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Riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl 
na volebné obdobie 2021 - 2024 

 
 
Vážení členovia študentskej časti akademickej obce FMFI UK, milí študenti fakulty, 
 
Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom 38. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 
25. novembra 2021 vyhlásilo riadne voľby zástupcu fakulty v Študentskej rade vysokých škôl 
(ŠRVŠ) na volebné obdobie 2021 - 2024. 

 
Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať v dňoch 

16. novembra 2021 (utorok) a 17. novembra 2021 (streda) elektronickým hlasovaním. 
 
Riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl riadi volebná komisia fakulty v zložení:  
 

Bc. Boris Bobáľ (2mFJF)   predseda 

Bc. Tomáš Hrobár (2mFAA)   podpredseda 

Bc. Martin Csiba (1mFBM)   člen 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (KAFZM) člen 

Bc. Alžbeta Miklášová (2mFTF)  členka 

 
Kandidovať do Študentskej rady vysokých škôl môže každý člen študentskej časti akademickej 
obce fakulty.  
 
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 od 26. októbra 2021 do 9. novembra 2021 (utorok) - 14.30 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. 
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Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) 

sú: 

a) označenie študijného programu, ktorý kandidát študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia, 

b) označenie študijného programu, ktorý navrhovateľ študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia, 

c) e-mailová adresa kandidáta, 

d) e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov. 

 
Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia študentskej časti akademickej obce fakulty využiť 
návrhový formulár, ktorý tvorí prílohu tohto oznamu . 
 
Pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty 
jeden volebný obvod. 
 
Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program (volebné plagáty) na webovom sídle fakulty, 
na mobilných informačných tabuliach v priestoroch fakulty vyhradených na tento účel volebnou 
komisiou a poslať ho prostredníctvom študentských fakultných e-mailových adries 
(FMFI.studenti@uniba.sk, doktorandi@fmph.uniba.sk) všetkým študentom fakulty.  
 
Riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl sa riadia vnútorným predpisom UK Zásady volieb 
do Akademického senátu UK, ktorý je zverejnený na webovom sídle UK v časti „Legislatíva“ 
(https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/VP_2018_21.pdf). 
 
Podrobnosti o riadnych voľbách do Študentskej rady vysokých škôl sú dostupné na adrese 
http://fmph.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/riadne-volby-do-srvs-2021-2024 . 
 
 
 
 

Bc. Boris Bobáľ Bc. Tomáš Hrobár 

predseda volebnej komisie fakulty podpredseda volebnej komisie fakulty 
 


