
V Y H L Á Š K A 
 

volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora 
Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 

od 01.02.2015 do 31.01.2019 
 

1. Voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej aj “EU v 
Bratislave” alebo “EU”) na funkčné obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019, v 
zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods. 2 Štatútu EU 
v Bratislave, vyhlásil Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave na svojom 
zasadnutí dňa 15. októbra 2014.  Volebná komisia na voľbu kandidáta na rektora 
Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „volebná komisia“) bola zvolená na 
zasadnutí Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 18. septembra 
2014. Volebná komisia organizuje a zabezpečuje voľby. 

 
2. V zmysle čl. 16 ods. 5 Štatútu EU v Bratislave návrh kandidáta na rektora Ekonomickej 

univerzity v Bratislave môže podať každý člen akademickej obce EU a členovia Správnej 
rady EU.  

 
3. Písomný návrh kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len 

“návrh”) musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko, tituly, pracovisko alebo 
kontaktná adresa, e-mail alebo telefónne číslo navrhovateľa kandidáta na rektora EU v 
Bratislave; meno, priezvisko, tituly, pracovisko alebo kontaktná adresa, e-mail alebo 
telefónne číslo navrhovaného kandidáta na rektora EU v Bratislave. Návrh musí byť 
podpísaný navrhovateľom. Návrh, ktorý neobsahuje uvedené údaje alebo v ktorom sú 
požadované údaje napísané nečitateľným písmom je neplatný. Návrh môže navrhovateľ 
odovzdať členom volebnej komisie dňa: 

 
22. októbra 2014    od 10,00 hod. do 13,30 hod.         v miestnosti  č.:  D 4.41 (Bratislava) 

                                                                                    v Zasadacej miestnosti dekana PHF (Košice) 
 

alebo 
 

27. októbra 2014     od 10,00 hod. do 12,30 hod.         v miestnosti č.:  D 4.41 (Bratislava) 
                                                                        v Zasadacej miestnosti dekana PHF (Košice) 
 
Navrhovateľ sa pri vstupe do uvedených miestností preukáže členovi volebnej komisie 
zamestnaneckým, študentským alebo občianskym preukazom. 

  
4. Volebná komisia dňa 28. októbra 2014 o 13,30 hod. na svojom zasadnutí overí jednotlivé 

podané návrhy. Členovia volebnej komisie následne zabezpečia písomný súhlas jednotlivých 
navrhnutých kandidátov s ich kandidatúrou, ich autorizovaný pracovný životopis a dve 
fotografie.  

 
5. Ak sa členom volebnej komisie preukazateľne nepodarí skontaktovať sa s niektorým 

 navrhnutým kandidátom a získať jeho súhlas, resp. nesúhlas s  kandidatúrou, autorizovaný 
pracovný životopis a dve fotografie najneskôr do stanoveného termínu zverejnenia zoznamu 
tých kandidátov na rektora EU v Bratislave, ktorí súhlasili s kandidatúrou, takýto navrhnutý 
kandidát nebude zapísaný do zoznamu kandidátov a nebude môcť byť volený. 

 



6. Dňa 4. novembra 2014 zverejní volebná komisia zoznam tých kandidátov na rektora EU v 
Bratislave, ktorí súhlasili s kandidatúrou, v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave 
a na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, a to na 
vyhradených miestach. 

 
7. Kandidáti na rektora sa predstavia akademickej obci so svojím programovým vyhlásením na 

predvolebných zhromaždeniach, ktoré sa uskutočnia nasledovne: 
 

• na Ekonomickej univerzite v Bratislave  dňa 10. novembra 2014 o 10,30 hod. 
v Spoločenskej miestnosti (Výučba 2) 

• na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach dňa 12. 
novembra 2014 o 11,00 hod. v Aule Podnikovohospodárskej fakulty 

 
            Predvolebné zhromaždenia zvolá predseda Akademického senátu EU v Bratislave. 
 

8. Voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnia na 
osobitnom neverejnom zasadnutí Akademického senátu Ekonomickej univerzity 
v Bratislave dňa 20. novembra 2014 o 10,00 hod. v Rokovacej miestnosti EU v Bratislave. 

 
9. Voľby kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnia podľa 

pravidiel stanovených v  čl. 16 ods. 8 až 12 Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave 
nasledovne: 

• Na právoplatné voľby kandidáta na rektora sa vyžaduje prítomnosť najmenej dvoch tretín 
členov Akademického senátu EU v Bratislave. Volebný akt sa uskutočňuje tajným 
hlasovaním. 

• Za kandidáta na rektora je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 
všetkých členov Akademického senátu 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 Akademického senátu 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. 

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

predsedovi Akademického senátu EU v Bratislave. 
 

11. 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 15.10. 2014                                               JUDr. Mária Veterníková, PhD., v.r. 
                                                                                              predsedníčka volebnej komisie 
                                                                                               na voľbu kandidáta na rektora 
 Príloha: Vzor návrhu                                                       Ekonomickej univerzity v Bratislave 



NÁVRH 
kandidáta na rektora Ekonomickej Univerzity v Brati slave 

 
 
Meno, priezvisko, tituly navrhovateľa:......................................................................... 
                                         
Pracovisko alebo kontaktná adresa:.............................................................................. 
 
........................................................................................................................................... 
 
e-mail alebo telefónne číslo:............................................................................................ 
 
 
Za kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 
1.2.2015 do 31.1.2019 navrhujem: 
 
Meno, priezvisko, tituly:................................................................................................. 
 
Pracovisko alebo kontaktná adresa:.............................................................................. 
 
........................................................................................................................................... 
 
e-mail alebo telefónne číslo:............................................................................................ 
 
 
                                                                       ..................................................... 
                                                                                podpis navrhovateľa 
 
 
Poznámka:  
Navrhovateľ musí byť členom akademickej obce EU alebo členom Správnej rady EU.  
 
V zmysle čl. 11 ods. 2 Štatútu EU v Bratislave akademickú obec EU v Bratislave tvoria 
vysokoškolskí učitelia a výskumní zamestnanci, ktorí sú na EU v Bratislave v pracovnom 
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, odborní zamestnanci s vysokoškolským 
vzdelaním (zamestnanecká časť) a študenti (študentská časť).  
 

      Písomný návrh kandidáta na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave môže   
      navrhovateľ odovzdať členom volebnej komisie dňa: 
 

22. októbra 2014     od 10,00 hod. do 13,30 hod.      v miestnosti  č.:  D 4.41 (Bratislava) 
                                                                        v Zasadacej miestnosti dekana PHF (Košice) 

 
alebo 

 
27. októbra 2014     od 10,00 hod. do 12,30 hod.       v miestnosti č.:  D 4.41 (Bratislava) 

                                                                                    v Zasadacej miestnosti dekana PHF (Košice) 
 
Navrhovateľ sa pri vstupe do uvedených miestností preukáže členovi volebnej komisie 
zamestnaneckým, študentským alebo občianskym preukazom. 


