
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia mandátovej komisie AS FiF UK dňa 4.4.2017 

 

Členovia mandátovej komisie zvolenej AS FiF UK na zasadnutí 3.4.2017: 

 

Mgr. Zuzana Drábeková, PhD. 

PhDr. Anikó Dušíková, PhD. 

Mgr. Miloš Horváth, PhD. 

Mgr. Ivan Lacko, PhD.  

Doc. Jozef Tancer, PhD. 

Doc. Vladimír Zvara, PhD. 

Martin Vetrík (za ŠČ AS FiF UK) 

 

Mandátová komisia AS FiF UK bola zvolená na poslednom zasadnutí AS FiF UK vo funkčnom období 

2013-2017 s cieľom organizačne zabezpečiť voľby do zamestnaneckej časti senátu, ktoré AS FiF UK na 

svojom zasadnutí vyhlásil na 27.4.2017. 

 

Mandátová komisia sa zišla 4.4.2017 v plnom počte sedem členov. Za predsedu si zvolila Ivana Lacka 

v hlasovaní, v ktorom šesť členov bolo za a jeden sa zdržal.  

 

Voľby prebehnú v piatich obvodoch – definovaných v Zásadách volieb do zamestnaneckej časti AS FiF 

UK (pozri Prílohu č. 1), pričom v každom volebnom obvode bude voľby riadiť trojčlenná volebná 

komisia zvolená zhromaždením príslušného volebného obvodu nadpolovičnou väčšinou z prítomných 

nekandidujúcich členov zhromaždenia (§2, bod 6 Zásad volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK). 

 

Voľby sa budú konať vo štvrtok 27.4.2017 v čase od 9:00 do 12:00 v miestnostiach, ktoré sa určia pre 

jednotlivé volebné obvody.  V deň konania volieb, v čase od 8:45 do 9:00 sa v každom volebnom 

obvode uskutoční predstavovanie kandidátov, ktoré bude riadiť volebná komisia príslušného obvodu. 

 

V zmysle §4, bodu 1 Zásad volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK má každý člen zamestnaneckej 

časti akademickej obce právo navrhovať kandidátov na členov AS FiF UK. Návrhy kandidátov je 

možné podávať do začatia volieb, t.j. do 27.4.2017 do 9:00h. Návrhy musia byť adresované 

predsedovi mandátovej komisie Ivanovi Lackovi (Katedra anglistiky a amerikanistiky) alebo 

zapisovateľke AS FiF UK Marike Strížovej (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky) 

a podané výhradne cez podateľňu FiF UK. Kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou písomne 

a tento súhlas doručiť v rovnakom termíne a rovnakým spôsobom akým sa podávajú návrhy na 

kandidátov. 

V Bratislave, dňa 4.4.2017 

 
Mgr. Ivan Lacko, PhD. 

predseda mandátovej komisie AS FiF UK 

 



 

Príloha č. 1 – volebné obvody 

 

Volebný obvod číslo 1: 
- Katedra anglistiky a amerikanistiky 
- Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky 
- Katedra východoázijských štúdií 
- Katedra romanistiky 
 
Volebný obvod číslo 2: 
- Katedra psychológie 
- Katedra pedagogiky 
- Katedra andragogiky 
- Katedra filozofie a dejín filozofie 
- Katedra logiky a metodológie vied 
 
Volebný obvod číslo 3: 
- Katedra slovenského jazyka 
- Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy 
- Katedra slovanských filológií 
- Katedra ruského jazyka a literatúry 
- Katedra maďarského jazyka a literatúry 
- Katedra jazykov 
- Katedra klasickej a semitskej filológie 
- Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk 
 
Volebný obvod číslo 4: 
- Katedra estetiky 
- Katedra hudobnej vedy 
- Katedra dejín výtvarného umenia 
- Katedra etnológie a kultúrnej antropológie 
- Katedra porovnávacej religionistiky 
- Katedra slovenských dejín 
- Katedra archívnictva a pomocných vied historických 
- Katedra všeobecných dejín 
- Katedra archeológie 
 
Volebný obvod číslo 5: 
- Katedra knižničnej a informačnej vedy 
- Katedra kulturológie 
- Katedra žurnalistiky 
- Katedra marketingovej komunikácie 
- Ústredná knižnica 
- Katedra sociológie 
- Katedra politológie 
 

 

 

 

 

 

 


