
Riadne voľby do študentskej komory 
Akademického senátu FMFI UK 

 
 
Vážení členovia študentskej časti akademickej obce FMFI UK, milí študenti fakulty. 
 
Akademický senát FMFI UK na svojom 20. riadnom zasadnutí dňa 24. marca 2014 vyhlásil 
riadne voľby do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie 
od 1. júna 2014 do 31. mája 2016 (2015).  
 

Riadne voľby do študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať v dňoch 
12. a 13. mája 2014 (pondelok a utorok). 

 
 
Riadne voľby do študentskej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:  
 
Matúš Balogh   (člen) 

Bc. Stanislav Griguš  (člen) 

Bc. Mária Kieferová   (podpredsedníčka) 

Bc. Jakub Kováč   (člen) 

Mgr. Kristián Valentín  (predseda) 

 
 
Kandidovať do študentskej komory AS FMFI UK môže každý člen študentskej časti 
akademickej obce fakulty. 
 
Právo navrhovať kandidáta na člena študentskej komory AS FMFI UK má ktorýkoľvek člen 
alebo skupina členov akademickej obce fakulty. Člen akademickej obce fakulty (ďalej len 
„AOF“) nemôže za kandidáta navrhnúť samého seba. 
 
 

Návrhy kandidátov sa podávajú  

osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie  
alebo prostredníctvom podateľne fakulty  

v lehote od 1. apríla 2014 do 30. apríla 2014 (streda) - 12.00 hod. 
 
Návrh kandidáta musí mať listinnú formu a musí obsahovať 
a) meno a priezvisko navrhovateľa, 

b) pracovisko navrhovateľa (ak návrh podáva člen zamestnaneckej časti AOF) alebo 
študijný program a rok štúdia navrhovateľa (ak návrh podáva člen študentskej časti AOF), 
c) meno a priezvisko kandidáta, 
d) študijný program a rok štúdia kandidáta a 

e) dátum, miesto a podpis navrhovateľa. 

 



V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta. 
 
K návrhu na kandidatúru musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie 
kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.  
 
 
Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia akademickej obce fakulty 
využiť formuláre, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu. 
 
 
Pre voľby do študentskej komory AS FMFI UK tvorí celá študentská časť akademickej 
obce fakulty jeden volebný obvod. 
 
V riadnych voľbách do študentskej komory sa volí 10 členov. Za členov študentskej 
komory na dvojročné funkčné obdobie sú zvolení prví piati kandidáti s najväčším 
počtom platných hlasov; funkčné obdobie ostatných zvolených členov študentskej 
komory je jednoročné a skončí sa dňom 31. mája 2015. 
 
 
 
Kandidátka pre riadne voľby bude zverejnená bez zbytočného odkladu po jej uzavretí. 
Súčasne budú zverejnené aj informácie o čase konania volieb, volebnom mieste a pravidlá 
vedenia volebnej kampane. 
 
Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program na webovej stránke ŠKAS-u 
a v priestoroch fakulty, ktoré pre tento účel vyhradí volebná komisia. 
 
 
Riadne voľby do študentskej komory AS FMFI UK sa riadia vnútorným predpisom fakulty 
Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK, ktorý je zverejnený na webovom sídle 
fakulty v časti „Legislatíva“ (http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=3252). 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Kristián Valentín, v. r. Bc. Mária Kieferová, v. r. 
predseda študentskej volebnej komisie podpredsedníčka študentskej volebnej komisie 

 
 



Návrh kandidáta pre riadne voľby  
do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

 
(12. a 13. mája 2014) 

 
 

 
 
 

Navrhovateľ: (člen zamestnaneckej časti akademickej obce FMFI UK) 
 
 
Meno a priezvisko:  _______________________________________________________ 
 
 
Pracovisko:   _______________________________________________________ 
 
 
 

navrhujem za kandidáta  
pre riadne voľby do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

 
 
Meno a priezvisko:  _______________________________________________________ 
 
Študijný program:  _______________________________________________________ 
 
Stupeň štúdia a rok štúdia: __________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 

dátum a miesto podpis navrhovateľa 
 

Vyhlásenie kandidáta o súhlase s kandidatúrou: 
 
Súhlasím s kandidatúrou v riadnych voľbách do študentskej komory Akademického senátu 
FMFI UK pre funkčné obdobie od 1. júna 2014 do 31. mája 2016 (2015). 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 

dátum a miesto podpis kandidáta 



Návrh kandidáta pre riadne voľby  
do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

 
(12. a 13. mája 2014) 

 
 

 
 
 

Navrhovateľ: (člen študentskej časti akademickej obce FMFI UK) 
 
 
Meno a priezvisko:  _______________________________________________________ 
 
Študijný program:  _______________________________________________________ 
 
Stupeň štúdia a rok štúdia: __________________________________________________ 
 
 

navrhujem za kandidáta  
pre riadne voľby do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

 
 
Meno a priezvisko:  _______________________________________________________ 
 
Študijný program:  _______________________________________________________ 
 
Stupeň štúdia a rok štúdia: __________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 

dátum a miesto podpis navrhovateľa 
 

Vyhlásenie kandidáta o súhlase s kandidatúrou: 
 
Súhlasím s kandidatúrou v riadnych voľbách do študentskej komory Akademického senátu 
FMFI UK pre funkčné obdobie od 1. júna 2014 do 31. mája 2016 (2015). 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 

dátum a miesto podpis kandidáta 


