
Doplňovacie vo ľby do Akademického senátu UK  
 
 
Vážení členovia akademickej obce FMFI UK! 
 
Predsedníctvo Akademického senátu UK na svojom zasadnutí dňa 21. septembra 2016 
vyhlásilo 

dopl ňovacie vo ľby na jeden uprázdnený mandát  
zástupcu fakulty v študentskej časti Akademického senátu UK  

na funk čné obdobie do 31. októbra 2019.  
 

Doplňovacie vo ľby do Akademického senátu UK sa budú kona ť v dňoch  
2. a 3. novembra 2016 (streda a štvrtok)  

v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. vo vestibule pri ma tematickej vrátnici . 
 
Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK riadi Volebná komisia fakulty v zložení:  
 

Mgr. František Herman   F2-226, 4dVMF  (predseda) 
Bc. Lucia Klinovská    1muMAFY   (členka) 
Mgr. Júlia Pukancová   I-7, 3dINF   (členka) 
Simona Töröková    3uMAFY   (členka) 
RNDr. Andrej Blaho, PhD.   M-162    (člen) 
RNDr. Michal Demetrian, PhD.  M-105    (člen) 
RNDr. Marianna Polednová, PhD. M-154    (členka) 
RNDr. Michal Winczer, PhD.  I-21    (podpredseda) 

 
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 ktorémuko ľvek členovi volebnej komisie  

alebo prostredníctvom podate ľne fakulty  

v lehote do 25. októbra 2016 (utorok) - 12.00 hod.  

 
 
Návrh kandidáta musí ma ť listinnú formu a musí obsahova ť 

a) meno a priezvisko navrhovate ľa alebo navrhovate ľov, 

b) vlastnoru čný podpis navrhovate ľa alebo navrhovate ľov, 

c) meno a priezvisko kandidáta, 

d) vlastnoru čne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou  kandidatúrou. 
 



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

a) označenie študijného programu, ktorý kandidát študuje, prípadne aj stupeň a rok 
(ročník) štúdia, 

b) označenie študijného programu, ktorý navrhovateľ 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 študentskej časti akademickej obce 
fakulty využi ť návrhový formulár, ktorí tvoria prílohu tohto ozna mu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. František Herman RNDr. Michal Winczer, PhD. 

predseda Volebnej komisie fakulty podpredseda Volebnej komisie fakulty 

 
 



Návrh kandidáta pre dopl ňovacie vo ľby  
do študentskej časti Akademického senátu UK  

 
(2. a 3. novembra 2016) 

 

 

 
Navrhovate ľ: (člen študentskej časti akademickej obce FMFI UK) 
 
 
Meno a priezvisko:  _______________________________________________________ 
 
 
Študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia: ___________________________________ 
 
 
E-mailová adresa: _______________________________________________________ 
 
 

navrhujem za kandidáta   

pre dopl ňovace vo ľby do študentskej časti Akademického senátu UK  

 
 
Meno a priezvisko:  _______________________________________________________ 
 
 
Študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia: ___________________________________ 
 
 
E-mailová adresa: _______________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 

dátum podpis navrhovateľa 
 

Vyhlásenie kandidáta o súhlase s kandidatúrou: 
 
Súhlasím s kandidatúrou v doplňovacích voľbách do študentskej časti Akademického 
senátu UK pre funkčné obdobie do 31. októbra 2019. 
 
 
 
 __________________________________ 

 podpis kandidáta 


