
 

  OZNÁMENIE 

 
 

Doplňujúce voľby člena Akademického senátu 

Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú časť 

Akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave sa uskutočnia dňa: 

 

02.12.2021 (štvrtok)  od 12:30 do 13:30 hod. 

ONLINE (MS Teams) 

 

 

 

 

V Bratislave, 16. 11. 2021                                              

 

 

    Bc. Branislav Vojtko 

                                                                       predseda volebnej komisie  

                                                                       pre voľbu člena študentskej časti AS EU 

 

 

 

 

 

 



DODATOK 

K OZNÁMENIU VOLEBNEJ KOMISIE 

 

Priebeh doplňujúcich volieb člena Akademického senátu 

Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú časť 

Akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave 

 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS EUBA týmto v 

súlade so Zásadami volieb AS EUBA vyhlasuje doplňujúce voľby do AS EUBA a 

zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb. 

Voľby do AS EU v Bratislave sa vyhlasujú na jedno neobsadené miesto bez ohľadu 

na stupeň štúdia. 

Návrh kandidátov môžu podávať všetci študenti akademickej obce, ktorí kandidáta 

nominujú do 26.11.2021 v čase do 23:59 formou zaslania emailu z oficiálnej 

univerzitnej adresy (s nastavením o doručení a s nastavením o prečítaní emailu) na 

emailovú adresu: spof@spof.sk 

 

Návrh kandidátov obsahuje: 

- meno a priezvisko navrhovaného kandidáta, 

- oficiálnu univerzitnú emailovú adresu kandidáta, 

- telefonický kontakt. 

 

 



Navrhnutý kandidát zašle potvrdenie prijatia kandidatúry predsedovi volebnej 

komisie mailom z oficiálnej univerzitnej adresy do 26.11.2021 do 23:59 hod. (s 

nastavením o doručení a s nastavením o prečítaní emailu). Zoznam kandidátov 

zverejní volebná komisia najneskôr 29.11.2021. 

 

Doplňujúce voľby sa uskutočnia online formou dňa 2.12.2021 v čase od 12:30 do 

13:30, v prostredí MS Teams. 

 

Členovia študentskej časti akademickej obce Obchodnej fakulty volia zástupcu 

spomedzi všetkých navrhovaných kandidátov priamym a tajným hlasovaním. Voľba 

bude prebiehať elektronicky v prostredí MS Teams cez aplikáciu Polly. Hlasovací 

lístok bude obsahovať mená kandidátov za každý stupeň štúdia v rámci volieb do AS 

EU. Hlasovať môžu len študenti akademickej obce Obchodnej fakulty a budú môcť 

voliť maximálne 1 kandidáta do AS EU bez ohľadu na stupeň štúdia. 

 

Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti 

hlasov o zvolení rozhodne žreb. 

 

Volebná kampaň kandidátov nesmie prebiehať na oficiálnych webových stránkach a 

sociálnych sieťach OF EUBA ako aj Študentského parlamentu OF EUBA. Volebná 

kampaň nesmie byť diskriminačná a nemôže akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovať 

vybraných kandidátov. V deň konania volieb platí volebné moratórium na akúkoľvek 

formu volebnej kampane. 

 

V Bratislave, 16.11.2021 

  Bc. Branislav Vojtko 

                                                                       predseda volebnej komisie  

                                                                       pre voľbu členov študentskej časti AS EU 


