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VYHLÁSENIE VOLIEB   

do zamestnaneckej a študentskej  časti AS PF UKF v Nitre 

 
AS PF UKF v Nitre v súlade so Zásadami volieb do AS PF UKF v Nitre schválených AS PF dňa 28. 

septembra 2018 a nadobúdajúcich účinnosť 28. septembra 2018 vyhlasuje voľby do zamestnaneckej 

a študentskej časti AS PF UKF v Nitre. 

Voľby sa uskutočnia dňa 29. októbra 2018. 

 

Harmonogram volieb 

 
1. október 2018 – vyhlásenie volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS PF UKF v Nitre 

 

22. október 2018 – uzávierka podávania návrhov na kandidátov:  

 do 12,00 hod. zamestnanecká časť  

 do 20,00 hod. študentská časť 
 

Návrh kandidáta do AS PF UKF v Nitre môžu podať členovia zamestnaneckej a študentskej časti 

akademickej obce PF UKF Nitre. Návrhy na kandidáta podávajú neanonymne v písomnej forme.  

Návrhy kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce predkladajú členovia zamestnaneckej 

časti akademickej obce fakulty predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu.  

Návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce predkladajú členovia študentskej časti 

akademickej obce fakulty osobne ľubovoľnému členovi volebnej komisie. Súčasťou návrhu sú 

nasledovné údaje o kandidátovi: študijný program, ročník, adresa, číslo telefónu alebo e-mailová 

adresa a písomný súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou. Za člena študentskej  časti AS PF 

UKF V Nitre môže byť volený každý člen študentskej časti akademickej obce PF riadne zapísaný na 

štúdium.   

 
26. október 2018 – zverejnenie volebnej listiny kandidátov volieb  

 
29. október 2018  – realizácia volieb  

8,30 hod. – 9,30 hod. vestibul UKF v Nitre 

10, 00 hod. – 15, 30 hod. vestibul budovy PF UKF v Nitre na Dražovskej ceste 4  

 
31. október  2018 – zverejnenie výsledku volieb  

Zverejnenie výsledku volieb na oznamovacej tabuli PF UKF a prostredníctvom oznamov na 

webovej stránke PF UKF v Nitre. 

 

Kontakt na predsedu  a členov volebnej komisie:  

doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc.: vsutka@ukf.sk – predseda volebnej komisie 

doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.: pbrezina@ukf.sk – člen volebnej komisie 

Bc. Igor Bakaľár: igor.baklar@student.ukf.sk – člen volebnej komisie 

 
V Nitre 28. septembra 2018 

PaedDr. Dana Bierma, PhD.  

predsedníčka AS PF UKF v Nitre 

 AKADEMICKÝ SENÁT 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, 

Dražovská cesta 4,  949 74 Nitra 
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