
Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK 
 
 
Vážení členovia akademickej obce FMFI UK! 
 
Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom zasadnutí dňa 9. marca 2015 
vyhlásilo doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie do 
31. októbra 2015, a to: 

 1 zástupcu fakulty v študentskej časti AS UK, 
 1 zástupcu fakulty v zamestnaneckej časti AS UK. 

 
Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK sa budú konať dňa 

30. marca 2015 (pondelok)  
v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. vo vestibule pri matematickej vrátnici. 

 
 
Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK riadi Volebná komisia fakulty v zložení:  
 
Estilla Alföldiová    3BMF   (podpredsedníčka) 

Kristína Blašková    2FYZ   (členka) 

RNDr. Ivan Košinár, CSc.    F2 102b, kl. 687  (člen) 

RNDr. Róbert Kysel, PhD.   F1 152   (člen) 

Mgr. Martin Niepel, PhD.   M 131, kl. 759  (predseda) 

RNDr. Elena Šikudová, PhD.  I 3, kl. 388  (členka) 

 
Kandidovať do zamestnaneckej časti AS UK môže každý člen zamestnaneckej časti 
akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina 
členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 
 
Kandidovať do študentskej časti AS UK môže každý člen študentskej časti akademickej 
obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov 
študentskej časti akademickej obce fakulty. 
 

Návrhy kandidátov sa podávajú  

osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie  

alebo prostredníctvom podateľne fakulty  
v lehote do 23. marca 2015 (pondelok) - 14.00 hod. 

 
Návrh kandidáta musí mať listinnú formu a musí obsahovať 
a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov, 
c) meno a priezvisko kandidáta, 
d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou. 



Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti 
návrhu) sú: 

a) v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti akademického senátu označenie 
konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí; v prípade kandidáta do študentskej 
časti akademického senátu označenie študijného programu, ktorý študent študuje, 
prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, 

b) v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty označenie 
konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo 
študentskej časti akademickej obce fakulty označenie študijného programu, ktorý študent 
študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, 

c) e-mailová adresa kandidáta, 

d) e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov. 
 
 
Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia akademickej obce fakulty využiť 
návrhové formuláre, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estilla Alföldiová, v. r.  Mgr. Martin Niepel, PhD., v. r. 
podpredsedníčka Volebnej komisie fakulty predseda Volebnej komisie fakulty 

 
 


