
Oznam o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu dekana 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
na funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019

Akademický  senát   Fakulty  matematiky,  fyziky  a  informatiky  UK  (ďalej  len  „FMFI  UK“) 
uznesením č. 12 na svojom zasadnutí dňa 29. septembra 2014 podľa čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK 
a čl. 3 ods. 1 vnútorného predpisu FMFI UK Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK (ďalej 
len  „poriadok  voľby“)  vyhlásil  voľby kandidáta  na funkciu  dekana FMFI UK na funkčné 
obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019.

Zasadnutie Akademického senátu FMFI UK, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na funkciu 
dekana FMFI UK, sa uskutoční dňa 1. decembra 2014 o 14:00 hod. v posluchárni C. 

Priebeh volieb  kandidáta  na funkciu  dekana FMFI UK v súlade  s čl.  2  ods.  9  poriadku volieb 
organizuje a riadi Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana FMFI UK (ďalej len 
„volebná komisia“) v zložení

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. (predseda, KAMŠ, M-274)
Bc. Michal Švehlík (podpredseda, 2mEFM)
PhDr. Pavel Gombárik, PhD. (člen, KJP, F2-285)
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. (člen, KJFB, F1-302)
RNDr. Elena Šikudová, PhD. (členka, KAI, I-3)

Volebná komisia v súlade s čl.  4 ods. 4 poriadku voľby určila  lehotu pre podávanie návrhov 
kandidátov na funkciu dekana FMFI UK od 13. októbra 2014 (9:00 hod.) do 10. novembra 
2014 (pondelok) do 12:00 hod. 

Návrhy kandidátov sa adresujú predsedovi volebnej komisie prof. RNDr. Danielovi Ševčovičovi, 
CSc. (Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK) a podávajú v obálke prostredníctvom 
podateľne fakulty; podateľňa potvrdí prijatie obálky odtlačkom prezentačnej pečiatky na obálke 
a na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie návrhu odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii návrhu.
Podľa čl. 23 ods. 3 Štatútu FMFI UK a čl. 4 ods. 2 poriadku voľby právo navrhovať kandidáta 
pre voľby kandidáta na dekana FMFI UK majú členovia akademickej obce FMFI UK. 
Navrhovatelia  pre  podávanie  návrhov  kandidátov  využijú  tlačivo  Odporúčaný  vzor  návrhu 
kandidáta  na  funkciu  dekana  FMFI  UK,  ktorý  schválila  volebná  komisia.  Podľa  čl.  4  ods.  5 
poriadku voľby súčasťou návrhu kandidáta musí byť v čase jeho podania:
a) písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou 
(je súčasťou tlačiva Odporúčaný vzor návrhu kandidáta na funkciu dekana FMFI UK),

b) štruktúrovaný životopis kandidáta,

c) tézy programového vyhlásenia kandidáta v rozsahu maximálne dvoch strán,

d) písomný súhlas kandidáta so zverejnením dokumentov uvedených pod písmenami b) a c) 
(je súčasťou tlačiva Odporúčaný vzor návrhu kandidáta na funkciu dekana FMFI UK).

Podľa čl. 4 ods. 6 poriadku voľby návrh kandidáta je podaný, keď je doručený do podateľne 
fakulty v stanovenom termíne a do určenej hodiny. Volebná komisia bezodkladne po uplynutí 
lehoty na podávanie návrhov kandidátov overí, či podané návrhy spĺňajú predpísané náležitosti. 
Ak  volebná  komisia  zistí,  že  návrhy  spĺňajú  podmienky  ustanovené  poriadkom  volieb 
a uzneseniami volebnej komisie, predseda volebnej komisie bez zbytočného odkladu zverejní na 
úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty zoznam kandidátov, zoznam ich navrhovateľov 
a sprievodné dokumenty.



Predstavovanie kandidátov na voľbu kandidáta funkciu dekana FMFI UK na zhromaždení členov 
akademickej obce FMFI UK  sa uskutoční dňa 24. novembra 2014 (pondelok) od 14:00 hod. 
v posluchárni A.

Podrobnosti  o priebehu  volieb  kandidáta  na  funkciu  dekana  FMFI UK upravuje  čl.  23  Štatútu 
FMFI UK a vnútorný predpis fakulty Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK.

V Bratislave 8.10.2014

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., v. r.

predseda Volebnej komisie
pre voľby kandidáta na funkciu dekana FMFI UK


