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ZÁPISNICA VOLEBNEJ KOMISIE  

o výsledku volieb do Akademického senátu Fakulty múzických umení 

Akadémie umení v Banskej Bystrici zo dňa 26.5.2021 

 
Prítomní členovia volebnej komisie 

Predseda:  Mgr. art. Michal Červienka, ArtD.  

Členovia: Iveta Mišániová 

 Irena Glézlová 

 Janka Bystrianská 

 Gregor Zubek 

 

 

1. Voľby členov do Akademického senátu FMU (ďalej v texte len „AS FMU“) pre funkčné 

obdobie 2021-2025 vyhlásil AS FMU na svojom zasadnutí dňa 26.4.2021, ktoré sa konali 

v zmysle harmonogramu volieb do AS FMU prezenčnou formou v termíne 18.5. – 20.5.2021 

a korešpondenčnou formou v termíne 18.5. – 21.5.2021. 

2. Volebná komisia zverejnila na webovom sídle www.fmu.aku.sk a na úradnej výveske FMU 

oznam o voľbách do AS FMU vrátane zoznamov členov akademickej obce za zamestnaneckú 

a za študentskú časť, zapísaných do zoznamov voličov a harmonogram volieb do AS FMU.  

Predkladanie návrhov na kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FMU sa 

realizovalo prezenčne vhodením lístka s návrhom kandidátov do urny a prostredníctvom 

elektronického formuláru. Link na návrh kandidátov s max. počtom 5 kandidátov do AS FMU 

za študentskú časť bol odoslaný na školské mailové adresy oprávneným voličom. Link na 

návrh kandidátov s max. počtom 8 kandidátov do AS FMU za zamestnaneckú časť bol 

odoslaný na mailové adresy oprávneným voličom. Prekladanie návrhov na kandidátov 

prezenčnou a elektronickou formou bolo uzatvorené 11.5.2021.  

Volebná komisia v Zápisnici z otvárania návrhov na kandidátov za členov AS FMU zo dňa 

12.5.2021 konštatovala, že všetky predložené návrhy na kandidátov na členov do AS FMU boli 

predložené v súlade so Zásadami volieb do AS FMU a časovým harmonogramom volieb  

do AS FMU. Volebná komisia prostredníctvom e-mailov oslovila členov akademickej obce, 

ktorí boli navrhnutí ako kandidáti na členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FMU, 

aby vyjadrili svoj súhlas, alebo nesúhlas s kandidatúrou. Na základe vyjadrenia súhlasu 

s kandidatúrou bola zostavená kandidátna listina za zamestnaneckú časť a kandidátna listina 

za študentskú časť. 

3. AS FMU na svojom zasadnutí dňa 17.5.2021 schválil návrh na menovanie dvoch nových 

členov volebnej komisie pre voľby do AS FMU, z dôvodu prijatia kandidatúry vo voľbách do 

AS FMU sa dňa 13.5.2021 vzdal funkcie člena volebnej komisie doc. Mgr.art. Pavol Tužinský, 

ArtD. a dňa 14.5.2021 sa vzdal funkcie člena za študentskú časť z rovnakého dôvodu študent 

Erik Snopko. Do funkcie člena volebnej komisie AS FMU menoval p. Irenu Glézlovú za 

zamestnaneckú časť a Gregora Zubeka za študentskú časť. 

http://www.fmu.aku.sk/
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4. Na základe vyhlásenia riadnych volieb na členov zamestnaneckej a študentskej časti do  

AS FMU a v zmysle Zásad volieb do AS FMU na funkčné obdobie 2021-2025, vykonala 

volebná komisia nasledovné:  

a) na webovom sídle www.fmu.aku.sk zverejnila kandidátne listiny s členmi akademickej 

obce FMU, ktorí prijali kandidatúru na člena do zamestnaneckej a študentskej časti  

AS FMU: 

→ zamestnanecká časť akademickej obce (poradové číslo; priezvisko, meno, titul 

kandidáta; názov organizačného útvaru, v ktorom pracuje; charakteristiku kandidáta),   

→ študentská časť akademickej obce (poradové číslo; priezvisko, meno; rok štúdia; stupeň 

štúdia; katedra, na ktorej je zapísaný ako študent; charakteristiku kandidáta),   

b) rozposlala elektronicky predsedovi AS FMU a členom akademickej obce FMU 

(oprávneným voličom) pokyny k prezenčnému a korešpondenčnému hlasovaniu, 

hlasovací lístok, čestné vyhlásenie 

c) zverejnila pokyny pre prezenčné a korešpondenčné hlasovanie pre zamestnaneckú aj 

študentskú časť akademickej obce, vrátane hlasovacieho lístka a čestného vyhlásenia na 

webovom sídle www.fmu.aku.sk a na úradnej výveske FMU. 

 

5. Členovia volebnej komisie vyhotovujú na základe hlasovacích lístkov týkajúcich sa volieb do 

AS FMU, ktoré sa uskutočnili prezenčnou formou v dňoch 18. 5. - 20. 5. 2021 

a korešpondenčnou formou v dňoch 18.5. – 21.5.2021, túto zápisnicu o výsledku volieb  

do AS FMU. 

 

VÝSLEDKY VOLIEB - ZAMESNANECKÁ ČASŤ AS FMU  
 

Vyhodnotenie volieb do zamestnaneckej časti AS FMU 

Celkový počet oprávnených voličov:  50 

Celkový počet platných prijatých hlasovacích lístkov: 30 

z toho prezenčnou formou:  24 

z toho korešpondenčnou formou:  6 

Celkový počet neplatných prijatých hlasovacích lístkov: 0 

z toho prezenčnou formou:  0 

z toho korešpondenčnou formou:  0 

  

http://www.fmu.aku.sk/
http://www.fmu.aku.sk/
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Celkové poradie kandidátov na členov do AS FMU za zamestnaneckú časť: 

Poradie Zamestnanecká časť 
Platné 

hlasy 

1 Škvarková Jana, doc. MgA., ArtD. 23 

2 Strmeňová Alena 19 

3 Gabrišová Ivica, Mag., art., ArtD. 15 

4 Varhaníková Eva, doc. Mgr.art., ArtD. 14 

5 Lapšanský Marian, prof. 13 

6 Sedlický Štefan, prof. Mgr art. et Mgr. art., ArtD. 12 

7 Strenáčik Peter, Mgr. art., PhD. 11 

*8 Tužinský Pavol, doc. Mgr. art., ArtD. 9 

*9 Budinský Martin, Mgr. art., ArtD. 9 

*10 Pažický Peter, Mgr. art., ArtD. 9 

11 Bouřová Zuzana, doc. Mgr. Ph.D., ArtD. 8 

12 Klátik Maroš MgA., ArtD. 7 

*13 Stepanov Alexander prof., CSc. 6 

*14 Račić Derner Klaudia, doc., Mgr. art., ArtD. 6 

*15 Egedová Xénia, Mgr.art., ArtD. 6 

16 Šebesta Ronald, Mgr. art., ArtD. 5 

17 Danel  Ewald, Mgr., ArtD. 2 

 

Volebná komisia po sčítaní hlasov v hlasovacích lístkoch do zamestnaneckej časti AS FMU 

určila poradie kandidátov na členov do AS FMU podľa počtu získaných hlasov.  

* Traja kandidáti získali rovnaký počet hlasov v počte 9 a to Budinský Martin, Mgr. art., 

ArtD., Pažický Peter, Mgr. art., ArtD. a Tužinský Pavol, doc. Mgr. art., ArtD., v zmysle Zásad 

volieb do AS FMU čl. 12 ods. 3, volebná komisia určila poradie žrebovaním. 

* Traja kandidáti získali rovnaký počet hlasov v počte 6  a to Egedová Xénia, Mgr.art., ArtD., 

Račić Derner Klaudia, doc., Mgr. art., ArtD. a Stepanov Alexander prof., CSc., v zmysle Zásad 

volieb do AS FMU čl. 12 ods. 3, volebná komisia určila poradie žrebovaním. 
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VÝSLEDKY VOLIEB - ŠTUDENSTKÁ ČASŤ AS FMU  
 

Vyhodnotenie volieb do študentskej časti AS FMU 

Celkový počet oprávnených voličov:  189 

Celkový počet platných prijatých hlasovacích lístkov: 34 

z toho prezenčnou formou:  23 

z toho korešpondenčnou formou:  11 

Celkový počet neplatných prijatých hlasovacích lístkov: 0 

z toho prezenčnou formou:  0 

z toho korešpondenčnou formou:  0 

Celkové poradie kandidátov na členov do AS FMU za študentskú časť: 

Poradie Študentská časť 
Platné 

hlasy 

1 Mojžišová Martina 23 

2 Dekrét Peter  19 

3 Boháčová Mária 18 

4 Košianová Barbora 17 

5 Haliarský Dominik 14 

6 Valiček Tomáš 13 

7 Snopko Erik 10 

8 Šimková Julianna 9 

 

6. Volebná komisia vyhlásila výsledky volieb za platné, čo potvrdzuje svojim podpisom v tejto 

Zápisnici volebnej komisie o výsledku volieb do Akademického senátu FMU. 

 

V Banskej Bystrici dňa 26.5.2021 

 

Predseda:  Mgr. art. Michal Červienka, ArtD., v.r.  

 

 

Členovia: Iveta Mišániová, v.r.   

 Irena Glézlová, v.r.   

 Janka Bystrianská, v.r.   

 Gregor Zubek, v.r.   


