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Volebný poriadok pre doplňovacie voľby do Študentskej časti akademického 

senátu FaF UK na funkčné obdobie 2021 – 2023 
 

1. Zástupcovia študentov v ŠČ AS FaF UK sú vždy volení na dva roky a sú volení študentskou časťou 

akademickej obce fakulty (študentmi a doktorandmi FaF UK).  

2. Kandidáta môže navrhnúť iný člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce FaF 

UK. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť i samého seba.  

3. Návrh na kandidáta musí obsahovať minimálne tieto údaje (vzor: Príloha č. 1): 

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 AS UK. 

4. Navrhovateľ návrh podá cestou elektronickej pošty predsedníčke volebnej komisie PharmDr. 

Andrei Balažovej, PhD., (balazova@fpharm.uniba.sk), a súčasne aj podpredsedovi VK Mgr. 

Daliborovi Ludvigovi, PhD., (ludvig@fpharm.uniba.sk). Správa musí obsahovať prílohu, 

ktorou je naskenovaný návrh s náležitosťami podľa odseku 3. Predseda VK potvrdí prijatie 

návrhu spätným e-mailom a vyzve kandidáta na zaslanie e-mailu, ktorým potvrdí svoj súhlas s 

kandidatúrou.  

5. Návrhy je možné podať od 7. apríla 2021 do 21. apríla 2021 do 12.00.  

6. Volebná komisia AS FaF UK v zložení PharmDr. Andrea Balažová, PhD.,  (predsedníčka VK), 

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD., (podpredseda), RNDr. Roman Mikláš, PhD., (člen), Denis Filin 

(člen),  zostaví zoznam kandidátov a zverejní ho dňa 21. apríla 2021 na webovom sídle fakulty. 

7. Zoznam voličov pripraví volebná komisia v súčinnosti s príslušným referátom dekanátu FaF UK. 

Predsedníčka volebnej komisie pripraví elektronickú verziu hlasovania „Doplňovacie voľby do ŠČ 

AS FaF UK“, o ktorej budú prostredníctvom e-mailu informovaní všetci členovia študentskej časti 

akademickej obce FaF UK. Predsedníčka volebnej komisie pripraví elektronickú formu volebného 

lístka tak, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania a aby každý oprávnený volič mohol hlasovať iba 

raz. Voľby do ŠČ AS FaF UK sa uskutočnia dňa 28. apríla 2021. O 9.00 predsedníčka volebnej 

komisie zverejní  hlasovací lístok a možnosť hlasovania potrvá do 13.00.   



 

8. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Do elektronickej formy hlasovania „Doplňovacie 

voľby do ŠČ AS FaF UK“ sa volič prihlási pomocou prihlasovacích údajov univerzitného e-

mailového systému, ktorý zabezpečí jednoznačnú identifikáciu voliča. 

 

9. Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.  

 

10. Volič hlasuje za najviac piatich kandidátov. 

 

11. Komisia pre sčítanie hlasov (členovia volebnej komisie a určení pracovníci z AO) bude pracovať 

dňa 28. apríla 2021 od 13:00 hod. Ak protiepidemické opatrenia neumožnia účasť členov volebnej 

komisie na fakulte, zasadnutie sa uskutoční „online“ v aplikácii MS-Teams. Výsledky volieb sa 

zverejnia v ten istý deň na webovom sídle fakulty.  

 

12. Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkov volieb v 

najmenej troch rovnopisoch podľa požadovaných náležitostí. Zápisnicu podpisuje predseda a 

ostatní členovia volebnej komisie fakulty.  

 

13. Členmi ŠČ AS FaF UK na dobu od 28. apríla 2021 do 27. apríla 2023 sa stanú piati kandidáti, 

ktorí získali v poradí najviac platných hlasov.  

 

14. Ak získajú viacerí kandidáti na člena ŠČ AS FaF UK rovnaký počet hlasov, rozhodne o platne 

zvolenom kandidátovi opakovaná voľba.  

 

 

15. Ďalší kandidáti v poradí sú náhradníkmi na členstvo v ŠČ AS FaF UK v prípade potreby doplnenia 

členov senátu. 

 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.                                                                                          

predsedníčka VK AS FaF UK 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 (vzor) 

Návrh kandidáta do doplňovacích volieb do ŠČ AS FaF UK 

 

Ja dolupodpísaný/-á ........................................................................................ , 

študent/-ka .............. ročníka FaF UK (Bc./Mgr./PhD. programu*), navrhujem ako kandidáta do 

doplňovacích volieb do ŠČ AS FaF UK ........................................................., študenta/-ku .............. 

ročníka FaF UK (Bc./Mgr./PhD. programu*). 

 

 

 

V .................................................... , dňa ........................... 

.................................................................................... 

Vlastnoručný podpis 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ja dolupodpísaný/-á ........................................................................................ , vyjadrujem súhlas 

s kandidatúrou  do doplňovacích volieb do ŠČ AS FaF UK. 

V .................................................... , dňa ........................... 

.................................................................................... 

Vlastnoručný podpis 

_________________________________________________________________________________ 

* nehodiace sa prečiarknite 

 

 

 

 


