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  VYHLÁŠKA 

volebnej komisie  

na doplňovacie voľby do študentskej časti AS FAJ EUBA  

 

1. Ustanovená volebná komisia pre doplňovacie voľby do AS FAJ EUBA v súlade so 

Zákonom č. 131 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 

26 ods. (6) a Štatútu Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity (ďalej len FAJ 

EU) v Bratislave  

 

VYHLASUJE 

DOPLŇOVACIE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS FAJ EUBA 

 

2. Podľa § 26 ods. 6 písm. e)  Zákona č. 131 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zaniká členstvo v AS fakulty  ukončením štúdia člena študentskej časti 

akademického senátu fakulty. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť AS FAJ EUBA vyhlásil 

doplňovacie voľby do študentskej časti AS FAJ EUBA za Leonarda Gužiňáka a Andreja 

Kinera, ktorí ukončili štúdium na FAJ EUBA v akademickom roku 2019 / 2020.  

 

3. Na základe uznesenia AS FAJ zo dňa 14. septembra 2020 boli za členov volebnej komisie 

nominovaní:  

Mgr. Zuzana Kočišová,  

Mgr. Jana Kucharová,  PhD., 

Mgr. Ingrid Kunovská, PhD., 

Bc. Andrej Kalász,  

Bc. Viktor Jamil Salaima. 

 

4. Návrhy na kandidátov za člena študentskej časti AS EUBA do doplňovacích volieb má 

právo podať každý člen príslušnej časti akademickej obce FAJ EUBA, t.j. študenti zapísaní 

v študijných programoch na FAJ EU v Bratislave.   

 

5. Návrhy na kandidátov podávajú členovia príslušnej časti akademickej obce písomne na 

návrhovom liste buď osobne do rúk členov volebnej komisie, alebo podajú svoj návrh do 

podateľne EUBA v zalepenej obálke s označením doplňovacie voľby do AS FAJ EUBA 

2020, alebo poštou na adresu fakulty do podateľne s označením ako je uvedené vyššie 

 

v termíne od 21. 09. 2020 do 14. 10. 2020 do 12:00 hod. 

 

6. Navrhovateľ vyplní príslušné tlačivo návrhu kandidáta na voľby za člena AS FAJ EUBA.   

 

7. S prijatím kandidatúry musí navrhnutý kandidát vyjadriť písomný súhlas.  

 

8. Kandidát potvrdí súhlas s kandidatúrou na tlačive, na ktorom sú uvedené celé meno a 

priezvisko kandidáta, ročník a stupeň štúdia na FAJ EUBA, dátum a vlastnoručný podpis.  

 

9. Volebná komisia overí návrhy kandidátov na svojom zasadnutí dňa  
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14. októbra 2020 

o 12.30 v miestnosti č. D2.06. 
 

10. Volebná komisia zverejní na nástenke AS FAJ EUBA zoznam kandidátov na členov AS  

FAJ EUBA 15. 10. 2020.  

 

11. Doplňovacie voľby do študentskej časti AS EUBA sa uskutočnia dňa 21. októbra 

2020 v čase od 12:30 do 13:00 hod. v miestnosti D2.06 na FAJ EUBA.  

 

12. Voľby do AS EUBA sú tajné.  

 

13. Tajné hlasovanie sa uskutočňuje pomocou hlasovacieho lístka.  

 

14. Členovia zodpovedajúcej časti Akademickej obce FAJ  označia predpísaným spôsobom 

príslušných kandidátov, ktorých chcú zvoliť za členov AS FAJ EUBA tak, že zakrúžkujú ich 

poradové číslo. Iným spôsobom upravený hlasovací lístok je neplatný.  

 

15. Zvolení sú tí kandidáti za zodpovedajúcu časť Akademickej obce, ktorí získajú najväčší 

počet hlasov všetkých hlasujúcich členov zodpovedajúcej časti akademickej obce.  

 

16. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť ten kandidát, ktorý dlhšie 

pôsobí na FAJ.  

 

17. Po skončení volieb:  

a) volebná komisia vyhotoví zápis o priebehu a výsledku volieb;  

b) volebná komisia zverejní zápis o priebehu a výsledku volieb na nástenke AS FAJ EUBA;  

c) predseda volebnej komisie doručí zápis o priebehu a výsledku volieb spolu s hlasovacími 

lístkami predsedovi AS FAJ EUBA na archivačné účely.  

 

V Bratislave 14. septembra 2020 

 

Bc. Andrej Kalász, predseda volebnej komisie 

Mgr. Zuzana Kočišová, členka volebnej komisie, 

Mgr. Jana Kucharová,  PhD., členka volebnej komisie, 

Mgr. Ingrid Kunovská,  PhD., členka volebnej komisie, 

Bc. Viktor Jamil Salaima, člen volebnej komisie. 

 

 

 

 


