
Oznam o vyhlásení všeobecných volieb  
do Akademického senátu UK 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 12 

ods. 5 vnútorného predpisu UK č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu UK 

v spojitosti s uznesením č. 11. 5/2015 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. 

mája 2015 a podľa čl. 7 ods. 1 a 3 Rokovacieho poriadku AS UK PdF na svojom zasadnutí 

dňa 16. septembra 2015 vyhlásil  

                    

Všeobecné voľby do Akademického senátu UK  

na funkčné obdobie od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2019. 

 

Volia sa: 

 3 zástupcovia fakulty v zamestnaneckej časti AS UK, 

 2 zástupcovia fakulty v študentskej časti AS UK 

Kandidovať do zamestnaneckej časti AS UK môže každý člen zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo 

skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.  

Kandidovať do študentskej časti AS UK môže každý člen študentskej časti akademickej 

obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov 

študentskej časti akademickej obce fakulty.  

 

Všeobecné voľby do Akademického senátu UK sa budú konať dňa 

21. októbra 2015 (streda) 
v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. v budove na Šoltésovej v miestnosti č. 52. 

Všeobecné voľby do Akademického senátu UK riadi Volebná komisia fakulty v zložení:  

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. (predsedníčka)  

PhDr. Irena Vitálošová, PhD. (podpredsedníčka)  

PhDr. Viera Andreánska, CSc. (členka)  

Brigita Hlačinová (členka)  

PaedDr. Petra Višňovská (členka) 

Návrhy kandidátov sa podávajú do urien s označením VOĽBY  

v jednotlivých budovách PdF UK 

                      v lehote do 12. októbra 2015 (pondelok) do 12.00 hod. 

Návrh kandidáta musí mať listinnú formu a musí obsahovať  

a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,  

b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,  

c) meno a priezvisko kandidáta, jeho mailový a telefonický kontakt 

d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.  

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_14_.pdf


Pre navrhovanie kandidátov členovia akademickej obce fakulty využívajú formuláre: 

 Návrh kandidáta do zamestnaneckej časti AS UK (.pdf) 

 Návrh kandidáta do študentskej časti AS UK (.pdf) 

 Návrh kandidáta skupiny navrhovateľov – pre obe časti (.pdf) 

 

 

PaedDr. Monika Šulovská, PhD.   PhDr. Irena Vitálošová, PhD. 
predsedníčka Volebnej komisie fakulty                                     podpredsedníčka Volebnej komisie fakulty 

 

 

 


