
 

 

 

Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb 

do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2021 

(ďalej aj ako “Organizačné pokyny pre DV FIIT”) 
 
 

 

1. Organizácia a priebeh doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na 

funkčné obdobie 2019 – 2021 sa riadi Zásadami volieb do AS FIIT zo dňa  03.02.2004 

v znení Dodatku č.1 ku Zásadám volieb do AS FIIT zo dňa 28.10.2019, dokumentom 

Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej   

technickej   univerzity    v    Bratislave    zo    dňa    16.12.2019    a týmito Organizačnými 

pokynmi pre DV FIIT. 

 

2. Voľby členov do zamestnaneckej časti AS FIIT organizuje Volebná komisia pre 

doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT zvolená Akademickým senátom 

STU na zasadnutí 16.12.2019 v zložení: 

 

ČAPLOVIČ Ľubomír, prof. Ing., PhD. (MTF) 

HUBINSKÝ Peter, prof. Ing., PhD. (FEI) 
  JELEMENSKÝ Ľudovít, prof. Ing., DrSc.(FCHPT)  

  ROLLOVÁ Lea, doc. Ing. arch., PhD. (FA) - predsedníčka VK 

ZAJACOVÁ Janka, JUDr., PhD. (SvF) 

 

3. Doručenie zoznamu členov zamestnaneckej časti akademickej obce FIIT zabezpečí 

dekan FIIT STU alebo ním poverená osoba, predsedovi Volebnej komisie AS STU pre 

doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT do 20.01.2020. 

 

4. Návrhy na kandidátov do zamestnaneckej časti AS FIIT môžu podávať členovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce FIIT predsedníčke volebnej komisie 

                                         doc. Ing. arch. Lei Rollovej, PhD. 

na predpísanom tlačive (príloha č.1 týchto Organizačných pokynov pre DV FIIT )      v 

zalepenej obálke s označením “Doplňujúce voľby do AS FIIT – NEOTVÁRAŤ” 

prostredníctvom podateľne Rektorátu STU, Vazovova č. 5, 812 43 Bratislava. Termín 

podávania návrhov je do 27.01.2020 do 14.00 hod. 

 
5. Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT overí 

platnosť doručených návrhov do 03.02.2020 v zmysle čl. 4 bod 3 Zásad volieb do 



 

 

 

AS FIIT zo dňa 03.02.2004 v znení Dodatku č.1 ku Zásadám volieb do AS FIIT zo dňa 

28.10.2019 a zverejní kandidátnu listinu na webovom sídle FIIT dňa 04.02.2020 

prostredníctvom povereného zamestnanca FIIT: Mgr. Viera Danišová. 

 

6. Doručenie zoznamu voličov zamestnaneckej časti akademickej obce FIIT 

predsedovi Volebnej komisie AS STU pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej AS 

FIIT zabezpečí dekan fakulty alebo ním poverená osoba do 07.02.2020. 

 

7. Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT sa budú konať dňa 13.02.2020 

od 9.00 hod. do 14.00 hod., na Fakulte informatiky a informačných technológií 

STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 812 16 Bratislava, miestnosť: salónik č. -1.27, 

 nachádzajúci sa na prvom podzemnom podlaží budovy FIIT STU. 
 

8. Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT spracuje 

výsledky volieb, spíše Protokol o výsledku doplňujúcich volieb do AS FIIT. Výsledky 

doplňujúcich volieb zverejní na webovom sídle FIIT do 14.02.2020 prostredníctvom 

povereného zamestnanca FIIT - Mgr. Viery Danišovej. 

 

9. Tieto Organizačné pokyny pre DV FIIT nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom  

schválenia Akademickým senátom STU v Bratislave. 

 

10. Tieto Organizačné pokyny pre DV FIIT boli schválené Akademickým senátom 

STU v Bratislave 16.12.2019. 

 

 

 

 

 

 
 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 

predseda AS STU 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Návrh na kandidáta DV na člena AS FIIT 



 

 

 
 
 
 
 
Príloha č. 1 k Organizačným pokynom a harmonogramu na prípravu DV FIIT 

 

 

 
NÁVRH NA KANDIDÁTA DOPLŇUJÚCICH VOLIEB NA ČLENA AS FIIT STU 

 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií STU 

Volebný obvod: zamestnanecká časť akademickej obce FIIT STU v Bratislave 

 

Za kandidáta doplňujúcich volieb na člena Akademického senátu Fakulty informatiky 

a informačných technológií STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019-2021 navrhujem: 

Priezvisko, meno a tituly kandidáta: 

Pracovné zaradenie kandidáta: 

Pracovisko kandidáta: 

Návrh podáva: 

 

Priezvisko, meno a tituly navrhovateľa: 

Pracovné zaradenie navrhovateľa: 

Pracovisko navrhovateľa: 

 
 

Dátum:              .......................................................... 

podpis navrhovateľa 

 

 

Súhlas kandidáta na člena AS FIIT STU 

 

 

Súhlasím s mojou kandidatúrou na člena AS FIIT STU. 

 

Dátum: .......................................................... 

podpis navrhovaného kandidáta 

 


