
Všeobecné voľby do Akademického senátu UK 
 
 
Vážení členovia akademickej obce fakulty, 
 
Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom 13. zasadnutí dňa 19. septembra 2019 
vyhlásilo  

všeobecné voľby do Akademického senátu UK  
na funkčné obdobie od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2023. 

 
• 15. októbra 2019 (utorok) v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. vo vestibule pavilónu M, 
• 16. októbra 2019 (streda) v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. v miestnosti „skleník“. 

 
Všeobecné voľby do Akademického senátu UK riadi volebná komisia fakulty v zložení:  
 

RNDr. Zuzana Černeková, PhD.  (predsedníčka) 
Mgr. Ondrej Tóth    (podpredseda) 
RNDr. Matej Klas, PhD.   (člen) 
Mgr. Ing. arch. Jana Kočvarová  (členka) 
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.  (člen) 
Damián König     (člen) 
Alžbeta Miklášová    (členka) 
Bc. Jaromír Mikulec    (člen) 
Mgr. Samuel Omasta    (člen) 
Tomáš Veľas     (člen) 
 

Kandidovať do zamestnaneckej časti Akademického senátu UK môže každý člen zamestnaneckej 
časti akademickej obce fakulty (vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník so 100 % pracovným 
úväzkom). Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej 
časti akademickej obce fakulty. 
 
Kandidovať do študentskej časti Akademického senátu UK môže každý člen študentskej časti 
akademickej obce fakulty (študent bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia). Právo 
navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce 
fakulty. 
 
Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba. 
 

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie  
alebo prostredníctvom podateľne fakulty  

v lehote do 7. októbra 2019 (pondelok) - 13.00 hod. 
 
Návrh kandidáta musí mať listinnú formu a musí obsahovať 
a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov, 
b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov, 
c) meno a priezvisko kandidáta, 
d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou. 
 
Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) 
sú: 
a) v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti AS UK označenie konkrétneho pracoviska, na 
ktorom kandidát pôsobí, 



b) v prípade kandidáta do študentskej časti AS UK označenie študijného programu, ktorý študent 
študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia, 
c) v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty označenie 
konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí, 
d) v prípade navrhovateľa zo študentskej časti akademickej obce fakulty označenie študijného 
programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia, 
e) e-mailová adresa kandidáta, 
f) e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov. 
 
Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty využiť 
návrhové formuláre, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu. 
 
 
 
 

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. Mgr. Ondrej Tóth 

predsedníčka volebnej komisie fakulty podpredseda volebnej komisie fakulty 
 


