Zápisnica z 2. zasadnutia
volebnej komisie pre riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK
dňa 19. 10. 2021 v miestnosti „skleník“
Začiatok zasadnutia: 15.00 hod.
Študentská volebná komisia:
Prítomní:

Bc. Ivan Agarský, Mgr. Barbora Eckerová, Bc. Tomáš Hrobár, RNDr. Róbert
Kysel, PhD., Bc. Alžbeta Miklášová

Ospravedlnení:

Bc. Peter Čišovský

Hostia:
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. (predseda Mandátovej komisie AS FMFI UK)
Program zasadnutia (podľa pozvánky):
1. Preskúmanie podaných návrhov kandidátov a rozhodnutie o zaradení na kandidátku.
2. Zverejnenie kandidátky a určenie námietkovej lehoty.
3. Podrobnosti pravidiel o vedení volebnej kampane.
4. Organizačno-technické zabezpečenie elektronického hlasovania.
5. Rôzne.
6. Záver.
Druhé zasadnutie študentskej volebnej komisie zvolal podľa čl. 15 ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK predseda študentskej volebnej komisie Bc. Ivan Agarský.
K bodu 1:
Študentská volebná komisia podľa čl. 19 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK preskúmala
podané návrhy kandidátov a konsenzuálne prijala doleuvedené uznesenie.
Uznesenie č. 1:
Študentská volebná komisia
a) konštatuje, že v lehote určenej na podávanie návrhov kandidátov obdržala nasledovné návrhy
kandidátov pre riadne voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK:
Bc. Róbert Belanec
Navrhovateľ:

(magisterský, 1. rok, ŠP aplikovaná informatika)
Bc. Ivan Agarský

Bc. Boris Bobáľ
Navrhovatelia:

(magisterský, 2. rok, ŠP jadrová a subjadrová fyzika)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.

Bc. Martin Csiba
Navrhovateľ:

(magisterský, 1. rok, ŠP biomedicínska fyzika)
Bc. Renata Dominiková

Viliam Furík
Navrhovateľ:

(bakalársky, 1. rok, matematika)
Bc. Boris Bobáľ

Mgr. Adrián Goga
Navrhovateľ:

(doktorandský, 2. rok, informatika)
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
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Bc. Filip Janák
Navrhovateľ:

(magisterský, 1. rok, astronómia a astrofyzika)
Bc. Tomáš Hrobár

Mgr. Petra Macková
Navrhovateľ:

(doktorandský, 3. rok, matematická analýza)
Mgr. František Herman, PhD.

Rudolf Nosek
Navrhovateľ:

(bakalársky, 2. rok, dátová veda)
Alžbeta Novotná

Bc. Adam Otruba

(magisterský, 2. rok, ŠP environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje
energie, meteorológia a klimatológia)
Bc. Boris Bobáľ

Navrhovateľ:

Mgr. Veronika Turiničová (doktorandský, 1. rok, ŠP fyzika kondenzovaných látok a akustika)
Navrhovateľ:
Mgr. Katarína Viskupová
b) konštatuje, že všetky podané návrhy kandidátov spĺňajú náležitosti podľa čl. 11 a čl. 18 Zásad
volieb do Akademického senátu FMFI UK,
c) zaraďuje horeuvedených kandidátov na kandidátku.
K bodu 2:
Študentská volebná komisia konsenzuálne prijala doleuvedené uznesenie.
Uznesenie č. 2:
Študentská volebná komisia podľa čl. 19 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK,
a) určuje lehotu pre podávanie námietok ku kandidátke do 22. októbra 2021 (piatok), 12.00 hod.,
c) námietky proti rozhodnutiu študentskej volebnej komisie o zaradení kandidáta alebo
nezaradení kandidáta na kandidátku sa podávajú písomnou formou v elektronickej podobe
predsedovi študentskej volebnej komisie na adresu as.volebna@fmph.uniba.sk a súčasne
predsedovi Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK na adresu
as.mandatova.predseda@fmph.uniba.sk.
Študentská volebná komisia kandidátku obsahujúcu poučenie o možnosti podávania námietok zverejní
na webovom sídle fakulty, úradnej výveske Akademického senátu FMFI UK a prostredníctvom
fakultnej elektronickej pošty ju zašle študentom fakulty.
K bodu 3:
Študentská volebná komisia prerokovala podrobnosti pravidiel o vedení volebnej kampane. Podľa
čl. 23 ods. 5 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK sa uzniesla na nasledovných pravidlách:
Uznesenie č. 3:
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.
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K bodu 4:
Študentská volebná komisia v súčinnosti s predsedom Mandátovej komisie AS FMFI UK RNDr.
Jaroslavom Janáčkom, PhD. prerokovala organizačno-technické zabezpečenie príprav a priebehu
elektronického tajného hlasovania:
• zoznam voličov schválila Mandátová komisia AS FMFI UK na svojom zasadnutí dňa
14. októbra 2021,
• vzor hlasovacieho lístka bude v informačnom systéme vytvorený do 22. októbra 2021 (piatok),
• zoznam voličov bude do informačného systému vložený do 24. októbra 2021 (nedeľa),
• stretnutie volebnej komisie k vytvoreniu súkromného PGP kľúča sa uskutoční 25. októbra 2021
(pondelok) o 13.30 hod. v posluchárni C.
K bodu 5:
Z dôvodu zániku členstva Bc. Adama Otrubu vo volebnej komisii (z dôvodu podania kandidatúry) si
členovia študentskej volebnej komisie dohodou podľa čl. 15 ods. 8 Zásad volieb do Akademického
senátu FMFI UK určili za podpredsedu komisie Bc. Tomáša Hrobára.
K bodu 6:
Predseda študentskej volebnej komisie Bc. Ivan Agarský poďakoval členom volebnej komisie za účasť
a ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 15.35 hod.
Zapísal:
RNDr. Róbert Kysel, PhD.

Bc. Ivan Agarský
predseda študentskej volebnej komisie
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