ZÁPISNICA Z VOLIEB SPRÁVNEJ RADY ADS 2016
Asociácia doktorandov Slovenska vyhlásila dňa 20. júna 2016 voľby do Správnej rady ADS
pre funkčné obdobie 2016-2018.
KANDIDÁTI
V dňoch od 20. júna 2016 do 25. júna 2016, 24.00 hod. bola otvorená možnosť zasielať
kandidátky do Správnej rady ADS na e-mail: ads@ads.sk. Obsahom kandidátky malo byť
stručné CV kandidátov a motivačný list kandidátov, resp. ciele, ktoré by pre ADS chcel daný
kandidát dosiahnuť. V tomto termíne bolo na e-mail ads@ads.sk zaslaných spolu 7
kandidátskych listín, z toho 1 bola vyhodnotená ako neplatná, vzhľadom na nesplnenie
podmienok (bez CV a motivačného listu).

Na pozíciu člena Správnej rady zaslali kandidátky:







Katarína Rentková
Emília Stecíková
Nikola Šimková
Martin Ševčovič
Ferdinand Vavrík
Peter Brunovský

SYSTÉM HLASOVANIA
Elektronické hlasovanie vo voľbách ADS v roku 2016 bolo otvorené od 3.7.2016 do
10.7.2016, 24.00 hod.. Volilo sa poslaním e-mailu na ads@ads.sk. Oprávnenie hlasovať mali
riadne registrovaní členovia ADS, uvedení v databázach členov ADS. V súlade so stanovami
ADS bola možnosť dať hlas ľubovoľnému počtu kandidátov v rôznych variantoch - 1/2/3/4/5.

VÝSLEDKY
Elektronické hlasovanie vo voľbách bolo ukončené v nedeľu 10.7.2016 o 24.00 hod.. Hlasy
vo voľbách spočítavali dvaja nezávislí skrutátori. Spolu bolo prijatých 37 hlasovacích emailov. Z toho 36 hlasovacích e-mailom bolo vyhodnotených ako platných a 1 ako
neplatný.


Počty hlasov kandidátov: Katarína Rentková - 18 hlasov, Emília Stecíková - 16
hlasov, Martin Ševčovič - 11 hlasov, Nikola Šimková - 8 hlasov, Ferdinand
Vavrík - 4 hlasy, Peter Brunovský - 3 hlasy. Prví piati kandidáti s najvyšším počtom
hlasom sa stávajú členmi Správnej rady ADS pre funkčné obdobie 2016-2018.

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
Predsedníctvo ADS pre rok 2016 povedie KATARÍNA RENTKOVÁ s celkovým počtom
18 hlasov. Správnu radu ADS pre rok 2016 budú tvoriť: Emília Stecíková
(podpredsedníčka), Nikola Šimková (členka), Martin Ševčovič (člen) a Ferdinand Vavrík
(člen). Nezávislí skrutátori potvrdili správnosť výsledkov volieb. Nezaznamenali sme žiadny
podnet vo vzťahu k transparentnosti a priebehu volieb. Zvolení kandidáti budú vo svojich
funkciách, podľa stanov ADS, ktoré určujú dvoj-ročné funkčné obdobie, pôsobiť do júna
2018.
Skrutátori: PhDr. Michala Dubská, PhD. a Ing. Mgr. Michal Šefara. PhD.

V Bratislave, 13.7.2016
.....................................................
Ing. Mgr. Michal Šefara. PhD.
.....................................................
PhDr. Michala Dubská, PhD.

