
 

 

                                                                                        Akademický senát STU, 31.08.2020    
                                          Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ZČ AS FIIT  na funkčné  obdobie 2020– 2023  

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

Vyhlásenie doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto do Akademického 
senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-2023 
 
 
 
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý s účinnosťou od 
24.06.2019 vykonáva pôsobnosť Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 
technológií STU v Bratislave 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, v súlade s § 
26 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
 

a) vyhlasuje doplňujúce voľby na jedno uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie do 27.10.2023, a to za Ústav 

informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT, 

 

b) určuje termín konania doplňujúcich volieb do Akademického senátu Fakulty 

informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

na deň 20.10.2020 od 9.00 do 14.00 hod.  s miestom konania volieb v budove  

Rektorátu  Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave,  Vazovova  ul.  č.  5,  812  

43  Bratislava, 1. poschodie,  miestnosť č.  A 212,  

  

c) určuje, že podmienky pre uskutočnenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu 

FIIT sa riadia dokumentmi: Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb na 

jedno uvoľnené miesto člena zamestnaneckej časti AS Fakulty informatiky a 

informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné 

obdobie 2020-2023 zo dňa 31.08.2020, 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, Organizačnými pokynmi a 

harmonogramom na prípravu a priebeh doplňujúcich na jedno  uvoľnené miesto do 

zamestnaneckej časti Akademického senátu  Fakulty informatiky a informačných 

technológií STU v Bratislave zo dňa 31.08.2020 a tiež hygienickými opatreniami, 

prijatými kompetentnými orgánmi v SR a na STU v súvislosti s ochranou pred 

ochorením  COVID 19, prípadne pred inými prenosnými chorobami, aktualizovanými 

a platnými v čase konania volieb. 

 
 

 
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.                                                                                                                                                                                                       

predsedníčka volebnej komisie AS FIIT STU 


