
Z o z n a m  k a n d i d á t o v  

 

všeobecné voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu UK 

 

# Meno a priezvisko Pracovisko 

1. doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.  Katedra jadrovej fyziky a biofyziky 

2. doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Katedra aplikovanej informatiky 

3. doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. Katedra aplikovanej informatiky  

4. RNDr. Róbert Kysel, PhD. 
Katedra astronómie, fyziky Zeme a 

meteorológie 

5. prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. Katedra experimentálnej fyziky 

6. doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. Katedra informatiky 

7. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 
Katedra astronómie, fyziky Zeme a 

meteorológie 

 

Termín konania volieb:  15. októbra 2019 (utorok) 

Čas konania volieb:  10.00 hod. – 16.00 hod. 

Miesto konania volieb:  vestibul pavilónu M 

 

Termín konania volieb:  16. októbra 2019 (streda) 

Čas konania volieb:  10.00 hod. – 16.00 hod. 

Miesto konania volieb:  vestibul pavilónu F1 (miestnosť "skleník") 



 

 
Proti rozhodnutiu volebnej komisie fakulty o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta 

do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote 

do 10. októbra 2019 (štvrtok), 12.00 hod. 

 

Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe predsedníčke volebnej komisie fakulty na 

adresu as.volebna@fmph.uniba.sk. 

 

 

 

 
RNDr. Zuzana Černeková, PhD. Mgr. Ondrej Tóth 

predsedníčka volebnej komisie fakulty podpredseda volebnej komisie fakulty 

 



Z o z n a m  k a n d i d á t o v  

 

všeobecné voľby do študentskej časti Akademického senátu UK 

 

# Meno a priezvisko Stupeň štúdia Študijný program 
Rok 

štúdia 

1.  Boris Bobáľ bakalársky Fyzika 3. 

2. Mgr. Askar Gafurov doktorandský Informatika 2. 

 

Termín konania volieb:  15. októbra 2019 (utorok) 

Čas konania volieb:  10.00 hod. – 16.00 hod. 

Miesto konania volieb:  vestibul pavilónu M 

 

Termín konania volieb:  16. októbra 2019 (streda) 

Čas konania volieb:  10.00 hod. – 16.00 hod. 

Miesto konania volieb:  vestibul pavilónu F1 (miestnosť "skleník") 

 

 
Proti rozhodnutiu volebnej komisie fakulty o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta 

do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote 

do 10. októbra 2019 (štvrtok), 12.00 hod. 

 

Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe predsedníčke volebnej komisie fakulty na 

adresu as.volebna@fmph.uniba.sk. 

 

 

 

 
RNDr. Zuzana Černeková, PhD. Mgr. Ondrej Tóth 

predsedníčka volebnej komisie fakulty podpredseda volebnej komisie fakulty 

 

 


