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Riadne voľby do Študentskej komory 
Akademického senátu FMFI UK 

na funkčné obdobie od 1. júna 2019 do 31. mája 2021 
 
 
Vážení členovia študentskej časti akademickej obce FMFI UK, milí študenti fakulty, 
 
Akademický senát FMFI UK na svojom 5. riadnom zasadnutí dňa 11. marca 2019 vyhlásil riadne 
voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2019 
do 31. mája 2021. 
 

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať 
14. mája 2019 (utorok) v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. 

15. mája 2019 (streda) v čase od 11.30 hod. do 14.00 hod. 

vo vestibule pri matematickej vrátnici. 
 

V riadnych voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK sa volia piati členovia. 
 
 
Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:  
 

Boris Bobáľ (2FYZ)   predseda 

Erika Lettrichová (2EFM)  podpredsedníčka 

Ján Krnáč (2MMN)   člen 

Mária Zelenayová (2FYZ)  členka 

 
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 10. apríla 2019 do 7. mája 2019 (utorok) - 13.00 hod. 
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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) študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia kandidáta, 

e) e-mailový kontakt kandidáta, 

f) dátum a podpis navrhovateľa, 

g) 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. 
 
Pre voľby do Študentskej komory AS FMFI UK tvorí celá študentská časť akademickej obce 
fakulty jeden volebný obvod. 
 
Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program (volebné plagáty) na webovom sídle 
fakulty a na mobilných informačných tabuliach v priestoroch fakulty vyhradených na tento 
účel volebnou komisiou. Zverejňovanie volebných plagátov na iných než vyhradených miestach 
bude považované za porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane (čl. 20 ods. 6 Zásad volieb do 
Akademického senátu FMFI UK). 
 
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 
„Dokumenty a legislatíva – Fakultné predpisy“ 
(http://fmph.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-legislativa/fakultne-predpisy). 
 
Podrobnosti o riadnych voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK sú dostupné na adrese 
http://fmph.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/riadne-volby-do-skas-2019-2021 . 
 
 
 
 
 

Boris Bobáľ Erika Lettrichová 

predseda študentskej volebnej komisie podpredsedníčka študentskej volebnej komisie 

 


