Výsledky volieb do výboru a RK FOO FCHPT STU,
ktoré sa konali v dňoch 22. a 23.01.2019
Počet voličov zapísaných v zoznamoch: 95 (v tom 5 dôchodcov)
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 69 (72,6 %-ná účasť)
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 69
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do výboru FOO: 69
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby RK FOO: 68
Poradie kandidátov do výboru FOO podľa počtu odovzdaných hlasov:
1. Berkeš Dušan, doc. Ing., PhD., Odd. organickej chémie – 64 hlasov
2. Ujhelyiová Anna, doc. Ing., PhD., Odd. plastov, kaučuku a vlákien – 62 hlasov
3. Hadvinová Marcela, Mgr., Odd. organickej technológie, katalýzy a ropy – 61 hlasov
4. Staruch Ladislav, Ing., PhD., Odd. potravinárskej technológie – 57 hlasov
5. Smrčková Eva, Ing., CSc., Odd. anorganických materiálov – 55 hlasov
6. Hutňan Miroslav, prof. Ing., CSc., Odd. environmentálneho inžinierstva – 53 hlasov
7. Ház Aleš, Ing., PhD. – Odd. dreva, celulózy a papiera – 52 hlasov
8. Illeová Viera, Ing., PhD. – Odd. chemického a biochemického inžinierstva – 51 hlasov
Poradie kandidátov do RK FOO podľa počtu odovzdaných hlasov:
1. Stopka Ján, doc. Ing., PhD., Odd. chemického a biochemického inžinierstva – 65 hlasov
2. Tarapčík Pavol, RNDr., PhD., Odd. analytickej chémie – 65 hlasov
3. Švecová Andrea, Ekonomický útvar dekanátu fakulty – 64 hlasov
V zmysle čl. 5 ods. 2 volebného poriadku je za člena výboru FOO zvolený ten kandidát, ktorý
sa umiestnil na jednom z prvých siedmich miest v poradí kandidátov do výboru FOO. Ôsmy
kandidát sa podľa čl. 5 ods. 3 volebného poriadku považuje za náhradníka, ktorý sa po
prípadnom odstúpení zvoleného kandidáta automaticky stáva členom výboru FOO.
Za člena revíznej komisie FOO boli v zmysle čl. 5 ods. 2 volebného poriadku zvolení všetci
traja kandidáti.
Volebná komisia v zmysle čl. 6 zvoláva prvé zasadnutie novozvoleného výboru FOO
a novozvolenej RK FOO na utorok 05.02.2019 o 14:00 hod. do miestnosti FOO. Prvým
pracovným bodom zasadnutí oboch orgánov budú tajné voľby predsedov týchto orgánov.

Bratislava, 23.01.2019
Vladimír Kovár
predseda VK

