
   
 
 

 

Uznesenie č. 2.3/2020 

 

 

Organizačné pokyny a harmonogram na dokončenie volieb do zamestnaneckej 

časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2023  

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

 

 

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

2019 – 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, dokumentom Návrh opatrení a 

harmonogram na prípravu a priebeh volieb do zamestnaneckej časti Akademického 

senátu  Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave zo dňa 

03.02.2020, dokumentom Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh 

volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2023 zo dňa 

03.02.2020 a  týmito Organizačnými pokynmi pre voľby FIIT. 

 

2. Organizácia a priebeh volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 

2019 – 2023 sa ďalej riadia dokumentami: “Krízový plán pre pracoviská Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID 19” zo 

dňa 05.05.2020  a “Hygienické opatrenia pre mimoriadne zasadnutia AS STU v čase 

mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu” zo dňa 06.05.2020.  

 

3. Na dokončenie volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019-

2023 sa nevzťahujú tie časti dokumentov, uvedených v bode 1 týchto Orgnizačných 

pokynov pre voľby FIIT, ktoré nemohli byť zrealizované z dôvodu prijatých opatrení 

na STU, vyplývajúcich z Príkazu rektora č. 1/2020–PR Opatrenia na predchádzanie 

vzniku a šírenia prenosných  ochorení na Slovenskej  technickej univerzite Bratislave.  

 

4. Týmito Organizačnými pokynmi pre voľby FIIT sa upravujú najmä termíny súvisiace 

s dokončením volieb, miesto konania volieb, podrobnejšie podmienky a hygienické 

opatrenia pri realizácii volieb. 

 

5. Doručenie aktuálneho zoznamu voličov zamestnaneckej časti akademickej obce FIIT 

predsedníčke Volebnej komisie AS STU pre voľby do zamestnaneckej AS FIIT doc. 

Ing. arch. Lee Rollovej, PhD., zabezpečí dekan fakulty alebo ním poverená osoba do 

28.05.2020.  

 

 

6. Voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2023 sa budú 

konať dňa 04.06.2020 od 9.00 hod. do 14.00 hod., na Rektoráte Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave, Vazovova ul. č. 5, 812 43 Bratislava, 

1.poschodie,  miestnosť č.  A 212.  

 

7. Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT spracuje výsledky 

volieb, spíše Protokol o výsledku volieb do AS FIIT. Výsledky volieb zverejní na 



   
 
 

 

webovom sídle FIIT 05.06.2020 prostredníctvom povereného zamestnanca FIIT - Ing. 

Jitky Božíkovej, tajomníčky AS FIIT STU.  

 

8. Pri konaní volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2023 

je povinnosťou osôb, zúčastňujúcich sa volieb, dodržiavať nasledovné prísne 

hygienické a režimové opatrenia: 

 príchod a čakanie na uskutočnenie voľby bude organizované viditeľne 

označenou poriadkovou službou, všetci účastníci sú povinní riadiť sa bez 

výhrad jej pokynmi, 

 každý volič je povinný oboznámiť sa s dokumentom “Hygienické opatrenia pre 

mimoriadne zasadnutia AS STU v čase mimoriadnej situácie v súvislosti so 

šírením koronavírusu” zo dňa 06.05.2020. a svoj súhlas vyjadriť podpisom na 

označenom mieste dokumentu, 

 každému voličovi poriadková služba zmeria bezkontaktným teplomerom 

telesnú teplotu a údaj zaznamená na vyznačenom mieste pri mene voliča v 

dokumente „Hygienické opatrenia pre mimoriadne zasadnutia AS STU v čase 

mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu”, služba zároveň 

zaznamená aj presný čas merania. V prípade zistenia hodnoty telesnej teploty 

vyššej ako 37 °C, poriadková služba neumožní voličovi vstup do volebnej 

miestnosti a uskutočnenie voľby a bude postupovať v zmysle zverejnených 

pokynov ÚVZ SR, 

 vstup a pobyt vo volebnej miestnosti bude umožnený iba osobám s prekrytím 

horných dýchacích ciest rúškom,  

 pri vchode do volebnej miestnosti je povinnosť aplikovať dezinfekciu na ruky, 

 dodržiavať odstup osôb v radoch minimálne 2 metre (napr. pri čakaní pred 

volebnou miestnosťou), 

 do volebnej miestnosti môže vstúpiť a byť prítomný iba jeden volič, 

 pri kontrole totožnosti voliča, pri vlastnom podpise voliča vo voličskom 

zozname a prevzatí hlasovacieho lístka minimalizovať kontakt volebnej 

komisie a voliča, 

 pri označovaní voľby na hlasovacom  lístku použije volič vlastné pero, 

 po uskutočnení voľby volič bezodkladne opustí volebnú miestnosť podľa 

pokynov poriadkovej služby. 

 

9. V prípade, že dôjde ku zmene opatrení v čase núdzového stavu zo strany  Ústredného 

krízového štábu Slovenskej republiky a Hlavného hygienika Slovenskej republiky v 

súvislosti s ochranou pred ochorením  COVID – 19, hygienické opatrenia uvedené v 

bode 8. týchto Organizačných pokynov pre voľby FIIT, sa budú riadiť opatreniami 

STU, vypracovanými pánom Chabroňom, aktualizovanými na čas konania volieb do 

AS FIIT. 

 

 

10. Dvoch zamestnancov na výkon poriadkovej služby, bezkontaktný teplomer na 

meranie telesnej teploty a dezinfekčné prostriedky na ruky zabezpečí dekan FIIT. 

Poučenie poriadkovej služby zabezpečí predseda AS STU. 

 



   
 
 

 

11. Tieto Organizačné pokyny a harmonogram na dokončenie volieb do 

zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2023 nadobúdajú platnosť a 

účinnosť dňom schválenia Akademickým senátom STU v Bratislave. 

 

12. Organizačné pokyny a harmonogram na dokončenie volieb do zamestnaneckej časti 

AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2023 boli schválené Akademickým senátom STU 

v Bratislave  25.05.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      prof.  Ing. Marián Peciar, PhD. 

                                                                              predseda AS STU 

 

 



 

 

 

 


