
Zápisnica zo stretnutia Volebnej komisie

zo dňa 4.3.2014

 

Prítomní: Mgr. Marek Neština, PhD.;  Jakub Pavlús; Pavol Švec

 

Program: 

1.) Otvorenie 

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľa 

3.) Otvorenie obálok 

4.) Vyhlásenie výsledkov 

5.) Záver 

 

 

Ad 1.) 

Členovia Volebnej komisie pre doplňovacie voľby na zástupcu do zamestnaneckej časti Akademického 

senátu EBF UK (ďalej AS EBF UK) a študentskej časti AS EBF UK sa stretli v stredu 4.3. 2014. 

 

Počet zástupcov, ktorých je potrebné zvoliť: 

1 zástupca študentov do študentskej časti AS EBF UK 

1 zástupca zamestnancov do zamestnaneckej časti AS EBF UK 

 

Ad 2.) 



 Za zapisovateľa bol poverený Jakub Pavlús a overovateľa Pavol Švec

 

Ad 3.) 

 1 zástupca študentov do študentskej časti AS EBF UK 

 

Prítomní členovia VK prebrali obálky na dekanáte EBF UK. Počet obálok pre voľby  zástupcu študentov  

do  Študentskej  rady  VŠ  bol  1.  Po  otvorení  obálok  Volebná  komisia   skonštatovala,  že  návrh  bol 

právoplatný,  podpísaný a obsahoval  aj  písomný súhlas navrhovaného kandidáta.  Na základe toho 

potom VK vyhlásila výsledky podávania návrhov na 

1 zástupcu študentov do študentskej časti AS EBF UK 

1 zástupca zamestnaneckej komory AS EBF UK 

 

Prítomní  členovia  VK  prebrali  obálky  na  dekanáte  EBF UK.  Počet  obálok  pre  voľby   zástupcu do 

zamestnaneckej komory EBF UK bol 1. Po otvorení obálok Volebná komisia skonštatovala, že návrh bol 

právoplatný, podpísaný dvomi členmi zamestnaneckej  časti AO EBF UK a obsahoval aj písomný súhlas 

navrhovaného  kandidáta.  Na  základe  toho  potom  VK  vyhlásila  výsledky  podávania  návrhov  na 

zástupcu zamestnaneckej časti AS EBF UK. 

 

Ad 4.) 

 Sformulovaním vyhlásenia boli výsledky zverejnené na úradných výveskách  a nástenkách fakulty. 

Znenie vyhlásenia citujem aj v tejto zápisnici: 

 

 

„Oznámenie  o  výsledkoch  podávania  návrhov  kandidátov  a  o  konaní  volieb  zástupcu  do 

zamestnaneckej časti  AS EBF UK a študentskej časti AS EBF UK“

 



Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 4.3. 2014 po otvorení obálok s návrhmi 

kandidátov a ich overení mohla konštatovať, že bol podaný jeden právoplatný návrh na 

zástupcu do zamestnaneckej časti AS EBF UK a jeden právoplatný návrh na zástupcu do 

ŠČ AS EBF UK. 

Za kandidáta v doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS EBF UK bol navrhnutý 

 

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 

 

Za kandidáta vo voľbách do ŠČ AS EBF UK

 

Valéria Terézia Krajčírovičová

 

Doplňujúce voľby zástupcu do zamestnaneckej časti   AS EBF UK a študentskej  časti  AS EBF UK sa 

uskutočnia  dňa 11.3.2014 v čase od 9.00 – 13.00 hod. v miestnosti č. 268 (Zasadačka), tak ako boli 

vyhlásené AS EBF UK na jeho zasadnutí dňa 19.02.2014.“ 

 

 Prítomní členovia volebnej komisie podpísali toto oznámenie. 

 

 

Ad 5.) 

 Po vyčerpaní všetkých bodov programu prítomní členovia ukončili zasadnutie VK. 

 

 

Bratislava, 4. 3. 2014 



 

 

 ....................................................... 

Jakub Pavlús zapisovateľ 

 

 

 

....................................................... 

 Pavol Švec overovateľ 



Oznámenie  o  výsledkoch  podávania  návrhov  kandidátov  a  o  konaní  volieb 

zástupcu do zamestnaneckej časti  AS EBF UK a študentskej časti AS EBF UK

 

Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 4.3. 2014 po otvorení obálok s návrhmi  kandidátov a ich  

overení mohla konštatovať, že bol podaný jeden právoplatný návrh na  zástupcu do zamestnaneckej 

časti AS EBF UK a jeden právoplatný návrh na zástupcu do ŠČ AS EBF UK. 

Za kandidáta v doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS EBF UK bol navrhnutý 

 

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 

 

Za kandidáta vo voľbách do Študentskej ŠČ AS EBF UK 

 

Valéria Terézia Krajčírovičová

 

Doplňujúce voľby zástupcu do zamestnaneckej časti   AS EBF UK a študentskej  časti  AS EBF UK sa 

uskutočnia  dňa 11.3.2014 v čase od 9.00 – 13.00 hod. v miestnosti č. 268 (Zasadačka), tak ako boli 

vyhlásené AS EBF UK na jeho zasadnutí dňa 19.02.2014. 

 

Členovia Volebnej komisie: 

 

V Bratislave, 4.3. 2014


