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Zápisnica z hlasovania Akademického senátu FSEV UK spôsobom per rollam konaného 
v dňoch 25. až 27. novembra 2019 

 
 
(vyhotovená podľa čl. 9 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave).  
 
Akademický senát FSEV UK prerokoval a hlasovaním schválil nasledujúce návrhy uznesení:  
 
Návrh uznesenia 29/2019: 
AS FSEV UK schvaľuje vypísanie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) vo 
volebnom obvode Fakulte sociálnych a ekonomických vied (1 mandát za študentskú časť akademickej 
obce fakulty). Termín volieb je určený na pondelok 11. 12. 2019. Návrhy kandidátov je možné 
podávať Volebnej komisii AS FSEV UK najneskôr do stredy 4. 12. 2019 do 15:00. Voľby prebehnú 
na oboch miestach, kde prebieha výučba v rámci Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, teda na 
adresách Mlynské luhy 4, Bratislava, a Stará Hora 4A, Martin. 
 
Počet hlasujúcich:     10    
Počet platných hlasovaní:    9 
Počet hlasujúcich za návrh (súhlas):  9  
Počet hlasujúcich proti návrhu (nesúhlas):  0 
Výsledok: Návrh bol schválený.  
 
K návrhom neboli vznesené žiadne pripomienky z príslušných komisií ani od jednotlivých členiek 
a členov AS FSEV UK.  
 
Počet všetkých členov a členiek AS FSEV UK:    10 
Počet členiek a členov AS FSEV UK zúčastnených na prerokovaní: 9   
 
Uznesenie č. 29/2019:  
Akademický senát FSEV UK schválil vypísanie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl 
(ŠRVŠ) vo volebnom obvode Fakulte sociálnych a ekonomických vied (1 mandát za študentskú časť 
akademickej obce fakulty). Termín volieb je určený na pondelok 11. 12. 2019. Návrhy kandidátov je 
možné podávať Volebnej komisii AS FSEV UK najneskôr do stredy 4. 12. 2019 do 15:00. Voľby 
prebehnú na oboch miestach, kde prebieha výučba v rámci Fakulty sociálnych a ekonomických vied 
UK, teda na adresách Mlynské luhy 4, Bratislava, a Stará Hora 4A, Martin. 
 
 
V Bratislave, dňa 27. novembra 2019  
 
 
 
Mgr. Matúš Sloboda, PhD     Mgr. Andrej Mentel, PhD.  
Predseda volebnej komisie AS FSEV UK    predseda AS FSEV UK  
 
 
  


