
Oznam o vyhlásení riadnych volieb do Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK (AS PdF UK) 

 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (AS PdF UK) v Bratislave v súlade 

s časťou 4, článok 9/1 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Pedagogickej fakulty  v  spojitosti s uznesením č. 3/2/2019 zo zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (AS PdF UK)  z 20. februára 2019 vyhlásil riadne voľby do 

Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (AS PdF UK) na funkčné obdobie 

od 1.4. 2019 do 31.3.2023. 

 

Riadne voľby do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK (AS PdF UK) sa budú konať dňa 20. marca 2019 (streda)   

v čase od 09:00 do 16:00 hod.  

v miestnosti Š 142 v budove fakulty na Šoltésovej ul. č. 4 

 
Kandidovať do zamestnaneckej časti AS PdF UK, ktorá tvorí prvý volebný obvod, 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 PdF UK, ktorá tvorí druhý volebný obvod, môže každý člen 

študentskej časti akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo 

skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty. 

Voľby riadi a organizuje Volebná a mandátová komisia AS PdF UK v zložení: 

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. 

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. 

Mgr. Petra Rapošová, PhD. 

Patrik Kozár 

Bc. Martina Kinová 

 

Návrhy kandidátov je potrebné odovzdať v listinnej podobe  

(nie elektronickej) na predpísanom tlačive. Návrhy sa podávajú predsedníčke volebnej 

a mandátovej komisie AS PdF UK PaedDr. Monike Šulovskej, PhD. osobne alebo 

prostredníctvom podateľne PdF UK do 11. marca 2019 (pondelok) do 12.00 hod. 

 

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:  

a. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,  

b. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,  

c. meno a priezvisko kandidáta, 

d. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do akademického 
senátu.  



V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta. Volebná a mandátová komisia AS PdF UK 

po ukončení podávania návrhov kandidátov vyhodnotí súlad návrhov s vnútornými predpismi 

a bezodkladne bude kontaktovať navrhovaných so žiadosťou o potvrdenie súhlasu s ich kandidatúrou.   

Pre navrhovanie kandidátov musia členovia akademickej obce fakulty využiť formuláre, ktoré tvoria 

prílohu tohto oznamu.  

Pre navrhovanie kandidátov členovia akademickej obce fakulty využívajú formuláre: 

 Návrh kandidáta do zamestnaneckej časti AS PdF UK 

 Návrh kandidáta skupiny navrhovateľov do zamestnaneckej časti AS PdF UK 

 Návrh kandidáta do študentskej časti AS PdF UK 

 Návrh kandidáta skupiny navrhovateľov do študentskej časti AS PdF UK 

 

 

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. v.r. 

predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK 


