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Vyhláška 

o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu voľby  

kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave 

na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023 

Voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len  „EU v 

Bratislave“) na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 v zmysle čl. 16 bodov 1 a 2 

Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásil Akademický senát Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „AS EU v Bratislave“) na  svojom  zasadnutí  dňa         

12. 04. 2018. Volebná komisia na voľbu kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity 

v Bratislave  (ďalej len „volebná komisia“) bola zvolená na zasadnutí AS EU v Bratislave 

dňa 10. 05. 2018. Volebná komisia organizuje a zabezpečuje voľby. 

Čl. 1 

1. V zmysle čl. 16 bodu 5 Štatútu EU v Bratislave návrh na kandidáta na rektora EU 

v Bratislave môže volebnej komisii podať každý člen akademickej obce EU 

v Bratislave a každý člen Správnej rady EU v Bratislave. 

2. Návrh na kandidáta na voľbu  kandidáta na rektora EU v Bratislave (ďalej len „návrh 

na kandidáta“) sa podáva písomne na predpísanom formulári uvedenom v prílohe č. 1 

tejto vyhlášky. 

K návrhu na kandidáta je potrebné priložiť písomný súhlas navrhnutého kandidáta 

s kandidatúrou na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave (ďalej len „súhlas 

kandidáta“) na predpísanom formulári uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.  

Písomný súhlas navrhovaného kandidáta získa navrhovateľ od ním navrhovaného 

kandidáta odo dňa zverejnenia tejto vyhlášky do termínu podávania návrhov na 

kandidáta.  

3. Návrh na kandidáta musí obsahovať nasledovné údaje:  

 za navrhovateľa kandidáta na rektora EU v Bratislave: 

- meno, priezvisko,   

- pracovisko (názov a sídlo), 

- telefonický kontakt,  

- e-mailová adresa,  

- korešpondenčná adresa, 

- vlastnoručný podpis navrhovateľa; 

 za navrhovaného kandidáta: 

- meno, priezvisko, 

- pracovisko (názov a sídlo). 

4. Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou na rektora EU v Bratislave musí 

obsahovať nasledovné údaje: 

- meno, priezvisko,  

- pracovisko (názov a sídlo), 
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- telefonický kontakt, 

- e-mailová adresa, 

- korešpondenčná adresa, 

- vlastnoručný podpis navrhnutého kandidáta, potvrdzujúci súhlas navrhnutého 

kandidáta s kandidatúrou a so spracovaním osobných údajov.  

5. Dokumenty, ktoré je povinný predložiť navrhnutý kandidát na voľbu kandidáta na 

rektora EU v Bratislave  volebnej komisii sú:   

- autorizovaný pracovný životopis v slovenskom jazyku, 

- aktuálna fotografia (minimálny rozmer 9 cm  x 13 cm). 

6. Dokumenty uvedené v článku 1 v bode 5  sa v Bratislave podávajú v  zalepenej 

obálke s označením „VOĽBA REKTORA 2018 - neotvárať“  k rukám predsedníčky 

volebnej komisie prostredníctvom podateľne EU v Bratislave  na adresu:   

doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD. 

predsedníčka volebnej komisie 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Dolnozemská cesta 1 

852 35 Bratislava 

7. Dokumenty uvedené v článku 1 v bode 5 sa v Košiciach podávajú v  zalepenej obálke 

s označením „VOĽBA REKTORA 2018 - neotvárať“ k rukám členky volebnej 

komisie prostredníctvom podateľne EU v Bratislave  na adresu:   

Mgr. Miriam Mitrová 

členka volebnej komisie 

PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 

Tajovského 13 

041 30 Košice. 

Čl. 2 

1. Návrh na kandidáta a súhlas kandidáta môže navrhovateľ odovzdať členom volebnej 

komisie na EU v Bratislave a na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach v dňoch: 

Deň Čas Miestnosť 

15. 10. 2018 11.00 h – 14.00 h 

1. EU v Bratislave -  A6.04 

2. PHF Košice – zasadacia 

miestnosť dekana PHF 

18. 10. 2018 11.00 h – 14.00 h 

1. EU v Bratislave - A6.04 

2. PHF Košice - zasadacia 

miestnosť dekana PHF 

 

2. Navrhovateľ sa pri vstupe do uvedených miestností preukáže členovi volebnej komisie 

zamestnaneckým, študentským alebo občianskym preukazom pre kontrolu 

oprávnenosti podať návrh na kandidáta na rektora podľa čl. 1, bodu 1 tejto vyhlášky. 
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3. Návrh na kandidáta, vrátane súhlasu kandidáta, ktorý neobsahuje požadované údaje na 

predpísaných formulároch (prílohy č. 1 a 2 vyhlášky), alebo v ktorom sú požadované 

údaje napísané nečitateľným písmom, nebude volebnou komisiou prijatý a navrhovateľ 

bude vyzvaný na jeho doplnenie a znovu podanie kompletne vyplneného návrhu na 

kandidáta vrátane súhlasu kandidáta v rámci termínov na podávanie návrhov (čl. 2. 

bod 1). 

4. Dňa 19. 10. 2018 o 10.00 h volebná komisia na svojom zasadnutí overí jednotlivé 

podané návrhy, skontroluje kompletnosť podaných návrhov a informuje navrhnutých 

kandidátov o prijatí návrhu prostredníctvom elektronickej pošty. Navrhovaných 

kandidátov vyzve na predloženie dokumentov uvedených v článku 1 v bode 5 

v termíne do 24. 10. 2018 do 12.00 h. 

5. Ak volebnej komisii nebude dodaný autorizovaný pracovný životopis, aktuálna 

fotografia do termínu 24. 10. 2018 do 12.00 h spôsobom uvedeným v čl. 1 bod 6 a 7, 

takýto navrhnutý kandidát nebude zapísaný do zoznamu kandidátov. 

6. Dňa 25. 10. 2018 volebná komisia zverejní zoznam riadne navrhnutých kandidátov na 

rektora EU v Bratislave v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave a na 

Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach na 

vyhradených miestach a na webovom sídle EU v Bratislave. 

Čl. 3 

1.  Kandidáti na rektora EU v Bratislave sa predstavia akademickej obci EU v Bratislave 

so svojím programovým vyhlásením na predvolebných zhromaždeniach, ktoré sa 

uskutočnia nasledovne: 

Miesto Deň Čas Miestnosť 

Ekonomická univerzita v 

Bratislave 5. 11. 2018 o 10.00 h  

Spoločenská 

miestnosť 

(Výučba 2) 

Podnikovohospodárska 

fakulta EU v Bratislave so 

sídlom v Košiciach 
6. 11. 2018 o 10.00 h  

AOC PHF 

 

Čl. 4 

1. Voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnia 

na osobitnom  neverejnom  zasadnutí AS EU v  Bratislave dňa 14. 11. 2018 

o 10.00 h v Rokovacej miestnosti EU v Bratislave. 

2. Voľby kandidáta na rektora EU v Bratislave sa uskutočnia podľa pravidiel 

stanovených v čl. 16 bodoch 8 až 12 Štatútu EU v Bratislave nasledovne: 
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-  Na právoplatné voľby kandidáta na rektora sa vyžaduje prítomnosť najmenej 

dvoch tretín členov AS EU v Bratislave. Volebný akt sa uskutočňuje tajným 

hlasovaním. 

-  Za kandidáta na rektora je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu 

hlasov všetkých členov AS EU v Bratislave. 

-  Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb potrebnú väčšinu hlasov, 

koná sa do 14 dní druhé kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí 

získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov na prvom mieste 

postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti, ktorí získali na prvom mieste 

rovnaký počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov na druhom mieste postupuje do 

druhého kola volieb kandidát z prvého miesta a všetci kandidáti, ktorí získali 

rovnaký počet hlasov na druhom mieste.  

-  V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 

hlasov všetkých členov AS EU v Bratislave. V prípade, ak sa tak nestane, voľba 

kandidáta na rektora sa končí. Do jedného mesiaca sa uskutočnia nové voľby 

kandidáta na rektora, v ktorých nemôže kandidovať ten, kto kandidoval na funkciu 

rektora v predchádzajúcich voľbách. 

-  V priebehu volieb sa môže navrhnutý kandidát vzdať svojej kandidatúry, a to vždy 

pred začiatkom príslušného kola volieb. 

3. O priebehu a výsledkoch volieb volebná komisia vyhotoví protokol, ktorý odovzdá 

predsedovi Akademického senátu EU v Bratislave. 

4. V mene Akademického senátu EU v Bratislave oznámi jeho predseda výsledky volieb 

najneskôr do 15 dní ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

V Bratislave dňa  03. 10. 2018 

 

 

doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD. 

predsedníčka Volebnej komisie 

na voľbu kandidáta na rektora 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 
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Príloha č. 1 
 

NÁVRH  

NA KANDIDÁTA NA REKTORA EU V BRATISLAVE 

NA FUNKČNÉ OBDOBIE OD 01.02.2019 DO 31.01.2023 
 

Údaje navrhovateľa:  

meno a priezvisko:  ......................................................................................... 

pracovisko (názov a sídlo): ......................................................................................... 

telefonický  kontakt:  ......................................................................................... 

e-mailová adresa:   ......................................................................................... 

korešpondenčná adresa: ......................................................................................... 

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

 

Ako člen akademickej obce/člen správnej rady
1
 EU v Bratislave v zmysle Štatútu EU 

v Bratislave a Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidáta na 

rektora EU v Bratislave zo dňa 03. 10. 2018 navrhujem na kandidáta na rektora EU 

v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 pána/pani: 

 

Údaje navrhovaného: 

meno a priezvisko:  ........................................................................................ 

pracovisko (názov a sídlo) ........................................................................................ 

 

 

Ja ..............................................................................................................................................  

(meno a priezvisko navrhovateľa) 

dávam týmto súhlas na spracúvanie a uchovávanie mojich osobných údajov vo vyššie 

uvedenom rozsahu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, pre účely voľby kandidáta na rektora EU v Bratislave na 

funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023. 

 

V Bratislave dňa    .............................. 

 

 

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

          vlastnoručný podpis navrhovateľa 

                                                           
1
 nehodiace sa prečiarknite 
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Príloha č. 2 

SÚHLAS  

NAVRHNUTÉHO KANDIDÁTA 

S KANDIDATÚROU NA VOĽBU KANDIDÁTA NA REKTORA  

EU V BRATISLAVE 
 

 

Meno a priezvisko:  ........................................................................................... 

Pracovisko (názov a sídlo): ........................................................................................... 

Telefonický kontakt :  ........................................................................................... 

e- mailová adresa :  ............................................................................................. 

Korešpondenčná  adresa:  .............................................................................................. 

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

 

súhlasím s kandidatúrou na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave  

na funkčné obdobie 

od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 

 

a zaväzujem sa predložiť v zmysle  Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu 

volieb kandidáta na rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 

2023  zo dňa 03. 10. 2018 volebnej komisii pre voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave 

v stanovenom termíne: 

a) autorizovaný pracovný životopis v slovenskom jazyku,  

b) aktuálnu fotografiu (min. rozmer 9 cm  x 13 cm) 

 

a dávam týmto súhlas na spracúvanie a uchovávanie mojich osobných údajov 

(z predložených dokumentov) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, pre potreby volebnej komisie pre voľbu kandidáta na 

rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023 a pre 

potreby Akademického senátu EU v Bratislave a to v rozsahu tu uvedených údajov, 

fotografie a údajov z predložených dokumentov vyššie špecifikovaných. Súčasne súhlasím 

so zverejnením môjho životopisu, aktuálnej fotografie na  úradnej výveske AS EU 

v Bratislave a na webovom sídle EU v Bratislave.  

 

V Bratislave dňa ........................ 

 

 

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

      vlastnoručný  podpis navrhnutého kandidáta 
 




