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AKADEMICKÝ SENÁT FVZ  SZU  

Voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce FVZ SZU 

do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie 2022 – 2026  

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce SZU,  

Akademický senát FVZ SZU na svojom riadnom zasadnutí dňa 13. septembra 2022 v y h l á s i l voľby 

zástupcov študentskej časti akademickej obce FVZ SZU do AS SZU na funkčné obdobie 2022 - 2026.  

Voľby do študentskej časti AS FVZ SZU sa budú konať  

dňa 17. októbra 2022 o 10:00 hod. – 13:00 hod. v zasadačke FVZ na 3. poschodí  

 Voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce FVZ SZU do AS SZU riadi volebná komisia (VK) v 

zložení:  

Mgr. Michaela Ticháková.  

Mgr. Patrícia Brezováková  

Bc. Zuzana Miháliková  

• Kandidovať do študentskej časti AS SZU môže každý študent fakulty všetkých stupňov denného štúdia 

 Právo navrhovať kandidáta za člena študentskej  časti AS má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov 

AO študentskej  časti fakulty. Člen AO fakulty nemôže za kandidáta navrhnúť sám seba. 

Návrhy kandidátov sa podávajú  

od 26. septembra 2022 do 07. októbra 2022 do 11:00 hod.  

na tlačivách, ktoré sú prílohou tohto oznamu a doručia sa predsedovi volebnej komisie prostredníctvom 

podateľne SZU  

• Na návrhy, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na návrhy doručené po uplynutí lehoty sa 

neprihliada. 

• V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta. 

• Kandidačná listina bude zverejnená hneď po jej uzavretí, najneskôr však do 12. októbra 2022. 

Voľby do študentskej časti AS sa riadia vnútornými predpismi univerzity a fakulty: 

Zásady volieb do AS SZU v Bratislave, uverejnený na webovej stránke SZU a Časový 

harmonogram volieb FVZ SZU do AS SZU.  

Bratislava, 19. 9. 2022  

  Mgr. Michaela Ticháková. , v. r.   RNDr. Soňa Wimmerová, PhD., v. r.  

      predsedníčka VK  AO FVZ SZU           predsedníčka AS FVZ SZU  

študentskej časti pre voľbu kandidátov do AS SZU  



Prílohy:  

Časový harmonogram volieb do AS SZU  

Návrhový lístok – študentská časť  

http://www.szu.sk/userfiles/file/FVZ/volby/2022/AS_SZU/Harmonogram.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FVZ/volby/2022/AS_SZU/NLS.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FVZ/volby/2022/AS_SZU/NLS.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FVZ/volby/2022/AS_SZU/NLS.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FVZ/volby/2022/AS_SZU/NLS.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FVZ/volby/2022/AS_SZU/NLS.pdf

