
O Z N Á M E N I E   

o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidáta na 

dekana Obchodnej fakulty 

 Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 

vydané volebnou komisiou na voľbu kandidáta na dekana OF EU 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

1. Voľbu kandidáta na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na 

funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023, podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a čl. 13 ods. 2  Štatútu Obchodnej fakulty Ekonomickej 

univerzity  v Bratislave, vyhlásil Akademický senát Obchodnej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „AS OF“) na svojom zasadnutí konanom dňa 18. 9. 

2018. Na uvedenom zasadnutí AS OF bola zvolená volebná komisia na voľbu kandidáta na 

dekana OF EU (ďalej len „volebná komisia“), ktorá zabezpečuje voľby. 

 

2. Podľa čl. 13 ods. 5 Štatútu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity  v Bratislave (ďalej 

len Štatút OF) návrh kandidáta na dekana môže podať každý člen akademickej obce fakulty 

písomne v určenom termíne volebnej komisii.   

 

3. Podľa čl. 9 ods. 3 Štatútu OF akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia 

a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s ňou v pracovnom pomere na 

ustanovený týždenný pracovný čas, vysokoškolskí učitelia, ktorí počas výkonu funkcie 

rektora, prorektora alebo dekana pracujú na skrátený úväzok, ďalší zamestnanci 

s vysokoškolským vzdelaním (zamestnanecká časť) a študenti zapísaní na študijných 

programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť). 

 

4. Písomný návrh kandidáta na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave môže navrhovateľ podať volebnej komisii v dňoch: 

 

12. novembra 2018 v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod. alebo 

13. novembra 2018 v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.,  

vždy v miestnosti 1B02. 

 

Návrh kandidáta musí obsahovať:  

- identifikáciu navrhovateľa/navrhovateľov aspoň v rozsahu meno, priezvisko, 

pracovisko alebo adresa, telefónne číslo a e-mail, 

- identifikáciu navrhovaného kandidáta aspoň v rozsahu meno, priezvisko, 

pracovisko alebo adresa, telefónne číslo a e-mail, 

- miesto a dátum, 

- vlastnoručný podpis navrhovateľa/navrhovateľov.  

Odporúčané znenie návrhu kandidáta je v prílohe č. 1 tohto Oznámenia.  

 

Z dôvodu zefektívnenia procesu prípravy volieb kandidáta na dekana OF EU volebná 

komisia žiada navrhovateľov, aby na podaní návrhu kandidáta zabezpečili aj jeho 

súhlas s kandidatúrou, tak ako vyplýva z Prílohy č. 1 tohto Oznámenia, nepodmieňuje 

tým však platnosť návrhu. 



 

5. Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 14. novembra 2018 v čase 13.00-14.00 

v miestnosti 1B02 overí jednotlivé návrhy kandidátov na dekana OF EU. Navrhnutí 

kandidáti, ktorí nevyjadrili písomný súhlas s kandidatúrou na dekana OF EU na návrhu, 

môžu vyjadriť volebnej komisii svoj písomný súhlas s kandidatúrou najneskôr 14. 11. 2018 

do 14.00 hodiny.  

 

6. Najneskôr 15. 11. 2018 zverejní volebná komisia zoznam kandidátov na dekana. Kandidáti, 

ktorí v lehote podľa predchádzajúceho bodu neudelia volebnej komisii svoj písomný súhlas 

s kandidatúrou, nebudú do zoznamu kandidátov zaradení. 

 

7. Kandidáti na dekana sa predstavia akademickej obci so svojím programom na 

predvolebnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční dňa 20.  novembra 2018 o 11.00 hod. 

v Spoločenskej miestnosti v budove Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave na prízemí. Predvolebné zhromaždenia zvolá predseda AS OF. 

 

8. Voľba kandidáta na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 

uskutoční na neverejnom zasadnutí AS OF dňa 29. novembra 2018 o 12.00 hod. 

v miestnosti 1B02 podľa pravidiel stanovených v  čl. 13 ods. 8 až 14 Štatútu OF. 

 

9. Voľba dekana si vyžaduje prítomnosť najmenej dvoch tretín členov AS OF. Volebný akt sa 

uskutočňuje tajným hlasovaním. 

 

10. Za dekana je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 

členov AS OF. 

 

11. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb potrebnú väčšinu hlasov, koná sa 

po vyhlásení výsledkov prvého kola druhé kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja 

kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov na prvom 

mieste postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti, ktorí získali na prvom mieste 

rovnaký počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov na druhom mieste postupuje do druhého 

kola volieb kandidát z prvého miesta a všetci kandidáti, ktorí získali rovnaký počet hlasov 

na druhom mieste. 

 

12. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov AS OF. 

 

13. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole volieb potrebnú väčšinu hlasov, koná sa 

po vyhlásení výsledkov druhého kola tretie kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja 

kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov na prvom 

mieste postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti, ktorí získali na prvom mieste 

rovnaký počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov na druhom mieste postupuje do tretieho 

kola volieb kandidát z prvého miesta a všetci kandidáti, ktorí získali rovnaký počet hlasov 

ma druhom mieste. 

 

14. V treťom kole volieb je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých prítomných členov AS OF. V prípade, ak sa tak nestane, voľba dekana  končí. Do 

jedného mesiaca sa uskutočnia nové voľby dekana, v ktorých nemôže kandidovať ten, kto 

kandidoval na funkciu dekana v predchádzajúcich voľbách. 

 



15. V priebehu volieb sa môže navrhnutý kandidát vzdať svojej kandidatúry a to vždy pred 

začiatkom príslušného kola volieb. 

 

16. O priebehu a výsledkoch volieb volebná komisia vyhotoví protokol, ktorý odovzdá 

predsedovi AS OF. V mene AS OF jeho predseda oznámi výsledky volieb najneskôr do 7 

dní rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 

 

V Bratislave dňa 8. novembra 2018                                                    

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD. 

predseda volebnej komisie 

 

 

             

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

NÁVRH 

kandidáta na dekana Obchodnej fakulty  

Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 
 

Meno, priezvisko, tituly navrhovateľa..........................................................................  

 

Pracovisko alebo kontaktná adresa:............................................................................. 

 

.......................................................................................................................................... 

 

e-mail:.............................................................................................................................. 

 

tel. číslo:............................................................................................................................ 

 

 

 

 

Za kandidáta na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

na obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2023 navrhujem: 

 

Meno, priezvisko, tituly:............................................................................................. 

 

Pracovisko alebo kontaktná adresa:......................................................................... 

 

...................................................................................................................................... 

 

e-mail:.............................................................................................................................. 

 

tel. číslo:............................................................................................................................ 

 

 

V ........................... dňa .............................. 

 

 

 

                                                               ..................................................................... 

                                                                        podpis navrhovateľa 

 

 

S kandidatúrou na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity súhlasím. 

 

V ........................... dňa .............................. 

 

 

    ................................................................................. 

         podpis kandidáta  


