Vážení členovia akademickej obce,
Akademický senát UK podľa čl. 12 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK
vyhlasuje všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2015
do 31. 10. 2019. Voľby členov Akademického senátu UK za Prírodovedeckú fakultu UK sa
uskutočnia

dňa 30. 9. 2015 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 15.00 h
Právo navrhovať kandidáta na člena Akademického senátu UK (ďalej aj „AS UK“) za
zamestnaneckú časť akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UK (ďalej aj “ZČ AO PriF UK“)
má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov ZČ AO PriF UK, a to z členov ZČ AO PriF UK.
Právo navrhovať kandidáta na člena Akademického senátu UK za študentskú časť
akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UK (ďalej aj „ŠČ AO PriF UK“) má ktorýkoľvek člen
alebo skupina členov ŠČ AO PriF UK, a to z členov ŠČ AO PriF UK.
Člen AO PriF UK môže za kandidáta navrhnúť samého seba.
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Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:
meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
meno a priezvisko kandidáta,
vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do
Akademického senátu UK.
predstavenie kandidáta v rozsahu maximálne 1 strany.
Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta sú:
v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti AS UK označenie konkrétneho pracoviska,
na ktorom kandidát pôsobí; v prípade kandidáta do študentskej časti AS UK označenie
študijného programu, ktorý študent študuje, príp. aj stupeň a ročník štúdia,
v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti AS UK označenie konkrétneho pracoviska,
na ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti AS UK
označenie študijného programu, ktorý študent študuje, príp. aj stupeň a ročník štúdia,
e-mailová adresa kandidáta,
e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov.

Do zamestnaneckej časti AS UK sú za PriF UK volení traja zamestnanci, členovia
Akademickej obce PriF UK – vysokoškolskí učitelia a/alebo výskumní pracovníci, zamestnaní
na 100 % úväzok. Do študentskej časti AS UK sú za PriF UK volení dvaja študenti denného
alebo externého štúdia na PriF UK. Platný hlas vo voľbách majú iba členovia AO PriF UK.
Návrhy na kandidátov do AS UK v listinnej podobe odovzdávajte na adresu predsedu
Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK do podateľne a takisto v elektronickej podobe na
adresy blazik@fns.uniba.sk a lehotska@fns.uniba.sk v termíne od 1. 9. 2015 do 23. 9. 2015
(najneskôr do 9.00 h). Návrhy na kandidátov preverí Volebná a mandátová komisia AS PriF
UK a následne budú zverejnené na úradnej výveske a na webovom sídle PriF UK v časti
Akademický senát.
Adresa predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK:
RNDr. Tibor Blažík, CSc.
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
V Bratislave, 18. 6. 2015

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Predseda AS PriF UK

