
Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave zo dňa 17.10.2016 

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na 

základe Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK vyhlasuje 

doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu FiF UK 

na jeden (1) uvoľnený mandát na funkčné obdobie do 2017 a na dva (2) voľné mandáty na 

funkčné obdobie do 2018.  

Voľby sa budú konať 9. novembra 2016 od 10:00 do 14:00 vo vestibule budovy fakulty na 

Gondovej 2. Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK 

(http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_pre

dpisy/zasady_volieb_studentska_cast_as_fifuk.pdf). 

Návrhy na kandidátov na člena AS FiF UK môže písomne podávať ktorýkoľvek člen alebo 

viacerí členovia akademickej obce z radov študentov FiF UK predsedovi volebnej komisie 

prostredníctvom podateľne FiF UK do 31.10.2016 do 15:00. Návrh je potrebné doručiť v 3 

vyhotoveniach. 

Návrh na kandidáta musí obsahovať: 
1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov 

2. meno a priezvisko kandidáta 

3. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia navrhovateľa 

alebo navrhovateľov 

4. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia kandidáta 

5. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, čo 

nie je potrebné v prípade, že navrhuje samého seba. 

Verejné predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 8. novembra 2016. Miesto a čas budú 

spresnené volebnou komisiou pre voľby do ŠČ AS FiF UK. 

Kandidát na člena ŠČ AS FiF UK je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred verejným 

predstavovaním kandidátov (31.10.2016) zverejniť svoj volebný program na úradnej 

výveske AS FiF UK  a úradnej výveske ŠC AS FiF UK, a odovzdať 2 vyhotovenia programu 

predsedovi volebnej komisie. 

Predsedníčka volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK: 
Bc. Monika Firbasová  

Členovia volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK: 
Simona Wolaschková + doc. Alena Bohunická, PhD 

Náhradníci za členov volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK: 

Samuel Chrťan + Bc. Robert Mihály   

V Bratislave, dňa 17. 10. 2016 
Mgr. Ivan LACKO, PhD. 
   predseda AS FiF UK 
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