Zápisnica
o priebehu hlasovania a výsledkoch doplňovacích volieb do Akademického senátu Univerzity
Komenského vo volebnom obvode EBF UK v študentskom volebnom okrsku zo dňa 23. 10. 2018
I.
Označenie volieb:
Volebný obvod: Evanjelická bohoslovecká fakulta
Volebný okrsok: študentský
Druh volieb: doplňovacie
II.
Študentský volebný okrsok:
Deň konania volieb: 23. 10. 2018
Čas konania volieb: 8.45 – 10.55 a od 12.30 – 15.00
Volebné miesto: zasadačka Vedeckej rady EBF UK (miestnosť č. 268)
III.
Volebná a mandátová komisia fakulty:
doc. ThDr. Peter Gažík (predseda volebnej komisie fakulty)
Bronislav Antoš
Ing. Martin Pagáč
Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.
IV.
Zoznam kandidátov v študentskom volebnom okrsku:
(v abecednom poradí)
Matej Trepáč
V.
Program:
1) Otvorenie
2) Určenie zapisovateľa a overovateľa
3) Otvorenie volebnej urny s hlasovacími lístkami
4) Vyhlásenie výsledkov
5) Záver

Ad 1)
Členovia Volebnej komisie pre doplňujúce Voľby do študentskej časti Akademického senátu
UK sa zišli v zložení tak ako je uvedené v bode III. tejto Zápisnice. Predseda privítal všetkých členov
komisie a oboznámil ich s programom.
Ad 2)
Za zapisovateľa bol poverený Ing. Martin Pagáč a za overovateľov doc. ThDr. Peter Gažík
a Bronislav Antoš.
Ad 3)

Prítomní členovia VK otvorili volebnú urnu s hlasovacími lístkami.
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
Matej Trepáč

25
25
0
25 hlasov

Ad 4)
Za členov Akademického senátu UK v študentskom volebnom okrsku vo volebnom obvode
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave boli zvolení:
Matej Trepáč
VI.
Volebná komisia fakulty konštatuje, že voľby do Akademického senátu UK v Bratislave
prebehli v súlade s vnútorným predpisom UK Zásady volieb do Akademického senátu UK a ďalšími
vnútornými prepismi UK, vnútornými predpismi fakulty a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Volebná a mandátová komisia fakulty podľa čl. 25 ods. 3 písm. j) Zásad volieb do
akademického senátu UK č. 4/ 2015 vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave vo volebnom obvode Evanjelickej bohosloveckej fakulty
v študentskom volebnom okrsku za platné.
VII.
Zápisnica bola členmi volebnej komisie fakulty prečítaná a uznaná za správnu, o čom svedčia
ich podpisy.

Ing. Martin Pagáč, zapisovateľ

v.r.

doc. ThDr. Peter Gažík,
predseda volebnej a mandátovej komisie, overovateľ

v.r.

Bronislav Antoš, overovateľ

v.r.

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., členka komisie

v.r.

V Bratislave, 23. októbra 2018

