
O Z N Á M E N I E 

   

o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb členov  

Akademického senátu  Ekonomickej univerzity v Bratislave za zamestnaneckú časť 

akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na funkčné obdobie od 1. mája 2023 do 30. apríla 2027 

vydané  

volebnou komisiou pre voľby členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity 

v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce Obchodnej fakulty  

Ekonomickej univerzity v Bratislave 

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

 

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

OF“) na svojom zasadnutí konanom dňa 1. marca 2023 vyhlásil voľby členov Akademického 

senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS EU v Bratislave“) za 

zamestnaneckú časť akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v 

Bratislave (ďalej len „OF EU“) na funkčné obdobie od 1. mája 2023 do 30. apríla 2027 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o vysokých školách“) a v súlade s 

vnútorným predpisom Ekonomickej univerzity v Bratislave vydaným podľa § 15 ods. 1 písm. 

g) Zákona o vysokých školách určujúceho zásady volieb do Akademického senátu 

Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Zásady“). Na uvedenom zasadnutí AS OF 

schválil volebnú komisiu pre voľby členov AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť 

akademickej obce OF EU (ďalej len „volebná komisia“), ktorá organizuje a zabezpečuje 

voľby. Činnosť volebnej komisie riadi jej predsedníčka zvolená na prvom zasadnutí volebnej 

komisie.  

 

2. Každá fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) má v AS 

EU v Bratislave päť zástupcov, z toho sú traja za zamestnaneckú časť a dvaja za študentskú 

časť akademickej obce príslušnej fakulty. 

 

3. Funkcia člena AS EU v Bratislave je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 

prodekana, kvestora a tajomníka fakulty EU v Bratislave. Členovia volebnej komisie nemôžu 

byť volení do AS EU v Bratislave. 

 

4. Zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní 

zamestnanci, ktorí sú na fakulte EU v Bratislave v pracovnom pomere na ustanovený 

týždenný pracovný čas a odborní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním. 

 

5. Za kandidáta na člena AS EU v Bratislave môže byť navrhnutý iba člen zamestnaneckej časti 

akademickej obce OF EU.  

 

6. Kandidáta na člena AS EU v Bratislave môže volebnej komisii navrhnúť každý člen 

akademickej obce písomnou formou, ktorú zverejnila volebná komisia v Prílohe č. 1 (Príloha 

č. 1A a Príloha č. 1B) tohto Oznámenia, a to v lehote: odo dňa zverejnenia tohto 

Oznámenia do 31. marca 2023 do 11:15 hod. 

 

7. Písomný návrh na kandidáta na člena AS EU v Bratislave sa volebnej komisii podáva na 

formulári, ktorý tvorí Prílohu č. 1 (Prílohu č. 1A a Prílohu č. 1B) tohto oznámenia, v lehote 

určenej v bode 6 tohto oznámenia výlučne prostredníctvom podateľne Obchodnej fakulty 



Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, budova V1, č. d. 

1A05 v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – VOĽBY ČLENOV AS EU 

v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU 2023“ na adresu:  

Volebná komisia pre voľby členov AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť OF EU 

v Bratislave  

Ekonomická univerzita v Bratislave  

Dolnozemská cesta 1   

Bratislava  

Čas vyhradený na prijímanie návrhov je v pracovné dni od 9:00 hod. do 11:15 hod.  

 

8. Návrh na kandidáta musí obsahovať:  

- identifikáciu navrhovateľa v rozsahu tituly, meno, priezvisko, označenie útvaru 

(katedra, dekanát alebo Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania),  

- súhlas so spracúvaním osobných údajov navrhovateľa, 

- identifikáciu navrhovaného kandidáta v rozsahu tituly, meno, priezvisko, označenie 

útvaru (katedra, dekanát alebo Výskumný inštitút obchodu a udržateľného 

podnikania), 

- písomné vyhlásenie navrhovaného kandidáta, že kandidatúru prijíma, 

- súhlas so spracúvaním osobných údajov kandidáta, 

- miesto a dátum vyhotovenia návrhu, 

- vlastnoručný podpis navrhovateľa.  

Absencia ktorejkoľvek z vyššie uvedených náležitosti návrhu spôsobuje jeho právnu 

neúčinnosť. Návrh na kandidáta na člena AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť 

akademickej obce OF EÚ sa podáva na formulári, ktorý tvorí Prílohu č. 1A tohto Oznámenia.  

 

9. Podľa článku 4 bodu 7 Zásad navrhnutý kandidát musí s prijatím kandidatúry vysloviť súhlas, 

pričom daný súhlas sa archivuje v listinnej podobe. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutnou 

súčasťou návrhu na kandidáta jeho súhlas s kandidatúrou. Súhlas s kandidatúrou sa 

podáva na formulári, ktorý tvorí Prílohu č. 1B tohto Oznámenia. 

 

10. Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 3. apríla 2023 v čase od 9.00 hod. otvorí obálky a 

overí všetky návrhy na kandidátov na člena AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť 

akademickej obce OF EU, či spĺňajú náležitosti podľa tohto Oznámenia. 

 

11. Ak volebná komisia zistí, že návrh na kandidáta na člena AS EU v Bratislave za 

zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU spĺňa všetky náležitosti podľa tohto 

Oznámenia, zaradí kandidáta do zoznamu kandidátov. Späťvzatie návrhu na kandidáta na 

člena AS EU v Bratislave alebo odvolanie súhlasu kandidáta sa nepripúšťa.  

 

12. Ak volebná komisia zistí, že návrh na kandidáta na člena AS EU v Bratislave za 

zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU nespĺňa niektorú z náležitostí podľa tohto 

Oznámenia, nezaradí kandidáta do zoznamu kandidátov, pretože takýto návrh nie je právne 

účinný.  

 

13. Zoznam kandidátov na členov AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce 

OF EU sa vyhotoví v abecednom poradí podľa priezviska kandidátov (začínajúc písmenom 

A). 

 

14. O úkonoch podľa bodu 10 až 13 spíše volebná komisia zápisnicu.  

  



15. Najneskôr dňa 19. apríla 2023 zverejní volebná komisia zoznam kandidátov na členov AS EU 

v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU na úradnej výveske AS OF 

a webovom sídle OF EU.   

 

16. Voľby členov AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU sa 

uskutočnia v termíne:  

 

25. apríla 2023 (utorok)  v čase od 12:00 do 14:00 hod. 

miestnosť 1B02 (zasadačka dekana OF EU) 

 

17. Voľby členov AS EU v Bratislave sú priame s tajným hlasovaním.  

 

18. Členov AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU volia spomedzi 

navrhnutých kandidátov členovia zamestnaneckej časti akademickej obce OF EU.  

 

19. Pri voľbe členov AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU sa 

oprávnený volič preukáže volebnej komisii zamestnaneckým preukazom, preukazom ITIC 

(International Teacher Identity Card) alebo občianskym preukazom.  

 

20. Každý volič obdrží pri voľbe jeden hlasovací lístok s kandidátmi na člena AS EU v Bratislave 

za zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU. Oprávnený volič má možnosť upraviť 

hlasovací lístok tak, aby bola zachovaná jeho anonymita hlasovania a súčasne bolo možné 

členmi volebnej komisie overiť platnosť voľby. Na hlasovacom lístku volič zakrúžkuje 

najviac troch kandidátov. Akákoľvek iná úprava hlasovacieho lístka spôsobuje jeho 

neplatnosť.  

 

21. Za členov AS EU v Bratislave sú zvolení tí traja z navrhnutých kandidátov zamestnaneckej 

časti akademickej obce OF EU, ktorí získali najvyšší počet platných hlasov. 

 

22. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť ten kandidát, ktorý dlhšie 

pôsobí na EU v Bratislave.  

 

23. Výsledky volieb oznámi predsedníčka volebnej komisie písomne ihneď po skončení volieb 

predsedníčke AS OF. Predsedníčka AS OF oznámi písomne výsledky volieb do troch 

pracovných dní odstupujúcej predsedníčke AS EU v Bratislave. 

 

24. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia protokol. Protokol o výsledku volieb 

spolu s hlasovacími lístkami archivuje AS OF.  

 

 

V Bratislave dňa 15. marca 2023                            

                     

 

JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD., v. r.  

predsedníčka volebnej komisie 

  



Príloha č. 1A 

NÁVRH  NA KANDIDÁTA NA ČLENA AKADEMICKÉHO SENÁTU 

EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

za zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU v Bratislave 

na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027 

 

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

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

Útvar (katedra, dekanát alebo Výskumný inštitút obchodu a udržateľného 

podnikania):.................................................................................................................................

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

 

za člena AS EU v Bratislave navrhujem: 

 

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

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

Útvar (katedra, dekanát alebo Výskumný inštitút obchodu a udržateľného 

podnikania):.................................................................................................................................

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

Ako navrhovateľ kandidáta na člena AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť 

akademickej obce OF EU na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027 udeľujem podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v tomto návrhu na 

účel volieb.  

 

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

 

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

                                                                        podpis navrhovateľa 

 

  



Príloha č. 1B 

SÚHLAS kandidáta 
NA ČLENA AKADEMICKÉHO SENÁTU  

EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

za zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU v Bratislave 

na funkčné obdobie od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2027 

 

Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že kandidatúru na člena Akademického 

senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave prijímam a súhlasím s ňou.  

Zároveň súhlasím so spracúvaním, najmä zverejňovaním a uchovávaním môjho mena, 

priezviska a ďalších osobných údajov obsiahnutých v tomto návrhu na účel volieb členov AS 

EU v Bratislave podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Zároveň súhlasím so zverejnením môjho mena, priezviska, 

titulov a útvaru na úradnej výveske AS OF, úradnej výveske AS EU v Bratislave a webovom 

sídle Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

 

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

 

 

                                                                               

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

                     podpis kandidáta  

 

Tento návrh je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ –VOĽBY 

ČLENOV AS EU v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce OF EU 2023“ 

volebnej komisii prostredníctvom podateľne Obchodnej fakulty, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, 

budova V1, č. d. 1A05 najneskôr do 31.03.2023 do 11,15 hod.  

 


