
 

  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA  VOLEBNEJ 

KOMISIE 

  

pre Doplňujúce voľby členov študentskej časti Akademického senátu  

Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave   
  

Prítomní:   Daniela Krátka  

                    Natália Sliacka  

                    Bc. Katarína Košťanová  

  

Program:  

1. Podávanie kandidátok  

2. Priebeh volieb   

3. Výsledky volieb  

  

K bodu 1: Do dňa 01.10.2021 do 12:00 hod. sa mohli podávať návrhy na kandidátov do  

Doplňujúcich volieb Študentskej časti Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky 

Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Doplňujúce voľby do ŠČ AS FHI“). Návrhy sa 

podávali prostredníctvom tímu v aplikácii Microsoft Teams s názvom Kandidáti – voľby do ŠČ 

AS FHI 2021. Do tímu sa prihlasovalo prostredníctvom kódu 7a2w8q3, ktorý bol členom 

Študentskej časti Akademickej obce Fakulty hospodárskej informatiky (ďalej len „ŠČ AO 

FHI“) rozposlaný v správe cez AIS. Návrh kandidáta musel obsahovať meno, priezvisko a 

študijný program kandidáta. Do stanoveného termínu boli navrhnutí štyria kandidáti. Jeden 

kandidát Ivana Nemčíková z odboru manažérske rozhodovanie bola navrhnutá po termíne na 

podávanie kandidátov. 

 Neboli vznesené námietky a pripomienky na zoznam kandidátov na členov Študentskej časti 

Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „ŠČ AS FHI“). Predseda Volebnej komisie pre Doplňujúce voľby Študentskej časti 

Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „volebná komisia“) vytvoril zoznam kandidátov v abecednom poradí a spolu s 

informáciami o voľbách ich prostredníctvom správ v AiS2.euba.sk rozposlal ŠČ AO FHI.   

  

K bodu 2: Voliť mohli všetci členovia ŠČ AO FHI. Doplňujúce voľby do ŠČ AS FHI prebiehali  

11. októbra 2021 v čase od 8:00 do 20:00 h. na webovej adrese 

https://moodle.euba.sk/mod/feedback/view.php?id=7588. Voľby sa konali v súlade s Čl. 6 

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na základe uznesenia Akademického senátu Fakulty hospodárskej 

informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 2. júna 2021 a podľa pravidiel 

dohodnutých na prvom zasadnutiach Volebnej komisie zo dňa 27. septembra 2021.  

  

K bodu 3: Z celkového počtu 1 252 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 35 voličov, ktorí 

odovzdali 31 platných elektronických hlasov a 4 neplatné elektronické hlasy (2 neplatné čísla 

https://moodle.euba.sk/mod/feedback/view.php?id=7588


 

 

  

IDO, 2 študenti hlasovali za väčší počet kandidátov). Volení kandidáti boli usporiadaní podľa 

počtu získaných platných elektronických hlasov a podľa jednotlivých stupňov a programov 

štúdia. Členmi ŠČ AS FHI sa stávajú tí kandidáti, ktorí sa umiestnia na prvých miestach podľa 

jednotlivých stupňov a programov štúdia. Prvý stupeň štúdia musia zastupovať minimálne 2 

členovia, druhý a tretí stupeň štúdia spolu musia zastupovať minimálne 3 členovia.  

Študijný program na jednotlivých stupňoch štúdia nesmú zastupovať viac ako 2 členovia.  

  

  

Podľa vyššie uvedených podmienok boli za členov ŠČ AS FHI zvolení s počtom získaných 

hlasov títo kandidáti:  

(uvedené podľa počtu získaných platných hlasov a odboru vo forme "Priezvisko, meno")  

  

I. stupeň štúdia:   

Kužmová Katarína – Hospodárska informatika - počet hlasov 22  

Ďuriníková Silvia - Účtovníctvo - počet hlasov 22 

Udič Adrián – Hospodárska informatika – počet hlasov 17 

 

Nezvolení kandidáti za členov ŠČ AS FHI boli s počtom hlasov:   

(uvedené podľa počtu získaných platných hlasov a odboru vo forme "Priezvisko, meno“)  

  

I. stupeň štúdia  

Budzeľová Lucia - Účtovníctvo - počet hlasov 10  

 

Neboli prijaté žiadne námietky na priebeh volieb a Volebná komisia uverejnila výsledky volieb 

do 24 hodín na http://fhi.euba.sk/.   

  

Všetky dokumenty súvisiace s Doplňujúcimi voľbami do ŠČ AS FHI budú odovzdané dekanovi 

Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.   

  

  

  

V Bratislave dňa 11. októbra 2021  

  

  

  

 

                    Daniela Krátka   
                           predseda volebnej komisie  

  

http://fhi.euba.sk/
http://fhi.euba.sk/


 

 

  

  

 

Text zápisnice potvrdzujú členovia Volebnej komisie svojím podpisom:  

  

  

Daniela Krátka    

Natália Sliacka    

Bc. Katarína Košťanová    

  

Prílohy:  

  

• Vzor elektronického hlasovacieho lístka do Doplňujúcich volieb ŠČ AS FHI  

• Zoznam oprávnených voličov Fakulty hospodárskej informatiky   

• Zápisnica z prvého zasadnutia volebnej komisie zo dňa 27. septembra 2021  

• Excel so spracovanými všetkými elektronickými hlasmi (platné, neplatné) a poradie 

kandidátov podľa počtu získaných hlasov  

• Výsledky Doplňujúcich volieb členov ŠČ AS FHI  

• Záznam získania IDO čísiel študentov, počet hlasov, čas a dátum a miesto Doplňujúcich 

volieb členov ŠČ AS FHI  

  

  


