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Riadne voľby do Študentskej komory  

Akademického senátu FMFI UK 

na funkčné obdobie od 1. júna 2022 
 

 

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce FMFI UK, milí študenti fakulty, 

 

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom zasadnutí dňa 28. marca 2022 vyhlásilo 

riadne voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie  

od 1. júna 2022. 

 

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať v dňoch 
11. mája 2022 (streda) a 12. mája 2022 (štvrtok) elektronickým hlasovaním. 

 

V riadnych voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK sa volia piati členovia. 

 

Funkčné obdobie zvolených členov Študentskej komory AS FMFI UK sa skončí ku dňu 

vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených novým Štatútom UK, 

ktorý musí byť vydaný do 31. augusta 2023. 

 

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:  

 

Bc. Róbert Belanec (1mAIN)    predseda 

Mgr. Petra Macková (3dMAN)   podpredsedníčka 

Mgr. Adrián Goga (2dINF)    člen 

Mgr. Veronika Turiničová (1dFKL)   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 1. apríla 2022 do 3. mája 2022 (utorok) - 15.00 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. 

 

Pravidlá vedenia volebnej kampane: 

 

1. Kandidáti majú právo v elektronickej podobe zverejniť svoj volebný program na webovom 

sídle fakulty na stránke so zverejnenými oznamami o konaní volieb. 

2. Kandidáti majú právo v listinnej podobe zverejniť svoj volebný program na nástenkách, 

ktoré budú pre tento účel vyhradené volebnými komisiami v priestoroch fakulty. 

3. Kandidáti majú právo posielať svoj volebný program prostredníctvom študentských 

fakultných e-mailových adries (FMFI.studenti@uniba.sk) všetkým študentom fakulty. 

4. Kandidátom sa dôrazne odporúča zverejniť krátky odstavec s predstavením a prípadným 

volebným program na webovom sídle fakulty. 

 

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-2022-2023. 

 

 

 

 

 

Bc. Róbert Belanec Mgr. Petra Macková 

predseda študentskej volebnej komisie podpredsedníčka študentskej volebnej komisie 

 

http://fmph.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-legislativa/fakultne-predpisy

