
 

O Z N Á M E N I E 
 

Volebnej komisie o konaní volieb do zamestnaneckej časti  

Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

za Fakultu hospodárskej informatiky  

na funkčné obdobie od 01. 05. 2019 – 30. 04. 2023 

  
 

 

Volebná komisia pre voľby členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave za Fakultu hospodárskej informatiky (ďalej len „AS EU za FHI“), 

v súlade s Čl. 2 Zásady volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

a na základe uznesenia Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej 

univerzity v Bratislave zo dňa 1. apríla 2019 

 

oznamuje, že voľby členov zamestnaneckej časti AS EU za FHI sa budú konať dňa  

29. apríla 2019 v čase od 11:00 do 13:30 a 30. apríla 2019 v čase od 11:00 do 13:00 

 

v miestnosti č. D7.08 (zasadacia miestnosť dekana FHI), Ekonomická univerzita v Bratislave. 

Priebeh volieb do AS EU za FHI riadi Volebná komisia pre voľby do AS EU za FHI. 

 

Návrhy na kandidátov na členov zamestnaneckej časti AS EU za FHI možno podať osobne 

členom Volebnej komisie pre voľby členov AS EU za FHI v miestnosti č. D7.08 (zasadacia 

miestnosť dekana FHI), Ekonomická univerzita v Bratislave písomne na formulári dostupnom 

v miestnosti určenej na podávanie návrhov dňa 17. apríla 2019 v čase od 11:00 do 13:30. 

 

Súčasťou tohto oznamu je aj dokument „Ustanovenia a pravidlá volieb“.  

 

V Bratislave dňa 2. apríla 2019 

 

 

 Ing. Pavel Gežík, PhD.  

 predseda volebnej komisie 

 

  



 

USTANOVENIA A PRAVIDLÁ VOLIEB 

 

Volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

za Fakultu hospodárskej informatiky  

na funkčné obdobie od 01. 05. 2019 – 30. 04. 2023 

  
 

Tieto Ustanovenia a pravidlá volieb Volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za Fakultu hospodárskej 

informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS EU za FHI“) na funkčné 

obdobie od 01. 05. 2019 – 30. 04. 2023 sú vytvorené podľa dokumentu Zásady volieb 

Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Zásady volieb do AS 

EU“)  schválených dňa 28. 03. 2019. 

Ustanovenia a pravidlá volieb Volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS EU  

za FHI sú súčasťou oznámenia Volebnej komisie o konaní volieb do zamestnaneckej časti  

AS EU za FHI a sú zverejnené spolu s uvedeným oznámením na vývesnej tabuli 

Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „AS FHI“) a na  http://fhi.euba.sk/. 

Volebnú komisiu pre voľby do zamestnaneckej časti AS EU za FHI na funkčné obdobie od 

01. 05. 2019 – 30. 04. 2023 zvolil AS FHI na zasadnutí dňa 1. apríla 2019. Na tomto 

zasadnutí AS FHI stanovil termín volieb na 29. apríla 2019 v čase od 11:00 do 13:30  

a 30. apríla 2019 v čase od 11:00 do 13:00 v miestnosti č. D7.08 (zasadacia miestnosť dekana 

FHI), Ekonomická univerzita v Bratislave. 

Návrhy na kandidátov na členov zamestnaneckej časti AS EU za FHI možno podať osobne 

členom Volebnej komisie pre voľby členov AS EU za FHI v miestnosti č. D7.08 (zasadacia 

miestnosť dekana FHI), Ekonomická univerzita v Bratislave písomne na formulári  

(viď Príloha) dostupnom v miestnosti určenej na podávanie návrhov dňa 17. apríla 2019  

v čase od 11:00 do 13:30.  

Návrh na kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS EU za FHI môže podať každý člen 

zamestnaneckej časti akademickej obce Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „AO FHI EU“), ktorý korektne a úplne vyplní formulár  

na to určený a podpíše tento formulár ako aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý 

tento formulár obsahuje. Za kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS EU za FHI môže byť 

navrhnutý každý člen zamestnaneckej časti AO FHI EU podľa Zásad volieb do AS EU. 



 

 

 

Volebná komisia vytvorí z podaných návrhov na kandidátov menný zoznam kandidátov  

na základe vyjadrených súhlasov, resp. nesúhlasov s kandidatúrou na člena zamestnaneckej 

časti AS EU za FHI z kandidátov. Pri tvorbe tohto zoznamu overí všetky náležitosti 

jednotlivých kandidátov podľa Zásad volieb do AS EU a týchto ustanovení a pravidiel volieb. 

Uvedený menný zoznam kandidátov na členov zamestnaneckej časti AS EU za FHI zverejní 

Volebná komisia najneskôr dňa 23. apríla 2019. 

Voľby členov zamestnaneckej časti AS EU za FHI sú priame s tajným hlasovaním a môžu 

v nich voliť len členovia zamestnaneckej časti AO FHI EU v priamych tajných voľbách. 

Každý volič dostane jeden volebný lístok. Volí sa zakrúžkovaním poradového čísla volených 

kandidátov  na hlasovacom lístku. Maximálny počet volených kandidátov je 3. Inak označený 

hlasovací lístok je neplatný. 

Za členov zamestnaneckej časti AS EU v Bratislave budú zvolení traja z navrhovaných 

kandidátov zamestnaneckej časti AO FHI EU, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. V prípade 

rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť ten kandidát, ktorý dlhšie pôsobí na EU  

v Bratislave.  

Výsledky volieb oznámi predseda volebnej komisie písomne ihneď po skončení volebného 

aktu predsedovi AS FHI. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia protokol 

a spolu s hlasovacími lístkami ich odovzdá predsedovi AS FHI. 

 

V Bratislave dňa 2. apríla 2019 

 

 

 Ing. Pavel Gežík, PhD.  

 predseda volebnej komisie 

 

Prílohy 

Návrh na kandidáta 

Súhlas s kandidatúrou  



 

NÁVRH NA KANDIDÁTA 

 

na člena zamestnaneckej časti  

Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

za Fakultu hospodárskej informatiky  

na funkčné obdobie od 01. 05. 2019 – 30. 04. 2023  
 

 

Navrhovaný kandidát za člena zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 05. 2019 – 30. 04. 2023 pre voľby  

do zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa 

konajú 29. a 30. apríla 2019: 

 

Meno, priezvisko, titul:   ........................................................................................... 

Pracovisko:     ........................................................................................... 

Kontakt (telefonický a e-mail): ........................................................................................... 

 

 

Navrhovateľ: 

 

Meno, priezvisko, titul:   ........................................................................................... 

Pracovisko:     ........................................................................................... 

Kontakt (telefonický a e-mail): ........................................................................................... 

 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 

Dole podpísaná/podpísaný ................................................................ udeľujem týmto súhlas  

so spracúvaním, uchovávaním a zverejňovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, 

priezvisko, titul, pracovisko podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem 

do jeho písomného odvolania. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené  

v § 28 a nasl., zákona č. 122/2013 Z. z. 

 

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

 

Vlastnoručný podpis navrhovateľa na kandidáta ............................................ potvrdzujúci 

návrh na kandidáta a súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 

 

  



 

SÚHLAS S KANDIDATÚROU 

 

na člena zamestnaneckej časti  

Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

za Fakultu hospodárskej informatiky  

na funkčné obdobie od 01. 05. 2019 – 30. 04. 2023  
 

 

Priezvisko: ............................................................................................................................... 

Meno:  ............................................................................................................................... 

Tituly:  ............................................................................................................................... 

Pracovisko: ............................................................................................................................... 

 

Súhlasím - Nesúhlasím* 

 

s kandidatúrou za člena zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity 

v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 05. 2019 – 30. 04. 2023 pre voľby do zamestnaneckej 

časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa konajú  

29. a 30. apríla 2019. 

 
* - nehodiace preškrtnúť 

 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 

Dole podpísaná/podpísaný ................................................................ udeľujem týmto súhlas  

so spracúvaním, uchovávaním a zverejňovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, 

priezvisko, titul, pracovisko podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem 

do jeho písomného odvolania. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené  

v § 28 a nasl., zákona č. 122/2013 Z. z. 

 

 

 

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

 

Vlastnoručný podpis navrhnutého kandidáta ............................................ potvrdzujúci 

súhlas/nesúhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou a súhlas so spracovaním osobných 

údajov. 

 

 


