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Zápisnica z volieb predsedníctva RUŠ ŠD Mladosť 2019/20 

Voľby sa uskutočnili v dňoch 30.9. v čase medzi 19:00 – 21:00 pri vrátnici CD a 1.10. v čase 

medzi 19:00 – 19:45 pri vrátnici AB.  

Sčítanie hlasov začalo 1.10. o 20:00 v kancelárii Rady ubytovaných študentov ŠD Mladosť na 

bloku A. 

 

Členovia volebnej komisie 

 Marek Sivčák (RUŠ ŠD Mladosť) – predseda volebnej komisie 

 Bc. Peter Kobulnický (RUŠ ŠD Mladosť) 

 Martin Závacký (Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov) 

 

Zoznam kandidátov v poradí 

- Zoznam kandidátov v poradí, v akom poslali kandidátne listiny 

 Benedikt Höger 

 Martin Šilhavík 

 Juraj Stekla 

 Lukáš Bača 

 Sabína Szabová 

 

Zvolení členovia 

- Zoznam zvolených členov v poradí podľa počtu získaných hlasov 

1. Benedikt Höger – 34 hlasov 

2. Sabína Szabová – 30 hlasov 

3. Martin Šilhavík – 27 hlasov 

4. Lukáš Bača – 23 hlasov 

5. Juraj Stekla – 19 hlasov 
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Body zasadania 

1. Otvorenie  

Predseda volebnej komisie privítal kandidátov v kancelárii RUŠ ŠD Mladosť a oznámil 

program schôdze. Predseda vysvetlil, že bude nasledovať vyhlásenie výsledkov, a následne 

voľba predsedu a podpredsedu. Upozornil, že predsedu si spomedzi seba volia zvolení 

kandidáti a to buď verejnou formou, alebo tajným hlasovaním. Podpredsedu si zvolí sám 

predseda. 

 

2. Vyhlásenie výsledkov volieb 

Predseda volebnej komisie vyhlásil výsledok volieb. Celkový počet hlasujúcich bol 45. 

Volebná komisia rozdala 45 hlasovacích lístkov, rovnaký počet sa aj nachádzal v urne. Všetky 

hlasovacie lístky boli platné. Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov je uvedený vyššie 

v bode Zvolení členovia. 

3. Voľba predsedu 

Zvolení kandidáti sa zhodli na verejnej voľbe predsedu. Kandidát Martin Šilhavík navrhol na 

post predsedu Benedikta Högera. Benedikt s návrhom súhlasil a nasledovalo hlasovanie, 

ktoré dopadlo takto: Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

4. Voľba podpredsedu 

Novozvolený predseda Benedikt Höger navrhol na post svojho podpredsedu Juraja Steklu. 

Ten so zvolením súhlasil. 

 

 

 

 

Zapisovateľ: Bc. Peter Kobulnický                                                              Overovateľ: Martin 

Závacký 
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