
A  kademický
SenátPF  

 
 

VYHLÁSENIE VOLIEB 

 

do zamestnaneckej časti AS PF UKF v Nitre 

 
AS PF UKF v Nitre v súlade so Zásadami volieb do AS PF UKF v Nitre vyhlasuje doplňujúce 

voľby do zamestnaneckej časti AS PF UKF v Nitre. 

 

Voľby sa uskutočnia dňa 20. septembra 2021. 

 

Harmonogram volieb 

 
12. júl 2021 – vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS PF UKF v Nitre 

 

13. september 2021 do 12.00 hod. – uzávierka podávania návrhov na kandidátov 

Návrhy kandidátov do AS PF UKF v Nitre môžu podať členovia zamestnaneckej časti 

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

forme. Návrhy kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce predkladajú členovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce PF UKF v Nitre osobne predsedovi volebnej komisie. 

Súčasťou návrhu sú aj osobné údaje o kandidátovi (fakulta, adresa, číslo telefónu alebo e-

mailová adresa, životopis) a písomný súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou.  

Na základe schválených Zásad Volieb do AS PF UKF v Nitre, čl. 6/9: „Do senátu sú zvolení 

kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov s umiestnením v poradí podľa stanoveného počtu 

členov za príslušné pracoviská fakulty a stupne študijných programov podľa Čl. 3.“, budú 

akceptované návrhy kandidátov zo všetkých pracovísk PF UKF v Nitre okrem Katedry hudby, 

Katedry pedagogiky a Katedry pedagogickej a školskej psychológie. 

 
17. september 2021 – zverejnenie volebnej listiny kandidátov volieb 

 
20. september 2021  – realizácia volieb 

Voľby sa budú konať online prostredníctvom informačného systému UKF v Nitre od 8.00 – 

24.00 h. 

 
21. september 2021 – 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. Mgr. Pavol Brezina, PhD.: pbrezina@ukf.sk  – predseda volebnej komisie  

Mgr. Želmíra Hasičová: zelmira.hasicova@student.ukf.sk  

Ing. Rudolf Kaniansky: rkaniansky@ukf.sk  

 

V Nitre 12. júla 2021  
Mgr. Alena Čierna, PhD. 

predsedníčka AS PF UKF v Nitre 

 AKADEMICKÝ SENÁT 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, 

Dražovská cesta 4,  949 74 Nitra 
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