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  Univerzita Komenského v Bratislave 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 
Akademický senát  

811 02 Bratislava 1, Bartókova 8 
            

   

Uznesenie č. 1 Akademického senátu EBF UK o vyhlásení termínu 

doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl zo dňa 

02.02.2016   
       

 

Akademický senát EBF UK na základe čl. 30 a čl. 12 vnútorného predpisu č. 14/2015: Zásady 

volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK), a na základe 

Uznesenia AS UK č. 32.9/2015 zo dňa 16.12.2015, vyhlasuje termín pre doplňovacie voľby na 

1 uprázdnené miesto do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) vo funkčnom období 

1.12.2014 — 30.11.2016 v spoločnom volebnom obvode EBF UK, FTVŠ UK a RKCMBF UK 

na EBF UK nasledovne: 

 

24. februára 2016 od 08:30 – 11:00 a od 12:30 – 13:30  
  

v zasadačke Vedeckej rady EBF UK (miestnosť č. 268) 
 

Navrhovanie kandidátov: v dňoch 02.02.2016 od 12:00 do 16.02.2016 do 12.00 

 

Návrhy kandidátov sa podávajú predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS EBF UK 

prostredníctvom sekretariátu dekana EBF UK (kontaktná osoba: pani Ľubica Černá, sekretárka 

dekana, cerna@fevth.uniba.sk) v uzatvorenej obálke s označením „Kandidát na člena ŠRVŠ“. 

 

Návrhy na kandidátov môže písomne podávať každý člen alebo viacerí členovia akademickej 

obce z radov študentov EBF UK. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého 

seba (Vnútorný predpis UK č. 4/2015, čl. 16, ods. 4). 

 

Návrh kandidáta musí obsahovat': 

 

a) meno a priezvisko navrhovatel'a alebo navrhovatel'ov, 

b) vlastnoručný podpis navrhovatel'a alebo navrhovatel'ov, 

c) meno a priezvisko kandidáta, 

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

 

Ďalej sa odporúča, aby návrh obsahoval: 

 

a) označenie študijného programu, prípadne aj stupeň a rok (ročník) Štúdia, ktorý študuje 

kandidát, 

b) označenie študijného programu, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, ktorý študuje 

navrhovatel', 

c) e-mailovú adresu kandidáta, 

d) e-mailovú adresu navrhovatel'a alebo navrhovatel'ov 
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Na návrh kandidátov možno použiť vzorové tlačivo (návrhový formulár pre 1 navrhovateľa), 

ktoré je dostupné na webovom sídle EBF UK v sekcii Orgány fakulty/Akademický 

senát/Tlačivá na stiahnutie. 

 

Voľby upravuje Vnútorný predpis UK v Bratislave č. 4/2015: Zásady volieb do Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Vnútorný predpis č. 13/2015 UK: Dodatok č. 1 

k vnútornému predpisu č. 4/2015: Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave ako aj Vnútorný predpis EBF UK č. 4/2013: Zásady volieb do 

Akademického senátu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

Vnútorný predpis č. 4/2014: Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Vnútorný predpis č. 

1/2015: Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 4/2013 Zásady volieb do Akademického senátu 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

 

V Bratislave, 02.02.2016                                                                   Radoslav Hanus, PhD., v.r. 

                                                                                                                   predseda AS EBF UK 

 


