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Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 

v y h l a s u j e 
 

doplňujúce voľby na dve uvoľnené miesta do študentskej časti Akademického 
senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2022. 
 
 
ODÔVODNENIE: 
 
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS STU“) 
vykonáva s účinnosťou od 24.06.2019 pôsobnosť Akademického senátu Fakulty 
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
(ďalej len „AS FIIT STU“) podľa § 9 ods. 1 písm. s) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“). Podľa článku 11 bod 16 Štatútu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave je AS STU oprávnený urobiť opatrenia, aby sa zloženie AS FIIT STU 
uviedlo do súladu so zákonom a s vnútornými predpismi fakulty. Z uvedeného 
dôvodu AS STU: 
 

a) vyhlasuje doplňujúce voľby na dve uvoľnené miesta do študentskej časti AS 
FIIT STU na funkčné obdobie 2020 – 2022: 

 pre 1. stupeň štúdia na funkčné obdobie 2020 – 2022, 

 pre 2. stupeň štúdia na funkčné obdobie 2020 – 2021, 
 

b) určuje termín konania riadnych volieb do AS FIIT STU na deň 20.10.2020 
od 9.00 hod. do 14.00 hod. v budove Fakulty informatiky a informačných 
technológií STU, Ilkovičova 2, 812 16 Bratislava, miestnosť č. -1.27 – salónik, 
nachádzajúca sa na prvom podzemnom podlaží budovy FIIT STU, 

 
c) určuje, že podmienky pre uskutočnenie doplňujúcich volieb do študentskej 

časti AS FIIT STU sa riadia 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, 

 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, 

 Organizačné pokyny a harmonogramom na prípravu a priebeh 
doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FIIT STU zo dňa 
29.06.2020. 


