
 

 

 

 

ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA   

VOLEBNEJ KOMISIE   
  

pre Doplňujúce voľby členov Študentskej časti Akademického senátu  

Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave  
  
  

Online prítomní:  Bc. Daniela Krátka 

                               Bc. Natália Sliacka 

                               Kristína Lipovská  

  

Program:  

1. Voľba predsedu volebnej komisie  

2. Forma a obsah prihlášok pre kandidátov   

3. Priebeh, termín a forma volieb   

4. Forma hlasovacieho lístka  

  

  

K bodu 1: Prvé zasadnutie Volebnej komisie pre Doplňujúce voľby členov Študentskej časti 

Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave  

(ďalej len „volebná komisia“) sa konalo dňa 07. septembra 2022 online prostredníctvom 

aplikácie Microsoft Teams. Prítomní boli všetci členovia volebnej komisie, zvolení dňa 21. 

apríla 2022 Akademickým senátom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. Za predsedu volebnej komisie bola navrhnutá a jednohlasne zvolená Bc. Daniela 

Krátka.  

  

K bodu 2: Volebná komisia sa dohodla na termíne podávania návrhov na kandidátov do 

Doplňujúcich volieb Študentskej časti Akademického senátu dňa 12. septembra 2022 v čase od 

8:00 do 14:00 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 AS FHI 2022, 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.  

  

 

  



 
 

K bodu 3: Doplňujúce voľby do Študentskej časti Akademického senátu Fakulty hospodárskej 

informatiky sa budú konať elektronickou formou 27. septembra 2022 v čase od 8:00 do 20:00 

na stránke moodle.euba.sk. Volebná komisia vytvorí kurz na webovej stránke moodle.euba.sk 

a rozpošle informácie o priebehu volieb celej ŠČ AO FHI prostredníctvom Ais2.euba.sk.  

  

 

K bodu 4: Členovia ŠČ AO FHI odovzdajú svoj hlas elektronicky. Hlasovací lístok bude 

obsahovať:  

• IDO, ktoré je náhodne generované a jedinečné pre každého člena ŠČ AO FHI. Je 

prístupné v AiS2.,  

• menný zoznam kandidátov v abecednom poradí s možnosťou áno alebo nie pri každom 

kandidátovi.  

Členovia ŠČ AO FHI môžu priradiť „áno“ (vybrať, zaškrtnúť) maximálne pri jednom 

kandidátovi. Pri zvyšných kandidátoch, treba zaškrknúť možnosť „nie“. Hlasovací lístok sa 

bude považovať za platný iba s overeným platným a správnym IDO, zvoleným „áno“ pri max. 

jednom kandidátovi a pri zvyšných kandidátoch so zvoleným „nie“.  

  

  

  

  

V Bratislave, dňa 07. septembra 2022 

  

      Bc. Daniela Krátka  

predseda volebnej komisie  

  

  

  

  

Text zápisnice potvrdzujú členovia Volebnej komisie svojím podpisom:  

  

Bc. Daniela Krátka    

Bc. Natália Sliacka   

Kristína Lipovská   

  

  

  

  
  
  

  
  


