Vážení členovia akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UK,
Predsedníctvo Akademického senátu PriF UK podľa čl. 13 Zásad volieb do Akademického senátu
UK v súlade s uznesením č. 1/29.09.2021 mimoriadneho zasadnutia Predsedníctva
Akademického senátu UK zo dňa 29. 9. 2021, ktorým boli vyhlásené doplňovacie voľby do
študentskej časti AS UK, vyhlasuje harmonogram doplňovacích volieb do študentskej časti
Akademického senátu UK na volebné obdobie 2019  2023 na uprázdnený mandát vo volebnom
obvode PriF UK. Voľby člena študentskej časti Akademického senátu UK za Prírodovedeckú
fakultu UK sa uskutočnia
dňa 28. 10. 2021 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 do 13.00 hod.
Kandidáta môže navrhnúť každý člen študentskej časti AO PriF UK, a to z členov študentskej časti
AO PriF UK. Každý člen študentskej časti AO PriF UK môže navrhnúť za kandidáta aj samého seba.
V prípade, že kandidáta navrhuje iný člen Akademickej obce PriF UK, musí kandidatúra obsahovať aj
vlastnoručný podpis navrhovateľa. V prílohe kandidát prikladá stručný opis predstavy o jeho činnosti
v ŠČ AS UK. V prípade väčšieho počtu kandidátov sa nezvolení kandidáti stávajú náhradníkmi na
členstvo v študentskej časti AS UK v poradí určenom počtom získaných hlasov vo voľbách, pokiaľ
získajú aspoň polovičný počet hlasov ako posledný zvolený kandidát.
1. Návrhy kandidátov odovzdávajte v listinnej podobe na adresu predsedníčky volebnej
a mandátovej komisie Mgr. Blanky Lehotskej, PhD. prostredníctvom podateľne a takisto
v elektronickej
podobe
na
adresy
prif.pas@uniba.sk,
blanka.lehotska@uniba.sk
a student.prifuk@gmail.com do 21. 10. 2021 do 14.00 hod.
Návrh kandidáta do ŠČ AS UK musí obsahovať:
-

meno a priezvisko, titul,

-

ročník a odbor štúdia,

-

e‐mailovú adresu,

-

fotografiu,

-

súhlas s kandidatúrou (na tlačenej verzii musí byť vlastnoručný podpis kandidáta).

2. Návrhy na kandidátov preverí Volebná a mandátová komisia AS PriF UK a následne budú
zverejnené na webovom sídle PriF UK http://fns.uniba.sk/senat/, najneskôr dňa 21. 10. 2021.

Adresa predsedníčky Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

V Bratislave, 18. 10. 2021
doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
predsedníčka Volebnej a mandátovej
komisie AS PriF UK

