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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Táto vyhláška upravuje formu a spôsob konania volieb kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „kandidát na funkciu rektora“), najmä spôsob navrhovania 

kandidátov na kandidáta na funkciu rektora, overovanie návrhov, predstavenie kandidátov 

akademickej obci, proces volieb vrátane postavenia volebnej komisie, zisťovanie, oznamovanie 

výsledkov volieb a nakladanie s nimi.   

2. Podľa čl. 14 ods. 1 písm. c) Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Štatút“) do 

pôsobnosti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS EU 

v Bratislave“) patrí voľba kandidáta na funkciu rektora.  

3. Voľby kandidáta na funkciu rektora na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 podľa čl. 16 

ods. 1 a ods. 2 Štatútu vyhlásil AS EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 20. 04. 2022. Zároveň 

vyhlásil termín konania volieb kandidáta na funkciu rektora na 13. 10. 2022.  

4. Volebná komisia na voľby kandidáta na funkciu rektora (ďalej len „volebná komisia“) bola zvolená 

na mimoriadnom zasadnutí AS EU v Bratislave dňa 27. 04. 2022. Volebná komisia organizuje 

a zabezpečuje voľby kandidáta na funkciu rektora. 

5. Za predsedníčku volebnej komisie bola na prvom zasadnutí volebnej komisie dňa 12. 5. 2022 

zvolená JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M. Na druhom zasadnutí volebnej komisie dňa 27. 6. 2022 

bol za podpredsedu volebnej komisie zvolený doc. Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD., a za tajomníčku 

volebnej komisie RNDr. Daniela Sivašová, PhD. Predsedníčku volebnej komisie v prípade jej 

neprítomnosti na zasadnutiach volebnej komisie alebo v prípade, keď nemôže vykonávať povinnosti 

vyplývajúce z jej funkcie, zastupuje podpredseda volebnej komisie.  

6. Volebná komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie 

uznesenia volebnej komisie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. Zasadnutie 

volebnej komisie možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 

informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov volebnej komisie. Zo 

zasadnutí volebnej komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedníčka volebnej komisie, 

podpredseda volebnej komisie a ďalší člen volebnej komisie.  

7. Volebnej komisii sú pri jej činnosti povinní poskytnúť súčinnosť najmä rektor Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „rektor EU v Bratislave“), zamestnanci rektorátu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „zamestnanci rektorátu EU v Bratislave“), zamestnanci 

jednotlivých súčastí Ekonomickej univerzity v Bratislave, členovia predsedníctva AS EU 

v Bratislave a tajomníčka AS EU v Bratislave.   

8. Všetky ďalej uvedené ustanovenia môžu byť zmenené v čase trvania krízovej situácie podľa 

osobitného predpisu1 alebo mimoriadnej situácie alebo udalosti podľa osobitného predpisu2, ktorá 

znemožňuje alebo sťažuje ich použitie. 

 

 

Čl. 2 

Navrhovanie kandidátov na kandidátov na funkciu rektora  

1. Podľa čl. 16 ods. 5 Štatútu návrh kandidáta na kandidáta na funkciu rektora (ďalej len „návrh na 

kandidáta“) môže podať každý člen akademickej obce Ekonomickej Univerzity v Bratislave (ďalej len 

„EU v Bratislave“) a člen Správnej rady EU v Bratislave.  

2. Návrhy na kandidáta sa podávajú volebnej komisii v termíne určenom volebnou komisiou. Návrh na 

kandidáta sa podáva písomne na formulári, ktorý tvorí Prílohu č. 1 (1A alebo 1B podľa počtu 

navrhovateľov) tejto vyhlášky, predsedníčke volebnej komisie prostredníctvom podateľne 

Ekonomickej univerzity v Bratislave najneskôr v lehote určenej volebnou komisiou v bode 3 tohto 

článku.  

                                                           
1 Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v 

znení neskorších predpisov. 
2 Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
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3. Lehota na podávanie návrhov podľa bodu 2 tohto článku začína plynúť odo dňa zverejnenia tejto 

vyhlášky a trvá do 13. 9. 2022 do 12:00 hod. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty 

podanie formou doporučenej zásielky odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (Slovenská 

pošta, a.s.).  

4. Návrh na kandidáta musí obsahovať:   

a) meno, priezvisko a tituly navrhovateľa, 

b) označenie fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave, ktorej členom akademickej obce je 

navrhovateľ, alebo v prípade navrhovateľa zo Správnej rady EU v Bratislave označenie, že 

navrhovateľ je členom Správnej rady EU v Bratislave, alebo v prípade študenta označenie, že 

navrhovateľ je študentom EU v Bratislave, 

c) aktuálne pracovisko navrhovateľa (názov a adresa zamestnávateľa), v prípade, ak navrhovateľ 

pôsobí na EU v Bratislave, názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave alebo 

označenie, že ide o študenta EU v Bratislave, 

d) e-mailovú adresu a korešpondenčnú adresu navrhovateľa,  

e) súhlas navrhovateľa so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších identifikačných údajov 

obsiahnutých v návrhu, 

f) vlastnoručný podpis navrhovateľa, 

g) meno, priezvisko a tituly kandidáta na kandidáta na funkciu rektora (ďalej len „kandidát“),   

h) aktuálne zamestnanie (názov a adresa zamestnávateľa) kandidáta; v prípade, ak pôsobí na EU 

v Bratislave, názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave. 

5. K návrhu na kandidáta sa musí priložiť písomný súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou vo 

voľbách kandidáta na funkciu rektora (ďalej len „súhlas kandidáta“) na formulári, ktorý tvorí prílohu 

č. 2 tejto vyhlášky. Písomný súhlas kandidáta získa navrhovateľ od ním navrhovaného kandidáta odo 

dňa zverejnenia tejto vyhlášky do lehoty podávania návrhov na kandidáta.  

6. Súhlas kandidáta musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, a tituly kandidáta, 

b) aktuálne pracovisko (názov a sídlo) kandidáta; ak pôsobí na EU v Bratislave, názov fakulty, 

katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave, 

c) e-mailovú adresu a korešpondenčnú adresu kandidáta, 

d) telefonický kontakt kandidáta, 

e) súhlas kandidáta so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších identifikačných údajov 

obsiahnutých v návrhu kandidáta vrátane obsahu jeho príloh a osobných údajov obsiahnutých 

v jeho prílohách, 

f) súhlas kandidáta s kandidatúrou vo voľbách, 

g) vlastnoručný podpis navrhnutého kandidáta.  

7. K návrhu na kandidáta sa musí priložiť: 

a) písomný maximálne štvorstranový (normostrana má 1800 znakov vrátane medzier) autorizovaný 

pracovný životopis navrhnutého kandidáta označený ako Príloha č. 3, 

b) aktuálna fotografia minimálneho rozmeru 9 cm x 13 cm navrhnutého kandidáta označená ako 

Príloha č. 4;  

c) maximálne štvorstranový (normostrana má 1 800 znakov) volebný program, vrátane téz 

kandidatúry, ktoré obsahujú plán rozvoja EU v Bratislave navrhnutého kandidáta označený ako 

Príloha č. 5.  

8. Dokumenty uvedené v tomto článku sa podávajú predsedníčke volebnej komisie prostredníctvom 

podateľne EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, budova V2 v zalepenej obálke 

s označením odosielateľa a označením „NEOTVÁRAŤ - VOĽBA REKTORA 2022“ na adresu:   

JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M. 

predsedníčka volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Dolnozemská cesta 1 

852 35 Bratislava 
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V prípade osobného podania do podateľne EU v Bratislave sa totožnosť navrhovateľa zisťuje 

predložením zamestnaneckého preukazu, preukazom ITIC (International Teacher Identity Card) alebo 

preukazom ISIC (International Student Identity Card); totožnosť člena Správnej rady EU sa môže 

overiť aj občianskym preukazom. 

9. Návrh kandidáta, vrátane súhlasu kandidáta, ktorý nie je podaný v súlade s bodmi 1 až 8 tohto článku, 

t. j. neobsahuje požadované údaje na predpísaných formulároch alebo požadované prílohy, alebo 

v ktorom sú požadované údaje napísané nečitateľným písmom, sa považuje za právne neúčinný návrh; 

ustanovenie čl. 3 bod 3 týmto nie je dotknuté.   

10. V prípade návrhu viacerých navrhovateľov navrhovatelia nevypĺňajú Prílohu č. 1A tejto vyhlášky, ale 

vypĺňajú Prílohu č. 1B (ďalej len „hromadný návrh“). Volebná komisia koná s navrhovateľom 1 

hromadného návrhu.  

 

 

Čl. 3 

Overovanie návrhov 

1. Dňa 21. 9. 2022 od 9:30 hod. volebná komisia na svojom zasadnutí otvorí obálky a overí všetky 

návrhy na kandidátov, či spĺňajú náležitosti podľa čl. 2 tejto vyhlášky.  

2. Ak volebná komisia zistí, že návrh na kandidáta spĺňa všetky náležitosti podľa čl. 2 tejto vyhlášky, 

zaradí kandidáta do zoznamu kandidátov. Späťvzatie návrhu na kandidáta navrhovateľom alebo 

odvolanie súhlasu kandidáta sa nepripúšťa.  

3. Ak volebná komisia zistí, že návrh na kandidáta nespĺňa niektorú z náležitostí podľa čl. 2 tejto 

vyhlášky, nezaradí kandidáta do zoznamu kandidátov, pretože takýto návrh nie je právne účinný. Ak 

návrh nespĺňa niektoré z menej podstatných náležitostí, volebná komisia môže vyzvať navrhovateľa, 

aby o tieto náležitosti návrh bezodkladne doplnil. Ak tak navrhovateľ vo volebnou komisiou 

stanovenej lehote urobí, návrh sa považuje za úplný a volebná komisia zaradí kandidáta do zoznamu 

kandidátov; ak tak navrhovateľ vo volebnou komisiou stanovenej lehote neurobí, postupuje sa podľa 

prvej vety tohto bodu vyhlášky. Podstatné obsahové náležitosti návrhu, ktoré nemožno doplniť, sú: 

a) meno a priezvisko navrhovateľa, 

b) označenie fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave, ktorej členom akademickej obce je 

navrhovateľ, alebo v prípade navrhovateľa zo Správnej rady EU v Bratislave označenie, že 

navrhovateľ je členom Správnej rady EU v Bratislave, alebo v prípade študenta označenie, že 

navrhovateľ je študentom EU v Bratislave, 

c) vlastnoručný podpis navrhovateľa, 

d) meno a priezvisko kandidáta, 

e) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta s jeho kandidatúrou.  

4. Zoznam kandidátov sa vyhotoví v abecednom poradí podľa priezviska kandidátov (začínajúc 

písmenom A).  

5. O úkonoch podľa tohto článku spíše volebná komisia zápisnicu.  

6. Dňa 28. 9. 2022 volebná komisia zverejní zoznam kandidátov spolu so zoznamom navrhovateľov 

jednotlivých kandidátov a životopismi jednotlivých kandidátov na úradnej výveske AS EU 

v Bratislave, úradnej výveske a webovom sídle EU v Bratislave a na úradnej výveske 

Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.  

 

 

Čl. 4 

Predstavenie kandidátov na kandidátov na funkciu rektora akademickej obci  

1. Kandidáti sa predstavia akademickej obci EU v Bratislave so svojím programovým vyhlásením na 

predvolebných zhromaždeniach. 

2. Predvolebné zhromaždenia zvolá predsedníčka AS EU v Bratislave.   

3. Predvolebné zhromaždenia sa uskutočnia: 

a) na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 30. 9. 2022 o 9:30 hod 

v Aule Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, 
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b) na EU v Bratislave 3. 10. 2022 o 12:30 hod v Spoločenskej miestnosti SM2 – budova Rektorátu.  

4. Kandidát vystúpi vo vyžrebovanom poradí s prejavom, ktorý trvá najviac 20 minút a následne 

odpovedá na otázky prítomných členov akademickej obce EU v Bratislave. Diskusiu vedie 

predsedníčka AS EU v Bratislave a počas jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti podpredseda AS EU 

v Bratislave alebo iný člen AS EU v Bratislave.  

 

 

Čl. 5 

Voľby kandidáta na funkciu rektora na neverejnom zasadnutí AS EU v Bratislave 

1. Ak táto vyhláška neobsahuje osobitné ustanovenia o rokovaní na zasadnutí AS EU v Bratislave, na 

ktorom sa volí kandidát na funkciu rektora, použijú sa ustanovenia Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Rokovací poriadok AS EU v 

Bratislave“). 

2. Voľby kandidáta na funkciu rektora sa konajú dňa 13. 10. 2022 o 12:30 hod. v Rokovacej miestnosti 

rektorátu na 3. poschodí EU v Bratislave (ďalej len „volebná miestnosť“) na osobitnom neverejnom 

zasadnutí AS EU v Bratislave za prítomnosti najmenej dvoch tretín členov AS EU v Bratislave 

a volebnej komisie. Ustanovenie čl. 1 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS EU v Bratislave sa nepoužije 

okrem prípadov uvedených v čl. 1 bod 8 tejto vyhlášky.  

3. Zasadnutie AS EU v Bratislave, na ktorom sa budú konať voľby kandidáta na funkciu rektora zvolá 

na 13. 10. 2022 predsedníčka AS EU v Bratislave. Zasadnutie vedie predsedníčka AS EU 

v Bratislave; na prípadné zastupovanie predsedníčky AS EU v Bratislave na tomto zasadnutí sa 

vzťahuje čl. 5 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS EU v Bratislave.  

4. Po otvorení zasadnutia AS EU v Bratislave a schválení programu AS EU v Bratislave predsedníčka 

AS EU v Bratislave odovzdá slovo predsedníčke volebnej komisie. Predsedníčka volebnej komisie 

podá správu o výsledkoch overenia návrhov na kandidátov, informuje o prípadnom späťvzatí 

kandidatúry kandidátov a poučí o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka, platnosti a neplatnosti 

hlasovacieho lístka.   

5. Následne predsedníčka volebnej komisie odovzdá slovo späť predsedníčke AS EU v Bratislave. 

6. Od zverejnenia zoznamu kandidátov sa v priebehu volieb môže navrhnutý kandidát písomne 

s vlastnoručným podpisom vzdať svojej kandidatúry, a to vždy najneskôr pred začiatkom príslušného 

kola volieb. Písomné späťvzatie doručí k rukám predsedníčky volebnej komisie. Jeho meno 

a priezvisko sa na hlasovacom lístku neuvedie alebo sa pred konaním volieb vodorovne prečiarkne.  

7. Volebný akt sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Tajomníčka AS EU v Bratislave zabezpečí 

rozmnoženie hlasovacích lístkov. Hlasovacie lístky musia obsahovať označenie, že ide o voľby 

kandidáta na funkciu rektora na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027, predtlačené mená 

a priezviská kandidátov (v abecednom poradí priezvisk kandidátov, začínajúc písmenom A) a ich 

poradové čísla, dátum volieb a označenie, o ktoré kolo volieb ide.  

8. Volebná komisia odovzdá hlasovací lístok členovi AS EU v Bratislave (ďalej len „volič“), ktorý 

potvrdí jeho prevzatie podpisom do prezenčnej listiny daného kola volieb.  

9. Každý volič má právo upraviť hlasovací lístok tak, aby nikto nevidel, ako tento hlasovací lístok 

upravil. Na tento účel musí byť vo volebnej miestnosti zriadené príslušné miesto.  

10. Volič zakrúžkovaním poradového čísla jedného kandidáta dá hlas tomuto kandidátovi. Iná úprava 

hlasovacieho lístka spôsobuje jeho neplatnosť.  

11. Upravený hlasovací lístok vloží volič pod dozorom volebnej komisie do volebnej schránky tak, aby 

bolo zachované jeho právo na tajné hlasovanie.  

12. Za nesprávne upravený hlasovací lístok nebude voličovi vydaný nový hlasovací lístok, a to ani na 

jeho požiadanie.  

13. Za kandidáta na funkciu rektora je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov AS EU v Bratislave.  

14. 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 
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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.  

15. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát na funkciu rektora, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 

hlasov všetkých členov AS EU v Bratislave. Ak sa tak nestane, voľba kandidáta na funkciu rektora sa 

končí. Do jedného mesiaca sa uskutočnia nové voľby kandidáta na funkciu rektora, v ktorých nemôže 

kandidovať ten, kto kandidoval na funkciu rektora v predchádzajúcich voľbách. 

16. Technické vybavenie volebnej miestnosti, v ktorej sa bude vykonávať hlasovanie, sčítanie hlasov 

a spisovanie zápisníc zabezpečí tajomníčka AS EU v Bratislave v spolupráci s predsedníčkou AS EU 

v Bratislave a predsedníčkou volebnej komisie. Na tento účel sú im rektor EU v Bratislave a  

zamestnanci Rektorátu EU v Bratislave povinní poskytnúť súčinnosť.  

 

 

Čl. 6 

Zisťovanie výsledkov volieb kandidáta na funkciu rektora 

1. Po skončení každého kola volieb kandidáta na funkciu rektora členovia volebnej komisie zrátajú vo 

volebnej miestnosti odovzdané hlasovacie lístky a zistia celkový počet platných hlasovacích lístkov, 

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre každého kandidáta a celkový počet neplatných 

hlasovacích lístkov. Platný hlasovací lístok obsahuje označenie iba jedného kandidáta, ktorému je 

odovzdaný hlas zaznamenaný na tomto hlasovacom lístku, a to v súlade s poučením predsedníčky 

volebnej komisie.  

2. Po spočítaní hlasov v každom kole volieb a spísaní zápisnice z tohto kola volieb členovia volebnej 

komisie odovzdajú zápisnicu predsedníčke volebnej komisie a tá vyhlási výsledky volieb, respektíve 

jednotlivých kôl volieb.  

3. Následne predsedníčka volebnej komisie odovzdá slovo predsedníčke AS EU v Bratislave. Ak nie sú 

na programe zasadnutia AS EU v Bratislave ďalšie body, predsedníčka AS EU v Bratislave 

zasadnutie skončí.   

 

 

Čl. 7 

Zápisnice o výsledku volieb a nakladanie s výsledkami volieb 

1. O priebehu a výsledkoch každého kola volieb kandidáta na funkciu rektora vyhotoví volebná komisia 

zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej prítomní členovia.  

2. Ak niektorý z členov volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, musí do zápisnice uviesť 

dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice členom alebo niekoľkými členmi volebnej komisie 

nemá vplyv na jej platnosť.  

3. Zápisnicu spolu so zapečatenými hlasovacími lístkami predsedníčka volebnej komisie odovzdá 

predsedníčke AS EU v Bratislave. Zápisnicu spolu s hlasovacími lístkami archivuje AS EU 

v Bratislave počas celého funkčného obdobia novozvoleného rektora. V prípade nezvolenia 

kandidáta na funkciu rektora zabezpečí predsedníčka AS EU v Bratislave archiváciu zápisnice a 

hlasovacích lístkov aspoň na obdobie deviatich mesiacov.  

4. V mene AS EU v Bratislave oznámi jeho predsedníčka výsledky volieb bezodkladne, najneskôr do 

pätnástich dní odo dňa volieb, v ktorých bol zvolený kandidát na funkciu rektora, Ministrovi 

školstva, vedy, výskumu a športu SR do podateľne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

1. V prípade riešenia situácie, ktorá nie je upravená touto vyhláškou alebo je ňou upravená vzhľadom 

na danú situáciu nedostatočne, určí postup volebná komisia. Volebná komisia si môže k danej 

situácii vyžiadať stanovisko predsedníctva AS EU v Bratislave.  
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2. Táto vyhláška bola schválená volebnou komisiou dňa 27. 6. 2022. 

3. Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia.  

 

JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M., v.r. 

predsedníčka volebnej komisie 

pre voľby kandidáta na kandidáta na funkciu rektora 

Ekonomickej univerzity v Bratislave 
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Príloha č. 1A 
 

NÁVRH  
kandidáta na kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 

 

Navrhovateľ  
Meno, priezvisko, tituly: ............................................................................................................................... 

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

Som: 

člen Správnej rady EU v Bratislave / študent EU v Bratislave / člen fakulty, katedry alebo inej súčasti EU 

v Bratislave (doplniť názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave)*:  

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

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

Aktuálne pracovisko: 

pôsobím na EU v Bratislave (doplniť názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave) / nepôsobím 

na EU v Bratislave (doplniť názov a adresu zamestnávateľa) / som študent EU v Bratislave*: 

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

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

E-mailová adresa: ........................................................................................................................................... 

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

 

Za kandidáta na kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej Univerzity v Bratislave na 

funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 navrhujem: 

 
Meno, priezvisko, tituly: ............................................................................................................................... 

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

Aktuálne pracovisko: 

názov zamestnávateľa a adresa: .......................................................................................................................... 

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

v prípade, ak pôsobí na EU v Bratislave, názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave: 

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

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

 
Ako navrhovateľ kandidáta na kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné 

obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 udeľujem podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas so 

spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v tomto návrhu a osobitne s ich zverejňovaním na účel volieb 

kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 

2027. 

 

V .............................. dňa .............................. 

 

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

            vlastnoručný podpis navrhovateľa 
Tento návrh je potrebné doručiť predsedníčke volebnej komisie pre voľby kandidáta na kandidáta na funkciu rektora 

Ekonomickej univerzity v Bratislave prostredníctvom podateľne, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, budova V2 najneskôr 

do 13. 9. 2022. 

                                                           
* Nehodiace sa prečiarknite 
* Nehodiace sa prečiarknite 
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Príloha č. 1B 
 

HROMADNÝ NÁVRH  
kandidáta na kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 

 

Navrhovateľ 1  
Meno, priezvisko, tituly: ............................................................................................................................... 

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

Som: 

člen Správnej rady EU v Bratislave / študent EU v Bratislave / člen fakulty, katedry alebo inej súčasti EU 

v Bratislave (doplniť názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave)*:  

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

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

Aktuálne pracovisko: 

pôsobím na EU v Bratislave (doplniť názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave) / nepôsobím 

na EU v Bratislave (doplniť názov a adresu zamestnávateľa) / som študent EU v Bratislave*: 

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

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

E-mailová adresa: ........................................................................................................................................... 

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

 

Navrhovateľ 2  
Meno, priezvisko, tituly: ............................................................................................................................... 

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

Som: 

člen Správnej rady EU v Bratislave / študent EU v Bratislave / člen fakulty, katedry alebo inej súčasti EU 

v Bratislave (doplniť názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave)*:  

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

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

Aktuálne pracovisko: 

pôsobím na EU v Bratislave (doplniť názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave) / nepôsobím 

na EU v Bratislave (doplniť názov a adresu zamestnávateľa) / som študent EU v Bratislave*: 

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

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

E-mailová adresa: ........................................................................................................................................... 

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

 

(v prípade vyššieho počtu navrhovateľov doplniť navrhovateľov a ich údaje) 

 

Za kandidáta na kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej Univerzity v Bratislave na 

funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 navrhujeme: 

 
Meno, priezvisko, tituly: ............................................................................................................................... 

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

Aktuálne pracovisko: 

                                                           
* Nehodiace sa prečiarknite  
* Nehodiace sa prečiarknite 
* Nehodiace sa prečiarknite 
* Nehodiace sa prečiarknite 
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názov zamestnávateľa a adresa: .......................................................................................................................... 

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

v prípade, ak pôsobí na EU v Bratislave názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave: 

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

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

 

Ako navrhovatelia kandidáta na kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na 

funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 udeľujeme podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov), a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním našich osobných údajov obsiahnutých v tomto návrhu 

a osobitne s ich zverejňovaním na účel volieb kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v 

Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027. 

 

 

V .............................. dňa .............................. 

 

 

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

            vlastnoručný podpis navrhovateľa 1 

 

 

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

            vlastnoručný podpis navrhovateľa 2 

 

(v prípade vyššieho počtu navrhovateľov doplniť vlastnoručné podpisy všetkých 

navrhovateľov) 
 

 

Tento návrh je potrebné doručiť predsedníčke volebnej komisie pre voľby kandidáta na kandidáta na 

funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prostredníctvom podateľne, Dolnozemská cesta 

1, Bratislava, budova V2 najneskôr do 13. 9. 2022. 
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Príloha č. 2 

VYJADRENIE SÚHLASU 
navrhnutého kandidáta s kandidatúrou 

na voľby kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 

Kandidát:  

Meno, priezvisko, tituly: ............................................................................................................................... 

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

Aktuálne pracovisko: 

názov zamestnávateľa a adresa: .......................................................................................................................... 

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

v prípade, ak pôsobí na EU v Bratislave názov fakulty, katedry alebo inej súčasti EU v Bratislave: 

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

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

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

E-mailová adresa: ........................................................................................................................................... 

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

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou na voľbu kandidáta na funkciu 

rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027.  
Zároveň súhlasím so spracúvaním, najmä zverejňovaním a uchovávaním môjho mena, priezviska a 

ďalších osobných údajov obsiahnutých v tomto súhlase alebo jeho príloh na účel volieb kandidáta na 

kandidáta na funkciu rektora podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Zároveň súhlasím so zverejnením môjho pracovného životopisu, fotografie a volebného 

programu, vrátane téz kandidatúry na úradnej výveske na úradnej výveske AS EU v Bratislave, úradnej 

výveske a webovom sídle Ekonomickej univerzity v Bratislave a na úradnej výveske 

Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. 

 

V .............................. dňa .............................. 

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

                   vlastnoručný podpis navrhnutého kandidáta 

Príloha č. 3 

Písomný maximálne štvorstranový (normostrana má 1800 znakov vrátane medzier) autorizovaný pracovný 

životopis navrhnutého kandidáta na kandidáta na funkciu rektora je / nie je prílohou*. 

Príloha č. 4 

Aktuálna fotografia minimálneho rozmeru 9 cm x 13 cm navrhnutého kandidáta na kandidáta na funkciu 

rektora je / nie je prílohou*. 

Príloha č. 5 

Maximálne štvorstranový (normostrana má 1 800 znakov vrátane medzier) volebný program, vrátane téz 

kandidatúry, ktoré obsahujú plán rozvoja EU v Bratislave navrhnutého kandidáta na kandidáta na funkciu 

rektora je / nie je prílohou*. 

Tento súhlas tvorí neoddeliteľnú súčasť návrhu kandidáta na kandidáta na funkciu rektora! 

                                                           
* Nehodiace sa prečiarknite 
* Nehodiace sa prečiarknite 
* Nehodiace sa prečiarknite 


