
OZNÁMENIE 

o vymenovaní chýbajúceho člena Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti 

Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-2022 

 a o zložení Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu 

Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na 

funkčné obdobie 2020-2022. 

S účinnosťou od 07. 10. 2020 prof. Ing. Marián Peciar, PhD., predseda Akademického senátu 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  (ďalej len „ AS STU“), vymenoval člena študentskej časti 

AS STU 

Bc. Filipa CHUDIAKA  

za člena Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty 

informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné 

obdobie 2020-2022. 

Na základe uvedených skutočností je od 07. 10. 2020 zloženie Volebnej komisie pre doplňujúce voľby 

do študentskej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-2022 nasledovné: 

1. EKE Denis - predseda volebnej komisie 

2. HUSOVIČ Rudolf, Ing. - člen volebnej komisie 

3. CHUDIAK Filip - člen volebnej komisie 

4. SMORÁDKOVÁ Kristína, Bc. - členka volebnej komisie 

5. ŠVOLÍK Milan, Bc. - člen volebnej komisie 

 

Odôvodnenie: 

Dňom 05. 10. 2020 ukončil členstvo v AS STU v Bratislave Tomáš Tomčo  -  člen Volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby do ŠČ AS FIIT STU v Bratislave  na funkčné obdobie 2020-2022 (ďalej len 

„volebná komisia“), ktorú zvolil AS STU z členov študentskej časti Akademického senátu STU. 

V dôsledku uvedených skutočností sa počet členov volebnej komisie znížil pod ustanovený počet.  

V súlade s ustanoveniami schváleného dokumentu zo dňa 29. 06. 2020 “Zloženie volebnej 

komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a 

informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-

2022”, chýbajúceho člena volebnej komisie vymenoval predseda AS STU listom č. j.  

AS/27/21813/2020 zo dňa 07. 10. 2020. 

V Bratislave, 07. 10. 2020 

                                                                                                        prof. Ing. Marián Peciar, PhD.,v.r. 

                        predseda AS STU 
 

 


