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 Oznam o vyhlásení volieb kandidáta na dekana FiF UK 
na ďalšie funkčné obdobie 

 

Predsedníctvo AS FiF UK uznesením č. 2/17-04-2019 na svojom zasadnutí dňa 17. apríla 2019 podľa 

príslušných ustanovení Štatútu FiF UK a Rokovacieho poriadku AS FiF UK 

 

vyhlasuje voľbu kandidáta na dekana FiF UK 

 

Volebné zasadnutie AS FiF UK, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na dekana FiF UK, sa uskutoční 

dňa 6. mája 2019 o 09:00 hod. v miestnosti G127 v budove fakulty na Gondovej ulici. 

 

Priebeh voľby kandidáta na dekana FiF UK organizuje a riadi volebná komisia pre voľbu kandidáta na 

dekana FiF UK (ďalej len „volebná komisia“) v zložení 

 

prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. (predsedníčka volebnej komisie) 

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD. (člen volebnej komisie za ZČ AS FiF UK) 

Mgr. Martin Bača, PhD.   (člen volebnej komisie za ZČ AS FiF UK) 

Zuzana Urbaničová   (členka volebnej komisie za ŠČ AS FiF UK) 

Lukáš Füle    (člen volebnej komisie za ŠČ AS FiF UK) 

--- 

Mgr. Eva Benková, PhD. (náhradníčka za člena/členku volebnej komisie za ZČ AS FiF UK) 

Šimon Kotvas    (náhradník za člena/členku volebnej komisie za ŠČ AS FiF UK) 

 

 

 

 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

  FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Akademický senát 

Gondova 2, 814 99  Bratislava 1 

 

 

Návrhy na kandidátov na dekana FiF UK je možné podávať predsedníčke volebnej komisie pre voľbu. 

kandidáta na dekana FiF UK prostredníctvom podateľne fakulty od 18. 04. 2019 do 29. 04. 2019 do 

15:00hod. Po uvedenom čase bude možnosť podávať takéto návrhy uzavretá a na neskôr podané návrhy sa 

nebude prihliadať. Právo navrhovať kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FiF UK majú členovia 

akademického senátu fakulty, dekan, katedry a členovia akademickej obce fakulty. 

Návrh kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana FiF UK musí mať listinnú podobu a musí obsahovať 

nasledovné údaje: 

a) meno, priezvisko a akademický titul alebo vedecko-pedagogický titul kandidáta, 

b) vek kandidáta, 

c) pracovisko kandidáta, vrátane uvedenia funkcie (ak nejakú zastáva), 

d) korešpondenčnú adresu kandidáta, 

e) e-mailovú adresu kandidáta, 

f) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou na funkciu dekana 

FiF UK, 

g) meno, priezvisko a akademický titul alebo vedecko-pedagogický titul navrhovateľa, 

h) pracovisko navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 

resp. študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom 

študentskej časti akademickej obce fakulty, 

i) dátum a podpis navrhovateľa, 

j) súhlas navrhovateľa so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších osobných údajov obsiahnutých 

v návrhu kandidáta, 

k) súhlas kandidáta so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších osobných údajov obsiahnutých v 

návrhu kandidáta a osobných údajov obsiahnutých v sprievodných dokumentoch. 

 

Kandidáti pre voľbu kandidáta na dekana FiF UK doručia predsedníčke volebnej komisie pre voľbu 

kandidáta na dekana FiF UK a v kópii predsedovi AS FiF UK tiež nasledovné sprievodné dokumenty 

v elektronickej podobe (výlučne vo formáte PDF): 

a) štruktúrovaný pracovný životopis, 

b) tézy programu kandidáta. 
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Tieto dokumenty budú zverejnené spoločne so zoznamom kandidátov. Predsedníčka volebnej komisie pre 

voľbu kandidáta na dekana FiF UK potvrdí doručenie sprievodných dokumentov spätným e-mailom na e-

mailovú adresu kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana FiF UK uvedenú v návrhu kandidáta. 

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana FiF UK bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie 

návrhov kandidátov overí, či podané návrhy kandidátov spĺňajú požadované náležitosti a rozhodne 

o zaradení navrhnutých kandidátov do zoznamu kandidátov. 

Predstavenie kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FiF UK sa uskutoční na zasadnutí AS  FiF UK dňa 

6. mája 2019 (pondelok) v čase od 09:00hod (pred voľbou)  v miestnosti G127 v budove fakulty Gondovej 

ulici. 

Návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FiF UK sa adresujú predsedníčke volebnej komisie pre 

voľbu kandidáta na dekana FiF UK a podávajú prostredníctvom podateľne fakulty. Obálky s návrhmi sa 

otvoria naraz a to za účasti ostatných členov volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FiF UK 

bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov. 

 

Predsedníctvo AS FiF UK 


