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ZÁPISNICA  

o priebehu a výsledku volieb podpredsedu AS FAJ EUBA za študentskú časť 
na funkčné obdobie 2021 – 2022 

zo dňa 05. 05. 2021 
 
Uznesením č. 5 bola na zasadnutí AS FAJ EUBA dňa 05. 05. 2021 zvolená volebná komisia 
pre voľby funkcionárov AS FAJ EUBA na funkčné obdobie 2018 – 2022 v zložení: 
Mgr. Jana Kucharová, PhD,  
Mgr. Andrea Tureková, PhD.  
Bc. Petra Predáčová.  
 
AS FAJ EUBA uložil volebnej komisii za povinnosť, aby v zmysle článku 6 bodu 3 Zásad 
volieb do AS FAJ EUBA zabezpečila voľbu podpredsedu AS FAJ EUBA za študentskú časť 
na funkčné obdobie 2021 – 2022.  
 
Členovia volebnej komisie si následne za svoju predsedníčku zvolili Mgr. Janu Kucharovú, 
PhD.   
 
Voľby funkcionárov AS FAJ EUBA na funkčné obdobie prebiehali v zmysle čl. 6 bodov 4 
až 12 Zásad volieb do AS FAJ EUBA:  
 
4. Funkcionári AS FAJ EUBA sú volení spomedzi členov AS FAJ EUBA priamym a tajným 

hlasovaním.  
 
5. Voľba funkcionárov AS FAJ EUBA prebieha tak, že predsedu, podpredsedov, tajomníka 

AS FAJ EUBA a zástupcu FAJ EUBA v Rade vysokých škôl volí celý AS FAJ EUBA.  
 
6. Tajné hlasovanie sa vykonáva pomocou hlasovacieho lístka pre jednotlivé funkcie v AS 

FAJ EUBA, na ktorom každý člen AS FAJ EUBA k príslušnej funkcii napíše meno 
a priezvisko navrhovaného kandidáta, za ktorého hlasuje a hlasovací lístok vhodí do 
pripravenej volebnej urny. Iným spôsobom upravený hlasovací lístok je neplatný. 

 
7. Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS 

FAJ EUBA.  
 
8. Ak ani jeden kandidát nezíska v prvom kole volieb potrebnú väčšinu hlasov, koná sa 

druhé kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali 
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov na prvom mieste postupujú do 
druhého kola volieb všetci kandidáti, ktorí získali na prvom mieste rovnaký počet hlasov. 
V prípade rovnosti hlasov na druhom mieste postupuje do druhého kola volieb kandidát 
z prvého miesta a všetci kandidáti, ktorí získali rovnaký počet hlasov na druhom mieste. 

 
9. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných členov AS FAJ EUBA. 
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10. Ak ani jeden z kandidátov nedosiahne v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov 
prítomných členov AS FAJ EUBA, pripraví volebná komisia nové voľby funkcionárov AS 
FAJ EUBA a to v inom termíne a s inými kandidátmi. 

 
11. Po skončení volieb oboznámi predseda volebnej komisie s ich výsledkom AS FAJ EUBA 

a dekana FAJ EUBA. 
    
12. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia písomný záznam, ktorý podpíšu 

všetci členovia volebnej komisie a ktorý spolu s hlasovacími lístkami archivuje tajomník 
AS FAJ EUBA počas celého funkčného obdobia AS FAJ EUBA. 

 
Výsledky volieb podpredsedu AS FAJ EUBA za študentskú časť na funkčné obdobie 
2021 – 2022 v 1. kole:  
 
Počet prítomných členov AS FAJ EUBA: 11 
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 10 
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 1 
 
Výsledky tajného hlasovania:  
 

Funkcia v AS FAJ EUBA Meno a priezvisko kandidáta Počet platných 
hlasov 

Druhý podpredseda AS FAJ 
EUBA (za študentskú časť AS 
FAJ EUBA): 

Bc. Petra Predáčová 10 

 
Druhým podpredsedom AS FAJ EUBA za študentskú časť na funkčné obdobie 2021 – 
2022  sa stala Bc. Petra Predáčová. Zvolená kandidátka prijala svoju funkciu.  
 
V Bratislave 05. 05. 2021 
 
Predsedníčka volebnej komisie:  Mgr. Jana Kucharová, PhD.      
 
Členky volebnej komisie:  Mgr. Andrea Tureková, PhD.     
 

Bc. Petra Predáčová       
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Príloha: 
Výsledky tajného hlasovania vo voľbách podpredsedu AS FAJ EUBA za študentskú časť na 
funkčné obdobie 2021 – 2022. 
 

 


