
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA  

VOLEBNEJ KOMISIE   
  

pre voľby členov Študentskej časti Akademického senátu   

Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu hospodárskej informatiky  

 

  
Prítomní:  Daniela Krátka  

                   Natália Sliacka  

                   Bc. Katarína Košťanová  

  

Program:  

1. Priebeh volieb 

2. Výsledok volieb 

 

 

K bodu 1: Volebná komisia sa dohodla na termíne podávania návrhov na kandidátov do 

Doplňujúcich volieb Študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity do 5. 

októbra 2021 do 12:00 h. Navrhovať kandidátov môže celá Študentská časť Akademickej obce 

Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „ŠČ AO 

FHI“). Návrh kandidátov je stanovený online formou prostredníctvom skupiny v aplikácii 

Microsoft Teams s názvom Kandidáti-voľby do ŠČ AS EU 2021, ktorú vytvoria členovia 

volebnej komisie. Na vstup do skupiny bude potrebný kód, ktorý sa rozpošle celej ŠČ AO FHI 

prostredníctvom Ais2.euba.sk.  

Prihláška musí obsahovať nasledovné náležitosti:  

      • meno a priezvisko navrhovaného kandidáta a   

• odbor štúdia navrhovaného kandidáta.  

Voľby do ŠČ AS EU za FHI prebiehali 11. októbra 2021 v čase od 8:00 do 20:00 na stránke 

moodle.euba.sk. Voľby sa konali v súlade s Čl. 2 Zásady volieb do Akademického senátu 

Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe uznesenia Akademického senátu Fakulty 

hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave zo dňa 2. júna 2021 konali 11. 

októbra 2021 a podľa pravidiel dohodnutých na zasadnutiach Volebnej komisie pre voľby 

členov študentskej časti AS EU za FHI.   

  

K bodu 2: Z celkového počtu 1 252 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 24 voličov, ktorí 

odovzdali   

22 platných hlasovacích lístkov a 2 hlasovacie lístky boli neplatné.  

 

Za členov študentskej časti bola zvolená s počtom získaných hlasov táto kandidátka:  

(uvedené podľa abecedy a vo forme "Priezvisko, meno")  

 

Ferenčáková Monika - počet hlasov 20  

   

  



 

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 voľbami do študentskej časti AS EU za FHI budú odovzdané 

predsedovi Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity 

v Bratislave.   

  

  

  

V Bratislave dňa 11. októbra 2021  

  

Daniela Krátka 

predseda volebnej komisie  

  

  

Text zápisnice potvrdzujú členovia volebnej komisie svojím podpisom:  

 

  

Daniela Krátka 

Natália Sliacka 

Bc. Katarína Košťanová 

  

  

 

 

Prílohy:  

  

• Vzor hlasovacieho lístka pre voľby členov študentskej časti AS EU za FHI  

• Zoznam študentov Fakulty hospodárskej informatiky  

• Všetky odovzdané hlasovacie lístky  

• Výsledky volieb členov ŠČ AS EU za FHI  
• Návrhy kandidátov a súhlasy s návrhom do volieb ŠČ AS EU za FHI  
  

  

  

  

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

