
Zápisnica zo stretnutia Volebnej komisie 

zo dňa 22. 03. 2012 

 

Prítomní: Mgr. Radoslav Hanus, PhD., Mgr. Marek Neština, PhD., Jakub Pavlús 

 

Program: 

1.) Otvorenie 

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa 

3.) Otvorenie volebnej urny 

4.) Vyhlásenie výsledkov 

5.) Záver 

 

 

Ad 1.) 

Členovia Volebnej komisie pre doplňujúce Voľby do pedagogickej časti AS EBF UK 

sa stretli vo štvrtok 22.03. 2012.  

 

Ad 2.) 

 Za zapisovateľa bol poverený Mgr. Radoslav Hanus, PhD. a overovateľa Jakub Pavlús 

  

Ad 3.) 

 Prítomní členovia VK o 12:00 hod otvorili volebnú urnu, spočítali počet odovzdaných 

hlasovacích lístkov. Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov bol 12. Prof. Filo získal 

8. platných hlasov, Dr. Prostredník 6. platných hlasov.  

 

Ad 4.) 

 Sformulovaním vyhlásenia boli výsledky zverejnené na úradných výveskách 

a nástenkách fakulty. Znenie vyhlásenia citujem aj v tejto zápisnici: 

 

 

 

 



„Oznámenie o výsledkoch doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti Akademického 

senátu EBF UK“ 

 

Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 22.03. 2012 po otvorení volebnej urny 

a spočítaní hlasovacích lístkov mohla konštatovať, že bolo odovzdaných 12 platných 

hlasovacích lístkov 

Prof. ThDr. Július Filo – 8. hlasov 

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. – 6. hlasov 

Volebná komisia v zložení Hanus, Neština, Pavlús na základe Vnútorného predpisu 

5/2011 EBF UK konštatuje, že do AS EBF UK v doplňujúcich voľbách bol zvolený 

právoplatne so ziskom nadpolovičnej väčšiny odovzdaných hlasovacích lístkov Prof. Július 

Filo. Dr. Ondrej Prostredník v doplňujúcich voľbách nezískal dostatočný – teda nadpolovičný 

počet odovzdaných hlasov. 

Doplňujúce voľby do pedagogickej časti AS EBF UK sa uskutočnili dňa 22.03. 2012 

v čase od 8.00 – 12.00 hod. v miestnosti č. 268 (Zasadačka), tak ako boli vyhlásené AS EBF 

UK na jeho zasadnutí dňa 08.03. 2012.“  

 

 Prítomní členovia volebnej komisie podpísali toto oznámenie. 

 

 

Ad 5.) 

 Po vyčerpaní všetkých bodov programu prítomní členovia ukončili zasadnutie VK. 

 

 

Bratislava, 22. 03. 2012 

 

 

                                              ....................................................... 
                                                                         Mgr. Radoslav Hanus, PhD.,zapisovateľ 
 
 
 

....................................................... 
 Jakub Pavlús, overovateľ 

 
 
 



„Oznámenie o výsledkoch doplňovacích volieb do zamestaneckej časti Akademického 

senátu EBF UK 

 

Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 22.03. 2012 po otvorení volebnej urny 

a spočítaní hlasovacích lístkov mohla konštatovať, že bolo odovzdaných 12 platných 

hlasovacích lístkov 

Prof. ThDr. Július Filo – 8. hlasov 

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. – 6. Hlasov 

Volebná komisia v zložení Hanus, Neština, Pavlús na základe Vnútorného predpisu 

5/2011 EBF UK konštatuje, že do AS EBF UK v doplňujúcich voľbách bol zvolený 

právoplatne so ziskom nadpolovičnej väčšiny odovzdaných hlasovacích lístkov Prof. Július 

Filo. Dr. Ondrej Prostredník v doplňujúcich voľbách nezískal dostatočný – teda nadpolovičný 

počet odovzdaných hlasov. 

Doplňujúce voľby do pedagogickej časti AS EBF UK sa uskutočnili dňa 22.03. 2012 

v čase od 8.00 – 12.00 hod. v miestnosti č. 268 (Zasadačka), tak ako boli vyhlásené AS EBF 

UK na jeho zasadnutí dňa 08.03. 2012.“  

 

 Prítomní členovia volebnej komisie podpísali toto oznámenie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


