
OZNÁMENIE 

volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu 

Obchodnej fakulty  Ekonomickej univerzity v Bratislave  
 

1. Akademický senát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len AS 

OF) je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. AS OF sa člení na zamestnaneckú časť 

a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti AS OF volia v priamych tajných voľbách 

členovia zamestnaneckej časti akademickej obce OF. Členom zamestnaneckej časti AS OF 

môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty Obchodnej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

 

2. AS OF má 15 členov. Jednotlivé útvary Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v 

Bratislave budú  v AS OF zastúpené nasledovne: 

Katedra marketingu 2 členovia, 

Katedra medzinárodného obchodu 2 členovia, 

Katedra služieb a cestovného ruchu 2 členovia, 

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru 1 člen, 

Katedra obchodného práva bude zastúpená 1 člen, 

Katedra informatiky obchodných firiem 1 člen, 

Dekanát fakulty 1 člen, 

 

3. Voľbu do zamestnaneckej časti AS OF na nové štvorročné funkčné obdobie, podľa § 26 

ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a čl. 2 Zásad volieb do AS OF, vyhlásil 

AS OF na svojom zasadnutí konanom dňa 18.09.2018. Na uvedenom zasadnutí AS OF bola 

zvolená aj Volebná komisia ktorá organizuje a zabezpečuje voľby. 

 

4. Voľby do zamestnaneckej časti AS OF sa uskutočnia podľa „Zásad volieb do 

Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v Bratislave“. Funkcia člena AS OF je  

nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka 

fakulty.  

 

5. Kandidátov do AS fakulty navrhujú jednotlivé katedry fakulty, dekanát fakulty 

a študentský parlament fakulty tak, že : 

Katedra marketingu navrhne 4 kandidátov, 

Katedra medzinárodného obchodu navrhne 4 kandidátov,  

Katedra služieb a cestovného ruchu navrhne 4 kandidátov,  

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru navrhne 2 kandidátov, 

Katedra obchodné práva navrhne 2 kandidátov,  

Katedra informatiky obchodných firiem navrhne 2 kandidátov,  

Dekanát fakulty navrhne 2 kandidátov. 

 

6. Kandidátov do AS OF volia jednotlivé katedry fakulty a dekanát fakulty tajným 

hlasovaním. Právo voliť má každý člen príslušnej katedry alebo pracovník dekanátu, ktorý 

je zároveň členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.  

 

7. Kandidovať za kandidáta do AS fakulty za príslušnú katedru a dekanát má právo každý člen 

príslušnej katedry alebo pracovník dekanátu, ktorý je členom zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty a neexistuje u neho prekážka pri zastávaní funkcie člena AS 

fakulty. Katedra alebo dekanát musia navrhnúť za kandidátov tých členov katedry alebo 



pracovníkov dekanátu, ktorí získali najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov 

rozhodne žreb.  Návrh musí obsahovať označenie pracoviska (katedra alebo dekanát), mená 

a priezviská kandidátov v preferenčnom poradí. Návrh musí mať písomnú formu a musí 

byť k nemu priložené písomné vyhlásenie každého kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou, nie 

sú mu známe prekážky zvoliteľnosti a jeho podpis. 

Voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu OF EU sa uskutočnia 

dňa: 03. decembra 2018  od 12:00 do 14:00 hod. 

v miestnosti 1B02 (zasadačka dekana Obchodnej fakulty EU) 

 
V zmysle článku 4 Zásad volieb do AS OF je  priebeh  volieb do zamestnaneckej časti AS OF  

nasledovný: 

 

1. V dňoch 19.11. – 23.11. 2018 sa uskutočnia voľby kandidátov do AS OF na jednotlivých 

Katedrách OF a na dekanáte OF. 

 

2. Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov za jednotlivé útvary OF najneskôr tri 

pracovné dni pred dňom volieb. 

3. Voľby do AS OF sú priame s tajným hlasovaním. Každý, kto má právo voliť členov 

zamestnaneckej časti AS fakulty, obdrží od volebnej komisie  taký počet hlasovacích 

lístkov, koľko útvarov navrhne svojich kandidátov. Na každom hlasovacom lístku budú 

uvedení kandidáti za príslušný útvar fakulty v preferenčnom poradí spolu s uvedením mena, 

priezviska a útvaru.  

 

4. Člen zamestnaneckej časti akademickej obce volí kandidáta tak, že zakrúžkuje maximálne 

dvoch kandidátov, resp. jedného kandidáta, ktorým dáva svoj hlas. Ak nezakrúžkuje 

nikoho alebo viacerých kandidátov, je volebný lístok neplatný. Na inak upravený 

hlasovací lístok sa neprihliadne. 

 

5. Za členov AS OF budú zvolení tí kandidáti, ktorí z každého útvaru získajú najväčší 

počet hlasov tak, aby sa zachovala štruktúra AS OF 

 

6. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov z daného útvaru za zamestnaneckú časť 

AS OF má prednosť ten kandidát, ktorý dlhšie pôsobí na fakulte. Po uskutočnení volieb 

zverejní volebná komisia výsledky volieb. 

Bratislava, 05.11. 2018                                         

                      

 

JUDr. Dušan Holub, PhD. 

predseda volebnej komisie  pre voľby do zamestnaneckej časti AS OF EU 

 

 

 


