
 
Zápisnica 

zo stretnutia Volebnej a mandátovej komisie zo dňa 26. 11. 2018 
 
Prítomní:  
doc. ThDr. Peter Gažík, predseda Volebnej a mandátovej komisie 
Ing. Martin Pagáč 
Mgr. Erika Valková-Krištáková, PhD. 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa 
3. Otvorenie obálok 
4. Vyhlásenie výsledkov podávania návrhov 
5. Záver 
 
Ad 1) 

Členovia Volebnej a mandátovej komisie sa stretli 26. 11. 2018 o 16.00 h na otvorenie obálok 
s návrhmi kandidátov do Akademického senátu EBF UK v Bratislave.  

Lehota pre navrhovanie kandidátov do Akademického senátu, schválená na rokovaní 
Akademického senátu EBF UK v Bratislave 10. októbra 2018, bola v čase od 10. 10. 2018 od 16.00 h 
do 26. 11. 2018 do 16.00 h.  
 
Ad 2) 

Vyhotovením zápisnice bola poverená Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD. a overovateľmi sú 
doc. ThDr. Peter Gažík a Ing. Martin Pagáč. 
 
Ad 3) 

Prítomní členovia Volebnej a mandátovej komisie prebrali obálky s návrhmi a zistili, že 
v stanovenom termíne bolo doručených 7 obálok s návrhom kandidáta pre voľby členov do 
zamestnaneckej časti Akademického senátu EBF UK v Bratislave  a 6  obálok s návrhom kandidáta pre 
voľby členov do študentskej časti Akademického senátu EBF UK v Bratislave.  

Po otvorení obálok Volebná a mandátová komisia skonštatovala, že boli podané 4 
právoplatné návrhy pre voľby členov do študentskej časti Akademického senátu EBF UK v  Bratislave. 
Dva návrhy nespĺňali predpísané náležitosti. V jednom prípade chýbali mená navrhovateľov a podpisy 
síce boli, avšak nie v predpísanej časti návrhu. V druhom prípade chýbal jeden podpis navrhovateľa. 
Do zamestnaneckej časti Akademického senátu EBF UK v Bratislave bolo podaných 7 právoplatných 
návrhov, ktoré boli podpísané a s písomným súhlasom navrhovaných kandidátov.  

Na základe uvedeného Volebná a mandátová komisia vyhlásila výsledky podávania návrhov 
kandidátov pre voľby do Akademického senátu EBF UK v Bratislave.  

  
Ad 4) 

Sformulovaním vyhlásenia boli výsledky zverejnené na úradných výveskách a na webovej 
stránke fakulty. Znenie vyhlásenia citujeme v tejto zápisnici: 
Oznámenie o výsledku podávania návrhov kandidátov pre voľby do zamestnaneckej časti 
Akademického senátu EBF UK v Bratislave a do študentskej časti Akademického senátu EBF UK 
v Bratislave. 
Volebná a mandátová komisia na svojom zasadnutí 26. 11. 2018 po otvorení obálok s návrhmi 
konštatovala, že boli podané 4 právoplatné návrhy do  študentskej časti Akademického senátu EBF 
UK v Bratislave a 7 právoplatných návrhov do  zamestnaneckej časti Akademického senátu EBF UK 
v Bratislave: 
 



Za kandidátov do študentskej časti Akademického senátu EBF UK v Bratislave boli navrhnutí: 
 
Devečka Timotej 
Korenko Matúš 
Lacko Andrej 
Šimková Patrícia Sára 
 
 
Za kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu EBF UK v Bratislave boli navrhnutí: 
 
Biela Andriána 
Hanus Radoslav 
Horňanová Sidonia 
Klátik Miloš 
Neština Marek 
Valčová Katarína 
Valková-Krišťáková Erika 
 

 
Voľby do Akademického senátu EBF UK v Bratislave sa budú konať 5. decembra 2018 v čase 

od 9.00 h – 11.00 h a od 13.00 h – 15.00 h v miestnosti č. 268 (Zasadačka VR), tak ako boli vyhlásené 
Akademickým senátom EBF UK v Bratislave 10. októbra 2018. 

 
Prítomní členovia volebnej a mandátovej komisie podpísali toto oznámenie. 

 
Ad 5) 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu prítomní členovia ukončili zasadnutie Volebnej 
a mandátovej komisie. 
 
 
Bratislava, 26. 11. 2018 
 
 
 
 
Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., v. r. 
              zapisovateľka  
 
 
 
 
          Ing. Martin Pagáč, v. r.                   doc. ThDr. Peter Gažík, v. r.  
               overovateľ                                                     overovateľ, predseda komisie 
 
 

  


