
VYHLÁSENIE VOLIEB 

do študentskej časti Akademického senátu FF UKF v Nitre 

na funkčné obdobie 2021 – 2022 

 

 

V súlade so Zásadami volieb do AS FF UKF v Nitre schválenými dňa 18. 12. 2002 v znení 

Zmien v Zásadách volieb do AS FF UKF v Nitre, schválených dňa 5. 5. 2003, a Doplnku č. 2, 

schváleného 18. 6. 2013, a Doplnku č. 3, schváleného 20. 4. 2021, vyhlasuje predseda AS FF 

UKF v Nitre so súhlasom predsedníctva AS FF UKF v Nitre voľby do študentskej časti 

Akademického senátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre (5 členov).  

Voľby sa uskutočnia dňa 24. 5. 2021 (pondelok)  

Harmonogram volieb  

22. 4. 2021 – vyhlásenie volieb  

13. 5. 2021 – uzávierka podávania návrhov na kandidátov 

Neanonymné návrhy na kandidátov z radov študentov FF UKF v Nitre môžu 

predkladať členovia študentskej časti akademickej obce FF UKF v Nitre na predpísanom 

tlačive elektronicky (mailom) prostredníctvom študentského emailového konta ľubovoľnému 

členovi volebnej komisie AS FF UKF do 13. mája 2021 (štvrtok) do 16.00 hod. Spolu 

s návrhom je potrebné poslať aj stručný životopis kandidáta a súhlas navrhovaného kandidáta 

s kandidatúrou a so zverejnením osobných údajov uvedených v životopise. Návrh musí 

obsahovať základné informácie o kandidátovi (fakulta, študijný program, ročník, adresa, číslo 

telefónu, emailová adresa). Za člena študentskej časti akademickej obce AS FF UKF v Nitre 

môže byť zvolený iba študent FF UKF.  

19. 5. 2021 – zverejnenie volebnej listiny kandidátov volieb.  

24. 5. 2021 (od 0.00 do 23.59 h.) – konanie volieb – realizácia hlasovania online tajným 

hlasovaním prostredníctvom dotazníka na adrese https://ais2.ukf.sk 

25. 5. 2021 – zverejnenie výsledkov volieb na oznamovacej tabuli FF UKF a na webovej 

stránke FF UKF v Nitre.  

https://ais2.ukf.sk/


Kontakt na predsedníčku volebnej komisie: 

PhDr. Jana Nemčeková (KSJL FF UKF) – jana.nemcekova@ukf.sk 

Kontakty na členov volebnej komisie: 

Mgr. Monika Brezováková – monika.brezovakova@ukf.sk 

Bc. Martina Dvorská – martina.dvorska2@student.ukf.sk    

doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.  – jbrunclik@ukf.sk 

 

V Nitre 22. 4. 2021 

 PhDr. Marcel Olšiak, PhD. 

                                                                                               predseda AS FF UKF v Nitre 


