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Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS STU“) 
v súlade s bodom 3 materiálu „Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb 
do študentskej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 
2022“ 
 

v y d á v a 
 

Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb 
do študentskej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 

technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
na funkčné obdobie 2020 – 2022 
(ďalej len „organizačné pokyny“) 

 
1. Organizácia a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického 

senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave (ďalej len „AS FIIT STU“) na funkčné obdobie 2020 – 
2022 sa riadi nasledovnými dokumentmi: 

 Zásady volieb do AS FIIT STU zo dňa 03.02.2004 v znení Dodatku č. 1 
k Zásadám volieb do AS FIIT STU zo dňa 28.10.2019 a Dodatku č. 2 
k Zásadám volieb do AS FIIT STU zo dňa 29.06.2020 (ďalej len „zásady 
volieb“), 

 Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej 
časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné 
obdobie 2020 – 2022 zo dňa 29.06.2020, 

 tieto organizačné pokyny. 
 

2. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU sa vyhlasujú na dve uvoľnené 
miesta v študentskej časti AS FIIT STU podľa § 26 ods. 7 zákona o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o VŠ“). 

 
3. Členstvo v AS FIIT STU zaniklo členom študentskej časti AS FIIT STU podľa: 

a) § 26 ods. 6 písm. e) zákona o VŠ – skončením štúdia člena študentskej 
časti AS FIIT STU, 

b) § 26 ods. 6 písm. h) zákona o VŠ – vzdaním sa funkcie člena. 
 

4. Zvyšní členovia študentskej časti AS FIIT STU sú študentmi 3. stupňa štúdia. 
V zmysle článku 3 bod 3 zásad volieb budú doplňujúce voľby do študentskej 
časti AS FIIT STU prebiehať len v rámci 1. a 2. stupňa štúdia nasledovne: 

a) člen študentskej časti AS FIIT STU, ktorého členstvo zaniklo podľa § 26 
ods. 6 písm. e) zákona o VŠ (skončením štúdia) bol zvolený v XII/2017 
na štvorročné funkčné obdobie za 2. stupeň štúdia – člen zvolený 
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v doplňujúcich voľbách za 2. stupeň štúdia bude zvolený na funkčné 
obdobie 2020 – 2021, 

b) člen študentskej časti AS FIIT STU, ktorého členstvo zaniklo podľa § 26 
ods. 6 písm. h) zákona o VŠ (vzdaním sa funkcie) bol zvolený v XII/2018 
na štvorročné funkčné obdobie za 1. stupeň štúdia – člen zvolený 
v doplňujúcich voľbách za 1. stupeň štúdia bude zvolený na funkčné 
obdobie 2020 – 2022. 

 
5. Doplňujúce voľby členov do študentskej časti AS FIIT STU organizuje Volebná 

komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU (ďalej len 
„volebná komisia“) zvolená AS STU na zasadnutí dňa 29.06.2020 v zložení: 

 EKE Denis (ÚM) – predseda komisie, 

 HUSOVIČ Rudolf, Ing. (MTF) – člen komisie, 

 SMORÁDKOVÁ Kristína, Bc. (FCHPT) – členka komisie, 

 ŠVOLÍK Milan, Bc. (SvF) – člen komisie 

 TOMČO Tomáš (FEI) – člen komisie. 
 

6. Doručenie zoznamu členov študentskej časti akademickej obce FIIT STU 
zabezpečí dekan FIIT STU alebo ním poverená osoba, predsedovi volebnej 
komisie do 25.09.2020. 

 
7. Návrhy na kandidátov zo študentov bakalárskych študijných programov 

a inžinierskych študijných programov (1. a 2. stupeň štúdia) do študentskej 
časti AS FIIT STU môžu podávať všetci členovia študentskej časti akademickej 
obce FIIT STU predsedovi volebnej komisie: Denis Eke na predpísanom tlačive 
(príloha č. 1 týchto organizačných pokynov) v zalepenej obálke s označením 
„Doplňujúce voľby do ŠČ AS FIIT – NEOTVÁRAŤ“ prostredníctvom podateľne 
Rektorátu STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava. Termín podávania návrhov je 
od 28.09.2020 do 06.10.2020 do 14.00 hod. 

 
8. Volebná komisia overí platnosť doručených návrhov v zmysle článku 4 bod 3 

zásad volieb do 09.10.2020 a zabezpečí zverejnenie kandidátnej listiny 
na webovom sídle FIIT STU dňa 12.10.2020 prostredníctvom povereného 
zamestnanca FIIT STU: Ing. Jitka Božiková. 

 
9. Doručenie zoznamu voličov študentskej časti akademickej obce FIIT STU 

predsedovi volebnej komisie zabezpečí dekan FIIT STU alebo ním poverená 
osoba do 14.10.2020. V prípade, ak by medzi dňom doručenia zoznamu voličov 
predsedovi volebnej komisie a dňom konania volieb došlo k zmenám 
v zozname voličov, dekan FIIT STU bezodkladne informuje o tejto skutočnosti 
predsedu volebnej komisie. 

 
10. Doplňujúce voľby na dve uvoľnené miesta do študentskej časti AS FIIT STU 

na funkčné obdobie 2020 – 2022 sa budú konať dňa 20.10.2020 od 9.00 hod. 
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do 14.00 hod., na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, 
Ilkovičova 2, 812 16 Bratislava, miestnosť č. -1.27 – salónik, nachádzajúca sa 
na prvom podzemnom podlaží budovy FIIT STU. 

 
11. Volebná komisia spracuje výsledky volieb, spíše Protokol o výsledku 

doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FIIT STU. Následne zabezpečí 
zverejnenie výsledkov volieb na webovom sídle FIIT STU do 21.10.2020 
prostredníctvom povereného zamestnanca FIIT STU: Ing. Jitka Božiková. 

 
12. Tieto organizačné pokyny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia 

AS STU. 
 

13. Tieto organizačné pokyny boli schválené AS STU dňa 29.06.2020. 
 
 
 
 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
predseda AS STU 

Príloha: 

 NÁVRH NA KANDIDÁTA NA ČLENA AS FIIT STU 
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NÁVRH NA KANDIDÁTA NA ČLENA AS FIIT STU 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií STU 
Volebný obvod: študentská časť akademickej obce FIIT STU 

 
Za kandidáta do doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty 
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
na funkčné obdobie 2020 – 2022 navrhujem: 
 
 
Priezvisko, meno a tituly kandidáta: 
 
 
Študijný program kandidáta: 
 
 
Stupeň a ročník štúdia kandidáta: 
 
 
E-mailová adresa kandidáta: 
 
Návrh podáva: 
 
Priezvisko, meno a tituly navrhovateľa: 
 
 
Študijný program navrhovateľa: 
 
 
Stupeň a ročník štúdia navrhovateľa: 
 
 
E-mailová adresa navrhovateľa: 
 
 
 
Dátum:       ........................................................ 

podpis navrhovateľa 
___________________________________________________________________________ 
 

Súhlas kandidáta na člena AS FIIT STU 
 
Súhlasím s mojou kandidatúrou na člena AS FIIT STU. 
 
 
 
Dátum:       ..................................................... 
       podpis navrhovaného kandidáta 


