
Harmonogram a organizačné pokyny na prípravu a priebeh všeobecných volieb do 

zamestnaneckej časti AS FIIT a do študentskej časti AS FIIT - 12.10.2021 

 
Akademický senát FIIT STU v Bratislave podľa § 26 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

 

a) vyhlasuje voľby na miesta štyroch členov do zamestnaneckej časti AS FIIT (dve miesta UISI, 

dve miesta UPAI) a dve miesta do študentskej časti  AS FIIT na funkčné obdobie 2021-2025,  

 

b) určuje termín konania všeobecných volieb do Akademického senátu Fakulty informatiky a 

informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na deň 12.10.2021 od 

9.00 do 14.00 hod. v budove Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, 

Ilkovičova 2, 812 16 Bratislava, v miestnostiach:  

 pre voľby do študentskej časti AS FIIT salónik č. -1.27, nachádzajúci sa na prvom 

podzemnom podlaží budovy FIIT STU,  

 pre voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT malá zasadačka dekana fakulty č. 2.08, 

nachádzajúca sa na druhom podlaží budovy FIIT STU, 

 

c) určuje, že podmienky pre uskutočnenie volieb do Akademického senátu FIIT sa riadia 

zásadami volieb do AS FIIT zo dňa 08.06.2021 a  harmonogramom a organizačnými pokynmi na 

prípravu a priebeh všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT a do študentskej časti 

AS FIIT zo dňa 08.06.2021. 

 

1. Vyhlásenie všeobecných volieb na miesta 

štyroch členov do zamestnaneckej časti AS FIIT 

(dve miesta UISI, dve miesta UPAI) a dve 

miesta do študentskej časti  AS FIIT na funkčné 

obdobie 2021-2025 akademickým senátom FIIT 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

08.06.2021 Predseda AS 

FIIT STU 

2. Voľba členov volebnej komisie AS FIIT STU 

pre všeobecné voľby do študentskej časti AS 

FIIT a do zamestnaneckej časti AS FIIT na 

funkčné obdobie 2021-2025 

08.06.2021 AS FIIT 

3. Prerokovanie a schválenie harmonogramu a 

organizačných pokynov na prípravu a priebeh 

všeobecných volieb na miesta štyroch členov do 

zamestnaneckej časti AS FIIT (dve miesta UISI, 

dve miesta UPAI) a dve miesta do študentskej 

časti  AS FIIT na funkčné obdobie 2021-2025 

akademickým senátom FIIT Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave 

08.06.2021 AS FIIT 

4. Menovanie predsedov volebných komisií 

(študentská, zamestnanecká) 

V zmysle 

návrhu 

príslušnej 

volebnej 

komisie 

a podľa čl. 5 

ods. 4 zásad 

volieb do 

akademického 

senátu FIIT 

STU po 1. 

Predseda AS 

FIIT STU 



zasadnutí 

príslušnej 

volebnej 

komisie 

5. Navrhovanie kandidátov na miesta štyroch 

členov do zamestnaneckej časti AS FIIT (dve 

miesta UISI, dve miesta UPAI) a dve miesta do 

študentskej časti  AS FIIT na funkčné obdobie 

2021-2025 v zmysle čl. 7 zásad volieb do 

akademického senátu FIIT STU 

od 20.09.2021 

do 24.09.2021 

Akademická 

obec 

6. Doručenie zoznamu zamestnancov a študentov 

pre volebné komisie pre voľby do 

zamestnaneckej a študentskej časti AS FIIT 

do 20.09.2021 Dekan FIIT 

STU 

7. Kontrola doručených návrhov na kandidátov 

príslušnou volebnou komisiou pre všeobecné 

voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT a do 

študentskej časti AS FIIT 

do 27.09.2021 Príslušná 

volebná komisia 

8. Zverejnenie kandidátnych listín (študentská, 

zamestnanecká) 

od 27.09.2021 Príslušná 

volebná komisia 

9. Doručenie zoznamu voličov pre volebné komisie 

pre voľby do zamestnaneckej a študentskej časti 

AS FIIT 

do 01.10.2021 Dekan FIIT 

STU 

10. Všeobecné voľby do študentskej časti AS FIIT 

a do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné 

obdobie 2021-2025 

12.10.2021 od 

9:00 do 14:00 

Akademická 

obec 

11. Spracovanie a zverejnenie výsledkov 

všeobecných volieb do študentskej časti AS FIIT 

a do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné 

obdobie 2021-2025 príslušnou volebnou 

komisiou 

13.10.2021 Príslušná 

volebná komisia 

 


