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Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ( ďalej aj ako “AS STU”) v 
súlade s bodom 3 dokumentu „Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb na jedno 
uvoľnené miesto člena zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a 
informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 
2020-2023“ 

 
vydáva tieto 

 

Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb  
na jedno uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS FIIT  

na funkčné obdobie 2020 – 2023  
(ďalej aj ako “Organizačné pokyny pre DV FIIT 2020-2023”) 

 
 
1. Organizácia a priebeh doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné 
obdobie 2020– 2023 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 a Dodatku č. 2 ku Zásadám volieb do AS 
FIIT zo dňa 29.06.2020, dokumentom Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb na 
jedno uvoľnené miesto člena zamestnaneckej časti Akademického senátu  Fakulty informatiky 
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 
2020-2023 zo dňa 31.08.2020 a týmito Organizačnými pokynmi pre  DV FIIT 2020-2023. 
 
2. Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT organizuje Volebná komisia pre 
doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT, zvolená Akademickým senátom STU na 
zasadnutí 31.08.2020,  v  zložení:  
 
ČAPLOVIČ Ľubomír, prof. Ing., PhD.  
HUBINSKÝ  Peter, prof. Ing., PhD.  
JELEMENSKÝ Ľudovít, prof. Ing., DrSc. 
ROLLOVÁ  Lea, doc. Ing. arch., PhD. – predsedníčka VK 
ZAJACOVÁ  Janka, JUDr., PhD.  
 
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 05.10.2020. 
  
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 
2020-2023 ) 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 od 26.09.2020 do 05.10.2020 do 14.00 hod. 
 
5. Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT overí platnosť 
doručených návrhov do 09.10.2020 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 
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kandidátnu listinu na webovom sídle FIIT dňa 12.10.2020 prostredníctvom povereného 
zamestnanca FIIT: Ing. Jitka Božíková. 
 
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 14.10.2020. 
 
7. Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT sa budú konať dňa 20.10.2020 od 9.00 
do 14.00 hod., v budove Rektorátu  Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave, Vazovova 
ul. č. 5, 812 43 Bratislava, 1.poschodie, miestnosť č.  A 212. 
 
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 21.10.2020 prostredníctvom povereného zamestnanca FIIT - 
Ing. Jitka Božíková. 
 
9. Počas konania doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 
2020-2023 sú všetky osoby, zúčastňujúce sa volieb, povinné dodržiavať platné hygienické 
opatrenia, prijaté kompetentnými orgánmi Slovenskej republiky a STU v súvislosti s ochranou 
pred ochorením COVID 19 a pred inými prenosnými chorobami. 
 
10. Personál, vrátane materiálneho vybavenia zabezpečí v prípade potreby dekan FIIT v súlade 
s aktuálnymi hygienickými opatreniami v čase konania volieb podľa pokynov predsedu AS STU 
a predsedu volebnej komisie. 
  
11.Tieto Organizačné pokyny pre DV FIIT 2020-2023 nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 
schválenia Akademickým senátom STU v Bratislave.  
 
12. Tieto Organizačné pokyny pre DV FIIT 2020-2023 boli schválené Akademickým senátom 
STU v Bratislave dňa 31.08.2020. 
 
 
 

prof.  Ing. Marián Peciar, PhD. 
                                                                                    predseda AS STU 
 
 
 
Príloha: 1. Návrh na kandidáta do DV 2020-2023 
 

 


