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Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS STU“) 

podľa § 9 ods.1 písm. s) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) 

a podľa § 9 ods. 3 písm. a) zákona o VŠ a podľa čl. 11 bod 14 písm. u) Štatútu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Štatút STU“) v znení dodatkov 1-9 

k Štatútu STU sa uzniesol 

 

na nasledovnom Dodatku č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu Fakulty 

informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „Zásady volieb do AS FIIT“) 

 

Vnútorný predpis 

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 

technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo dňa 03.02.2004 

v znení dodatku číslo 1 zo dňa 28.10.2019 

 

sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

Článok 1 

 

1. V článku 4 bod 12 sa za slová „funkčného obdobia“ vkladajú slová „a na toto 

miesto nie je určený náhradník“. 

 

2. V článku 4 sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie: 

„(13) V prípade, ak zanikne mandát člena študentskej časti AS FIIT 

pred uplynutím funkčného obdobia a na toto miesto nie je určený náhradník, 

AS FIIT vyhlási doplňujúce voľby na uvoľnené miesto tak, aby bolo zachované 

zloženie študentskej časti AS FIIT, upravené v čl. 3 bode 3 týchto Zásad volieb 

do AS FIIT.“. 

 

Doterajšie body 13 až 17 sa označujú ako body 14 až 18. 

 

3. V článku 4 sa za bod 16 vkladajú nové body 17 až 20, ktoré znejú: 

„(17) Z kandidátov, ktorí neboli zvolení za príslušnú časť akademickej obce 

FIIT sa stávajú náhradníci: 

a) v prípade všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT sa 

náhradníkmi stávajú z každého z ústavov FIIT uvedenom v čl. 2 ods. 4 
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písm. a) a b) Organizačného poriadku FIIT kandidáti, ktorí skončili 

na nezvoliteľných miestach v poradí podľa počtu získaných hlasov, 

b) v prípade všeobecných volieb do študentskej časti sa náhradníkmi 

stávajú z každého stupňa štúdia tí kandidáti, ktorí skončili 

na nezvoliteľných miestach pre príslušný stupeň štúdia v poradí podľa 

počtu získaných hlasov, 

c) v prípade doplňujúcich volieb sa náhradníkmi stávajú tí kandidáti, ktorí 

skončia na nezvoliteľných miestach v poradí podľa počtu získaných 

hlasov. 

Pozícia náhradníka trvá najdlhšie do najbližších všeobecných volieb. 

 

(18) V prípade rovnosti počtu hlasov náhradníkov, rozhoduje o ich poradí 

žreb. Žrebovanie vykoná volebná komisia. 

 

(19) Ak zanikne mandát člena AS FIIT pred uplynutím funkčného obdobia 

(§ 22 ods. 6 písm. b) až j) zákona o VŠ), na jeho miesto nastupuje náhradník: 

a) za zamestnaneckú časť AS FIIT podľa určeného poradia a podľa 

príslušnosti k ústavu FIIT člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo, 

b) za študentskú časť AS FIIT podľa stupňa štúdia člena, ktorý nemá v AS 

FIIT zastúpenie, inak podľa stupňa štúdia člena, ktorému členstvo 

predčasne zaniklo. 

Funkčné obdobie člena AS FIIT, ktorý nastúpi ako náhradník podľa tohto bodu 

trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo 

a na ktorého miesto náhradník nastupuje. 

 

(20) V prípade, ak sa volieb nezúčastní potrebný počet kandidátov 

na obsadenie pozície náhradníka, pozícia náhradníka ostane neobsadená 

do najbližších volieb.“. 

 

Doterajšie body 17 a 18 sa označujú ako body 21 a 22. 

 

4. V článku 4 bod 22 sa za slová „študentskej časti senátu,“ vkladajú slová 

„zoznam náhradníkov, ak boli určení,“. 

 

5. V článku 5 sa vypúšťa bod 10. 
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Článok 2 

 

1. Tento Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS FIIT nadobúda platnosť a účinnosť 

dňom schválenia Akademickým senátom STU. 

 

2. Tento Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS FIIT bol schválený Akademickým 

senátom STU dňa 29.06.2020. 

 

 

 

 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 

            predseda AS STU 


