
Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
 

Predsedníctvo Akademického senátu Filozofickej fakulty UK (AS FiF UK) v Bratislave, na základe 

uznesenia predsedníctva AS FiF UK č. 3/2017 zo dňa 6. 9. 2017 a uznesenia predsedníctva AS FiF UK č. 

4/2017 zo dňa 21. 9. 2017, vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FiF UK, ktoré sa 

uskutočnia 3. októbra 2017 (utorok) v čase od 9,00 do 12,00 hod. vo volebných obvodoch č. 3 

(miestnosť G234) a č. 5 (miestnosť G140). Predstavenie prihlásených kandidátov sa uskutoční pred 

zahájením volieb v čase od 8,00 do 9,00 v príslušných spomenutých miestnostiach. 

Doplňujúce voľby organizuje Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti AS FiF UK, ktorá 

bola zvolená na zasadnutí AS FiF UK 26. júna 2017.  

V súlade so Štatútom FiF UK a Zásadami volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK sa doplňujúcich 

volieb do AS FiF UK má právo zúčastniť každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce (§ 3 Zásad 

volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK) dotknutých volebných obvodov (obv. 3 a 5). Kandidovať 

v doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FiF UK môžu rovnako členovia zamestnaneckej 

časti akademického senátu z obvodov č. 3 a 5. Kandidatúru je možné podať v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 4 Zásad volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK. 

 

Pod volebný obvod číslo 3 patria pracoviská: Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej 

literatúry a literárnej vedy, Katedra slovanských filológií, Katedra rusistiky a východoeurópskych 

štúdií, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Katedra jazykov a Katedra klasickej a semitskej 

filológie a Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk. 

 

Pod volebný obvod číslo 5 patria pracoviská: Katedra knižničnej a informačnej vedy, Katedra 

kulturológie, Katedra žurnalistiky, Katedra marketingovej komunikácie, Katedra politológie a Katedra 

sociológie. 

 

 

V Bratislave, 8. septembra 2017     

 

doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. (predseda AS FiF UK) 

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (predseda ZČ AS FiF UK) 

Mgr. Viktor Svetský (predseda ŠČ AS FiF UK)  


