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Vec: Zápisnica z doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FHV UNIZA zo dňa 
27.9.2017.

Dolu podpísaní členovia Volebnej komisie k doplňujúcim voľbám do zamestnaneckej časti 
AS FHV UNIZA zo dňa 27.9.2017 konštatujeme, že voľby prebehli zákonným spôsobom podľa 
harmonogramu, ktorí bol schválený AS FHV (Príloha č. 1.).
Dňa 22.9.2017 o 12:05 SEČ členovia komisie otvorili tri (3) zalepené a označené obálky s návrhmi 
kandidátov. Všetky tri návrhy spĺňali formálne kritéria a obsahovali aj písomné súhlasy kandidátov. 
Členovia volebnej komisie zostavili kandidátnu listinu (Príloha č. 2), ktorú v súlade 
s harmonogramom volieb zverejnili na fakultných výveskách, web stránke aj formou elektronického 
obežníka.
Samotné voľby dňa 27.9.2017 prebehli pokojne. V stanovenom čase sa volieb zúčastnilo 23 
oprávnených voličov (členov zamestnaneckej časti AO FHV UNIZA) z celkového počtu 43 
oprávnených voličov. Jednotliví kandidáti získali nasledovné počty hlasov:

č.

M e n o  k a n d id á ta , p riezv isk o  ka n d id á ta , titu ly  

k a n d id á ta P racov isk o  k an d id áta
P očet h lasov

1. Balátová Kristýna, PhDr. et Mgr., 
Ph.D.

KPŠ FHV UNIZA i i

2. Bienik Roman, PaedDr., PhD. KHU FHV UNIZA i
3. Mazurek Jaroslav, prof. PeadDr., 

CSc.
KMKD FHV UNIZA 10

Jeden hlasovací lístok bol neplatný.

Členovia volebnej komisie konštatujú, že v doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS FHV 
UNIZA bola zvolená Balátová Kristýna, PhDr. et Mgr., Ph.D., ktorá získala najväčší počet hlasov.

MgA. E. Sadloňová, PhD. doc. RNDr A. Kacian, PhD.
.........

PaedĎr. D. Gonda, PhD.

Zoznam príloh:
1. Príloha č. 1. -  Vyhláška o doplňujúcich voľbách do AS FHV UNIZA.
2. Príloha č. 2. -  Kandidátna listina k doplňujúcim voľbám do AS FHV UNIZA


