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Uznesenie č. : 24/09/2019-01 
 

Uznesenie o vyhlásení doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 
Predsedníctvo Akademického senátu Filozofickej fakulty UK (AS FiF UK) v Bratislave sa uznieslo o 

vyhlásení doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK pre funkčné obdobie do roku 2021. 

 

V doplňujúcich voľbách je potrebné doplniť: 

 

 jeden (1) uvoľnený mandát vo volebnom obvode č. 2 (Katedra psychológie, Katedra 

pedagogiky, Katedra andragogiky, Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra logiky 

a metodológie vied).  

 

 jeden (1) uvoľnený mandát vo volebnom obvode č. 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) 

 

Voľby sa budú konať v dátume 17. 10. 2019 v čase od 09:00 do 14:00 hod, v miestnostiach G311- 

knižnica katedry muzeológie, etnológie a dejín umenia (obvod č. 4) a G140 - zasadačka dekana  

(obvod č. 2), v hlavnej budove FiF UK na Gondovej ul. 2.  

 

Na začiatku volieb prebehne zhromaždenie akademickej obce obvodov, na ktorých budú predstavení 

kandidáti a členovia obce obvodu si zvolia 3- člennú volebnú komisiu, ktorá bude následne riadiť 

priebeh volieb obvodu. 

 

Právo navrhnúť kandidáta na funkciu člena zamestnaneckej časti akademického senátu má každý člen 

zamestnaneckej časti akademickej obce príslušného volebného obvodu. Do zvolenia volebnej komisie 

obvodu eviduje návrhy kandidátov volebná komisia senátu. Návrhy  kandidátov je možné podávať do 

začatia volieb predsedovi volebnej komisie fakulty (Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD., 

john.barrer@uniba.sk) prostredníctvom podateľne fakulty. 

 

Voľby sa riadia zásadami volieb Zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave (2009),  link: 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/zasady_

volieb_ZC_AS_2009.pdf.  

 

V Bratislave, 24.9.2019 
 

Mgr. Martin Bača, PhD. 

Predseda AS FiF UK 

 

prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. 

Predsedníčka zamestnaneckej časti AS FiF UK 

 

Lukáš Füle 

Predseda študentskej časti AS FiF UK 
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