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SPÔSOB NAVRHOVANIA KANDIDÁTA NA ČLENA AS KU  
ZA ZAMESTNANECKÚ ČASŤ AKADEMICKEJ OBCE FF KU 

 
V súlade s čl. 1 ods. 3 písm. d) zásad volieb do Akademického senátu Katolíckej univerzity AS 

FF KU určuje spôsob navrhovania kandidáta na člena AS KU za zamestnaneckú časť 
akademickej obce FF KU.   

Za kandidáta na člena AS KU za zamestnaneckú časť akademickej obce FF KU môžu byť 
navrhnutí vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci, ktorí sú na FF KU v pracovnom 
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce). 
Navrhnúť kandidáta na člena AS KU za zamestnaneckú časť akademickej obce FF KU má 
právo ktorýkoľvek člen zamestnaneckej časti akademickej obce FF KU prostredníctvom 
návrhového lístka (vzor návrhového lístka tvorí prílohu tohto dokumentu), ktorý je 
k dispozícii na vrátnici FF KU.  

Platný návrhový lístok musí obsahovať:  

• meno a priezvisko navrhovaného kandidáta 
• vlastnoručným podpisom vyjadrený súhlas navrhovaného kandidáta  
• meno a priezvisko navrhovateľa 
• vlastnoručný podpis navrhovateľa 
• dátum 

Vyplnené návrhové lístky sa odovzdávajú do návrhovej urny, ktorá je umiestnená na 
vrátnici FF KU.  

Vyplnené návrhové lístky je možné podať v časovom rozmedzí: 18. apríl 2018 (od 8.00 
hod). – 24. apríl 2018 (do 14.00 hod.).   

Návrhové lístky, ktoré nebudú odovzdané v súlade so stanoveným spôsobom 
odovzdávania návrhov a v stanovenom termíne, nebudú akceptované.  

Návrhové lístky, ktoré nebudú obsahovať požadované údaje, budú považované za 
neplatné.  

Zoznam navrhnutých kandidátov zverejní volebná komisia na webovej stránke fakulty 
a na výveske AS FF KU 24. apríla 2018 po svojom zasadnutí, na ktorom posúdi platnosť 
odovzdaných návrhových lístkov. 

 
Schválené v AS FF KU korešpondenčným hlasovaním dňa 17. apríla 2018. 

       
 
       Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., m. p. 
        predseda AS FF KU  
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