
Zápisnica z elektronického hlasovania per rollam AS EkF TUKE  

z 13. 08. 2019 

  

Predsedníčka AS EkF TUKE požiadala členov AS EkF TUKE, aby sa vyjadrili k návrhu 

nasledujúcich uznesení:   

53/2019     AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 13.08.2019 v súlade s § 4 ods. 8  

Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, 

docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich 

zamestnancov na TUKE schválil výberovú komisiu na obsadenie miest 

odborných asistentov na Ekonomickej fakulte TUKE, na Katedru financií (podľa 

prílohy). 

 

Hlasovanie: 
Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 11 
Z toho: 
Počet súhlasných stanovísk: 11 
Počet nesúhlasných stanovísk: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 
 

54/2019     AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 13.08.2019 v súlade s § 4 ods. 8  

Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, 

docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich 

zamestnancov na TUKE schválil výberovú komisiu na obsadenie miest 

odborných asistentov na Ekonomickej fakulte TUKE, na Katedru bankovníctva 

a investovania (podľa prílohy). 

 

Hlasovanie: 
Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 11 
Z toho: 
Počet súhlasných stanovísk: 11 
Počet nesúhlasných stanovísk: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 
 

55/2019     AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 13.08.2019 v súlade s § 4 ods. 8  

Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, 

docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich 

zamestnancov na TUKE schválil výberovú komisiu na obsadenie miest 

odborných asistentov na Ekonomickej fakulte TUKE, na Katedru ekonomických 

teórií (podľa prílohy). 

Hlasovanie: 
Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 11 
Z toho: 



Počet súhlasných stanovísk: 11 
Počet nesúhlasných stanovísk: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 
 

56/2019    AS EkF TUKE na svojom zasadnutí dňa 13.08.2019 v súlade s § 4 ods. 8  

Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, 

docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich 

zamestnancov na TUKE schválil výberovú komisiu na obsadenie miest 

odborných asistentov na Ekonomickej fakulte TUKE, na Katedru regionálnych 

vied a manažmentu (podľa prílohy). 

 

Hlasovanie: 
Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 11 
Z toho: 
Počet súhlasných stanovísk: 11 
Počet nesúhlasných stanovísk: 0 

      Elektronickým hlasovaním bolo schválené. 
 

                                                                               

                 doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. v.r.  

      predsedníčka AS EkF TUKE 


