
OZNÁMENIE 
 
 

 
Doplňujúce voľby členov Akademického senátu 

Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 
študentskú časť Akademickej obce Obchodnej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnia dňa: 

 

8. októbra 2020 od 12:30 do 13:30 hod. 
 

v miestnosti 1A21 
(Študentský parlament OF EUBA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 18. septembra 2020 
 

 
Bc. Branislav Vojtko 

Predseda volebnej komisie 
pre doplňujúce voľby členov 

študentskej časti AS OF EU v BA 

of1579
Text napsaný psacím strojem



DODATOK 
K OZNÁMENIU VOLEBNEJ KOMISIE 

Priebeh doplňujúcich volieb členov Akademického senátu 
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za 

študentskú časť Akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave 

V zmysle článku 4 Zásad volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
priebeh volieb členov AS OF za študentskú časť Akademickej obce Obchodnej fakulty EU je 
nasledovný:  

A) voľby doplňujúcich členov Akademického senátu OF za študentskú časť Akademickej obce 
Obchodnej fakulty EU v BA sa uskutočnia dňa:  

8.októbra od 12:30 do 13:30 hod. 
v miestnosti 1A21 (Študentský parlament OF EUBA) 

B) voľby do AS OF EU v BA sú priame s tajným hlasovaním,  

C) po zaregistrovaní vo volebnej miestnosti obdrží volič hlasovací lístok a odoberie sa na 
miesto, kde mu bude umožnená nerušená úprava hlasovacieho lístka,  

D) na hlasovacom lístku volič označí maximálne troch kandidátov, ktorým dáva svoj hlas,  

E) za členov študentskej časti AS OF budú zvolení tí traja kandidáti študentskej časti 
akademickej obce Obchodnej fakulty EU, ktorí získajú najväčší počet hlasov,  

F) v prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov za študentskú časť AS OF EU v BA sa 
uskutočnia ďalšie kolá volieb iba z kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov tak, aby sa 
dodržalo ustanovenie ods. 6 článku 4 Zásad volieb do Akademického senátu OF Ekonomickej 
univerzity v Bratislave  

G) výsledky volieb oznámi predseda volebnej komisie písomne ihneď po skončení volebného 
aktu predsedovi Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v BA,  

H) volebná komisia zverejní výsledky volieb na výveske Študentského parlamentu OF EU a na 
ďalších miestach v priestoroch OF EU.  

 
V Bratislave, 18. septembra 2020 

Bc. Branislav Vojtko 
Predseda volebnej komisie pre 

doplňujúce voľby členov študentskej časti  
 AS OF EU v BA 



 

OZNÁMENIE 
 

Návrhy na členov Akademického senátu Obchodnej 
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za 

študentskú časť Akademickej obce Obchodnej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnia: 

28. septembra 2020 

elektronicky, v čase od 11:00 do 14:00 zaslaním 
návrhu kandidáta na e-mail:  

branislavvojtko@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 18. septembra 2020 
 

 
Bc. Branislav Vojtko 

Predseda volebnej komisie 
pre doplňujúce voľby členov 

študentskej časti AS OF EU v BA 




