
USTANOVENIA A PRAVIDLÁ VOLIEB                                                     

členov zamestnaneckej časti Akademického senátu                       

Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave                       

so sídlom v Košiciach 
 

(1) Akademický senát Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so 

sídlom v Košiciach (ďalej len „AS PHF EU“) stanovuje termín konania volieb členov 

zamestnaneckej časti AS PHF EU na deň 22. 01. 2019 (utorok) od 12:00 hod. do 14:30 

hod. a 23. 01. 2019 (streda) od 09.00 hod. do 12.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana 

Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom 

v Košiciach (ďalej len „PHF EU Košice“). 

(2) Návrh na kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS PHF EU (Príloha č. 1) môže 

písomne predložiť každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce PHF EU Košice 

(ďalej len „AO PHF EU“). Za kandidáta môže byť navrhnutý každý člen zamestnaneckej 

časti AO PHF EU. 

(3) Ustanovenia a pravidlá volieb členov zamestnaneckej časti AS PHF EU vrátane príloh 

(Príloha č. 1 a Príloha č. 2) sú uverejnené 10 dní pred dňom konania volieb členov 

zamestnaneckej časti AS PHF EU na webovom sídle PHF EU Košice http://phf.euba.sk/ 

v časti „Aktuality“ a na výveske AS PHF EU.  

(4) Návrh na kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS PHF EU (Príloha č. 1) vrátane 

Súhlasu navrhnutého kandidáta s kandidatúrou na člena zamestnaneckej časti AS PHF EU 

(Príloha č. 2) sa podáva osobne členom Volebnej komisie dňa 14. 01. 2019 od 10.00 hod. 

do 12.00 hod. a dňa 15. 01. 2019 od 12.30 hod. do 14.00 hod. v miestnosti A18 PHF EU 

Košice na predpísanom formulári uvedenom v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 s obsahom 

všetkých náležitostí. 

(5) Volebná komisia preskúma podané návrhy na kandidátov a rozhodne o registrácii alebo 

neregistrácii navrhovaných kandidátov. Nezaregistruje navrhovaného kandidáta, ktorý nie 

je členom zamestnaneckej časti AO PHF EU a na ktorého podaný písomný návrh 

vrátane súhlasu nespĺňa náležitosti uvedené v bode (4). Menný zoznam navrhovaných 

kandidátov na členov zamestnaneckej časti AS PHF EU zverejní Volebná komisia 

najneskôr dňa 15. 01. 2019. 

(6) Členov zamestnaneckej časti AS PHF EU môžu voliť členovia zamestnaneckej časti AO 

PHF EU v priamych tajných voľbách. Každý volič dostane jeden volebný lístok, na ktorom 

môže zakrúžkovať poradové číslo maximálne 7 kandidátov. Inak označený volebný lístok 

bude neplatný. 

(7) Za členov zamestnaneckej časti AS PHF EU budú zvolení navrhovaní kandidáti, ktorí 

získajú najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov budú mať prednosť tí kandidáti, ktorí 

dlhšie pôsobia na PHF EU Košice. 

(8) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví Volebná komisia protokol, ktorý podpíšu všetci 

členovia Volebnej komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa v protokole poznamenajú. 

Protokol spolu s volebnými lístkami odovzdá predsedníčka Volebnej komisie predsedníčke 

AS PHF EU najneskôr nasledujúci deň po skončení volieb. 

 

Ustanovenia a pravidlá volieb členov zamestnaneckej časti AS PHF EU vychádzajú zo 

Zásad volieb do AS PHF EU schválených dňa 19. 06. 2013 AS PHF EU. 

 

 V Košiciach dňa 03. 01. 2019 

 

 Ing. Petra Szaryszová, PhD. 

 predsedníčka Volebnej komisie 

http://phf.euba.sk/



