
           USTANOVENIA A PRAVIDLÁ VOLIEB 
do študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na funkčné obdobie od 01. 05. 2023 do 30. 04. 2027 
 

1. Akademický senát PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach stanovuje termín 
konania volieb do študentskej časti  Akademického senátu EU v Bratislave (ďalej len 
AS EU) na deň 04. 04. 2023 od 9.00 hod. do 12.00 hod. v Košiciach a 04. 04. 2023 od 
13.30 hod do 15.00 hod. na pedagogickom pracovisku v Michalovciach. 

2. Návrh kandidátov na člena študentskej časti AS EU môže písomne predložiť každý člen 
študentskej časti Akademickej obce PHF. Za kandidáta môže byť navrhnutý každý člen 
študentskej časti Akademickej obce PHF. 

3. Vzor návrhu je uverejnený 15 dní pred termínom navrhovania kandidátov volieb členov 
študentskej časti AS EU na výveske PHF, webovom sídle PHF, výveske AS PHF a na 
Pedagogickom pracovisku v Michalovciach. Návrh musí obsahovať meno kandidáta za 
člena AS, dátum vyhotovenia návrhu, meno navrhovateľa, podpis navrhovateľa a súhlas 
kandidáta s kandidatúrou. 

4. Písomné návrhy kandidátov je potrebné doručiť členovi volebnej komisie (VK) 
najneskôr do 27. 03. 2023 do 12:00 hod.. 

5. Volebná komisia preskúma doručené návrhy na kandidátov a rozhodne o ich registrácii. 
Nezaregistruje kandidátov, ktorí nie sú členom študentskej časti akademickej obce PHF 
EU, alebo ktorí nevyslovili písomný súhlas s prijatím kandidatúry. Rozhodnutie 
o registrácii alebo neregistrácii kandidáta volebná komisia vyznačí na podaných 
návrhoch. Menný zoznam kandidátov na členov študentskej časti AS EU zverejní 
volebná komisia najneskôr dňa 28. 03. 2023 do 18:00 hod. 

6. Členov študentskej časti AS EU môžu voliť členovia študentskej časti akademickej obce 
PHF priamym a tajným hlasovaním. Každý volič dostane jeden hlasovací lístok. Na 
hlasovacom lístku je pre platnosť hlasu potrebné zakrúžkovať práve dvoch alebo menej 
kandidátov. Inak označený volebný lístok bude neplatný. 

7. Za členov študentskej časti AS EU bude zvolený kandidát, ktorý získa najväčší počet 
hlasov. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov bude zvolený ten kandidát, 
ktorý je dlhšie členom študentskej časti akademickej obce PHF EU. 

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 hlasovacími lístkami odovzdá predseda VK predsedovi AS EU, ihneď 
po skončení volebného aktu. 

 
Ustanovenia a pravidlá volieb vychádzajú zo Zásad volieb do AS EU v Bratislave, schválených 
dňa 24. 03. 2021 Akademickým senátom EU v Bratislave. 
 
 
 

V Košiciach  08. 03. 2023           Bc. Jana Harmanová       
      Predsedníčka volebnej komisie 


