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N á v r h   u z n e s e n i a  
 

Študentská komora Akademického senátu FMFI UK 

berie na vedomie 

Správu Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK 

o overení platnosti voľby členov študentskej komory AS FMFI UK. 
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Správa Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK  

o overení platnosti voľby členov študentskej komory AS FMFI UK 
 

Mandátová komisia Akademického senátu FMFI UK na svojom 10. zasadnutí dňa 25. mája 2015 v súlade 

s čl. 26 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK rokovala o overení platnosti riadnych volieb do 

študentskej komory Akademického senátu FMFI UK konaných v dňoch 11. a 12. mája 2015. 

 

Mandátová komisia Akademického senátu FMFI UK na predmetnom zasadnutí preskúmala zápisnicu 

o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych volieb do študentskej komory Akademického senátu 

FMFI UK vyhotovenú študentskou volebnou komisiou a ďalšiu volebnú dokumentáciu (zápisnice 

volebnej komisie z jej zasadnutí, návrhy kandidátov, zoznamy voličov, zapečatené hlasovacie lístky).  

 

Mandátová komisia Akademického senátu FMFI UK konštatuje nasledovné skutočnosti: 

 zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych volieb do študentskej komory 

Akademického senátu FMFI UK (ďalej len „zápisnica”) spĺňa obsahové i formálne náležitosti 

uvedené v čl. 24 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK, 

 študentská volebná komisia v súlade s čl. 24 ods. 3 písm. m) Zásad volieb do Akademického 

senátu FMFI UK konštatovala platnosť riadnych volieb do študentskej komory Akademického 

senátu FMFI UK, 

 zápisnicu s výnimkou predsedníčky študentskej volebnej komisie, ktorá bola neprítomná pri 

sčítaní hlasov, podpísali všetci členovia študentskej volebnej komisie (t.j. žiaden z členov 

študentskej volebnej komisie prítomných pri sčítavaní hlasov neodmietol podpísanie zápisnice), 

 volebné spisy (zoznamy voličov, použité hlasovacie lístky) boli po skončení sčítania hlasov 

študentskou volebnou komisiou riadne zapečatené a odovzdané tajomníkovi Akademického 

senátu FMFI UK do úschovy, 

 žiaden z členov akademickej obce fakulty nevyužil v lehote podľa čl. 25 ods. 1 Zásad volieb do 

Akademického senátu FMFI UK podať voči priebehu riadnych volieb do študentskej komory 

Akademického senátu FMFI UK alebo zneniu zápisnice námietky, 

 z vlastnej činnosti Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK nevyplynuli dôvodné 

pochybnosti o platnosti riadnych volieb do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK. 

 
Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti Mandátová komisia Akademického senátu FMFI UK 

na svojom 10. zasadnutí dňa 25. mája 2015 podľa čl. 26 Zásad volieb do Akademického senátu 

FMFI UK prijala uznesenie č. 10/MK/2015, ktorým overila platnosť riadnych volieb do študentskej 

komory Akademického senátu FMFI UK konaných v dňoch 11. a 12. mája 2015. 
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Zoznam náhradníkov do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 
 

(funkčné obdobie od 1. júna 2015 do 31. mája 2017) 

 

 

1. Ticián Babka 

2. Estilla Alföldiová 

3. Askar Gafurov 

4. Július Gálik 

5. Kristína Tomová 


