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Riadne voľby do Zamestnaneckej komory 
Akademického senátu FMFI UK 

na funkčné obdobie od 1. júna 2018 do 31. mája 2022 
 
 
Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FMFI UK, 
 
Akademický senát FMFI UK na svojom 22. riadnom zasadnutí dňa 26. marca 2018 vyhlásil 
riadne voľby do Zamestnaneckej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné 
obdobie od 1. júna 2018 do 31. mája 2022. 
 

Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa budú konať v dňoch 
16. a 17. mája 2018 (streda a štvrtok) 

v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. v miestnosti „skleník“ (vestibul pavilónu F1). 
 
 
Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:  
 
doc. RNDr. Juraj Činčura, PhD.   M 135, kl. 141   (člen) 
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.  I 14, kl. 879   (predseda) 
doc. RNDr. Peter Guba, PhD.   M 269, kl. 724   (člen) 
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.   F1 264, kl. 526   (člen) 
RNDr. Richard Ostertág, PhD.   M 252, kl. 169   (člen) 
doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.   M 180, kl. 201   (podpredseda) 
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.  F2 40, kl. 529   (členka) 
 
Kandidovať do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK môže každý člen zamestnaneckej 
časti akademickej obce fakulty. 
 
Právo navrhovať kandidáta na člena Zamestnaneckej komory AS FMFI UK má ktorýkoľvek 
člen alebo skupina členov akademickej obce fakulty. Akademickú obec fakulty (ďalej len 
„AOF“) tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou 
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (100 % úväzok), a študenti 
zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. Člen AOF nemôže za 
kandidáta navrhnúť samého seba. 
 
 

Návrhy kandidátov sa podávajú  

osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie  

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

AK ADEMICKÝ SENÁT  

Mlynská dolina, 842 48  Bratislava 4 



alebo prostredníctvom podateľne fakulty  

v lehote od 3. apríla 2018 do 9. mája 2018 (streda) - 12.00 hod. 

 
Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať 

a) meno a priezvisko navrhovateľa, 

b) pracovisko navrhovateľa (ak návrh podáva člen zamestnaneckej časti AOF) 

alebo  

    študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa (ak návrh podáva člen  

    študentskej časti AOF), 

c) meno a priezvisko kandidáta, 

d) pracovisko kandidáta, 

e) dátum a podpis navrhovateľa, 

f) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou. 

 
V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta. 
 
Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia akademickej obce fakulty využiť 
formuláre, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu. 
 
Kandidát môže kandidovať iba vo svojom vlastnom volebnom obvode. 
 
Pre voľby do zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa vytvárajú z členov zamestnaneckej 
časti akademickej obce fakulty pôsobiacich na pracoviskách fakulty tieto volebné obvody: 
 
a) volebný obvod „Matematika“, ktorý zahŕňa matematické katedry, 
b) volebný obvod „Fyzika“, ktorý zahŕňa fyzikálne katedry, 
c) volebný obvod „Informatika“, ktorý zahŕňa informatické katedry, 
d) volebný obvod „Podporné katedry“, ktorý zahŕňa podporné katedry a členov 
zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty nezaradených do volebných obvodov pod 
písmenami a) až c). 
 
Riadne voľby do Zamestnaneckej 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 „Dokumenty a legislatíva – Fakultné predpisy“ 
(http://fmph.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-legislativa/fakultne-predpisy). 
 
Podrobnosti o riadnych voľbách do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sú dostupné na 
adrese http://fmph.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/riadne-volby-do-zkas-2018-2022 . 
 
 
 
 
 

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc. 

predseda volebnej komisie podpredseda volebnej komisie 
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