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Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych volieb 

delegáta do Študentskej rady vysokých škôl za Univerzitu 

Komenského v Bratislave volebný obvod Fakulty managementu  

  

I.  

Označenie volieb:    

 Druh volieb:      riadne, volebné obdobie 2021 -2024  

Deň konania volieb:    16. november 2021  

Čas konania volieb:    od 9.00 do 12.00 hod.   

Volebné miesto:   

  

  online   

 

II.  

Volebná komisia:  

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.   (predseda volebnej komisie)  

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.             (podpredseda volebnej komisie)  

Bc. Kristína Mravcová   (člen volebnej komisie)  

         

III. 

Zoznam kandidátov v študentskej časti akademickej obce fakulty:  

(v abecednom poradí)  

1. Mgr. Ester Federlová 

IV.  

Výsledky volieb v študentskej časti akademickej obce fakulty:  

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:   2.457  

Počet vydaných hlasovacích lístkov:      67  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:    66 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:     1  
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Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:  
 

Mgr. Ester Federlová       66 hlasov  

 

 

V.  

Za delegáta do Študentskej rady vysokých škôl za Univerzitu Komenského v Bratislave volebný obvod 

Fakulty managementu na volebné obdobie  2021 až 2024 bola zvolená Mgr. Ester Federlová    

 

VI.  

Volebná komisia fakulty konštatuje, že voľby do Študentskej rady vysokých škôl za Univerzitu 

Komenského v Bratislave volebný obvod Fakulty managementu na volebné obdobie  2021 až 2024  

prebehli v súlade s vnútorným predpisom UK Zásady volieb do Akademického senátu UK a ďalšími 

vnútornými predpismi UK, vnútornými predpismi fakulty a právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

Volebná komisia fakulty podľa čl. 25 ods. 3 písm. j) Zásad volieb do Akademického senátu UK vyhlasuje 

voľby do Akademického senátu UK za platné. 

 

 

VII.  

  

Zápisnica bola členmi volebnej komisie prečítaná a uznaná za správnu, o čom svedčia ich podpisy.  

 

Predseda volebnej komisie fakulty:  

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.                  podpis  

Podpredseda volebnej komisie fakulty:  

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.         podpis   

Členka volebnej komisie fakulty:  

Bc. Kristína Mravcová        podpis   

  

Zápisnicu odmietol podpísať: ---- 

Dôvody nepodpísania zápisnice: ----- 

  

V Bratislave, dňa 16. novembra 2021 o 12,45  hod.  


