
Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 

Zásady podávania návrhu na kandidáta  
na rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

za Fakultu chemickej a potravinárskej technológie  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Voľby rektora STU v Bratislave vyhlasuje Akademický senát STU v Bratislave. 

V nadväznosti na to Akademický senát FCHPT STU v Bratislave schváli zásady 
podávania návrhu kandidáta na rektora STU v Bratislave za FCHPT STU 
v Bratislave. 

 
(2) Pre účely tohto materiálu sa v ďalšom texte budú označovať  
 STU v Bratislave ďalej len STU,  
 FCHPT STU v Bratislave ďalej len FCHPT,  
 Akademický senát STU v Bratislave ďalej len AS STU,  
 Akademický senát FCHPT STU v Bratislave ďalej len AS FCHPT. 
 
 

Čl. 2 
Účasť členov akademickej obce FCHPT na voľbe kandidáta na rektora STU  

 
(1) Podľa volebného poriadku pre voľby kandidáta na rektora - Príloha č. 1 Štatútu STU - 

návrhy kandidátov do volieb kandidáta na rektora môžu podať členovia akademickej 
obce STU a členovia Správnej rady STU.  

 
(2) Navrhovateľ môže navrhnúť jedného kandidáta najneskôr do termínu určeného 

Harmonogramom volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave schváleného AS 
STU. 

 
(3) Návrh podáva navrhovateľ písomne volebnej komisii AS STU vo forme uvedenej 

v Prílohe č. 1 Štatútu STU a spôsobom schváleným a uvedeným v Harmonograme 
volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave. 

 
 

Čl. 3 
Návrh kandidáta na rektora STU za FCHPT 

 
(1) Senátori v zamestnaneckej časti AS FCHPT oboznámia členov zamestnaneckej časti 

akademickej obce FCHPT na Ústavoch s prílohou č. 1 Štatútu STU- Spôsob voľby 



kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie a Harmonogramom 
volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave a ich právom podať individuálne návrh 
kandidáta na rektora STU volebnej komisii AS STU. Následne na báze dobrovoľnosti 
uskutočnia výber návrhov na kandidáta na rektora STU. Výber sa uskutoční formou 
anonymného podania návrhu, pričom každý člen akademickej obce na ústave môže 
dať jeden návrh. 

 
(2) Senátori v zamestnaneckej časti AS FCHPT odovzdajú za jednotlivé Ústavy zoznam 

kandidátov na rektora STU spolu s počtom hlasov, ktoré získali a prezenčnú listinu do 
2. 7. 2010 VK AS FCHPT. 

 
(3) Senátori v študentskej časti AS FCHPT oboznámia členov študentskej časti 

akademickej obce FCHPT, ktorých zastupujú s prílohou č. 1 Štatútu STU- Spôsob 
voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie a s 
Harmonogramom volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave a ich právom podať 
individuálne návrh kandidáta na rektora STU volebnej komisii AS STU. 

 
(4) Prípadné návrhy kandidátov na rektora STU za študentskú časť akademickej obce 

FCHPT odovzdajú senátori v študentskej časti AS FCHPT spolu s počtom hlasov, 
ktoré získali a prezenčnou listinou do 2. 7. 2010 VK AS FCHPT.  

 
(5) Volebná komisia AS FCHPT zosumarizuje tieto výsledky a zostaví poradie 

kandidátov podľa počtu získaných hlasov. 
 
(6) Volebná komisia AS FCHPT požiada víťaza o vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou na 

rektora STU. V prípade jeho nesúhlasu osloví ďalšieho kandidáta v poradí. Súhlas 
s kandidatúrou určí kandidáta na rektora za FCHPT. 

 
(7) Predseda AS FCHPT podá volebnej komisii AS STU tento návrh na kandidáta na 

rektora STU za FCHPT ako svoj osobný návrh. 
 
 

Čl. 4 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Tieto Zásady podávania návrhu kandidáta na rektora STU za FCHPT boli schválené 

na zasadnutí AS FCHPT dňa 15.6.2010. 
 
 
 
 
Prof. Ing. Ján Híveš, PhD.     Doc. Ing. Anton Gatial, DrSc. 
predseda LK AS FCHPT     predseda AS FCHPT  


