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Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 
 

(1) Voľby kandidáta na dekana FCHPT STU v Bratislave (ďalej len „FCHPT“) 
vyhlasuje Akademický senát FCHPT STU v Bratislave (ďalej len „AS FCHPT“). 
 
(2) Voľby kandidáta na dekana FCHPT vyhlási AS FCHPT schválením Zásad 
volieb kandidáta na dekana FCHPT (ďalej len „zásady volieb“) a Harmonogramu 
volieb kandidáta na dekana FCHPT (ďalej len „harmonogram volieb“). Vyhlásenie 
volieb kandidáta na dekana FCHPT oznámi predseda AS FCHPT zamestnancom 
a študentom fakulty nasledujúci pracovný deň po zasadnutí AS FCHPT, na ktorom 
sa schvália uvedené dva dokumenty na webovom sídle fakulty. 
 
(3) Zásady volieb upravujú postup navrhovania a voľby kandidáta na dekana 
FCHPT.  
 

Čl. 2 
Volebná komisia 

 
(1) Prípravu volieb kandidáta na dekana FCHPT organizuje a priebeh týchto volieb 
riadi volebná komisia AS FCHPT. Volebná komisia AS FCHPT zodpovedá za 
regulárny priebeh volieb kandidáta na dekana FCHPT. 
 
(2) Volebná komisia AS FCHPT môže byť pre potreby týchto volieb rozšírená 
o ďalších členov. Počet členov rozšírenej volebnej komisie AS FCHPT určuje a jej 
prípadných ďalších členov volí AS FCHPT z členov AS FCHPT. Ak člen volebnej 
komisie AS FCHPT príjme kandidatúru na funkciu dekana FCHPT, automaticky 
zaniká jeho členstvo vo volebnej komisii AS FCHPT. 
 
(3) V prípade, že predseda volebnej komisie AS FCHPT nemôže po istý čas 
vykonávať povinnosti súvisiace s voľbami kandidáta na dekana FCHPT, 
bezodkladne poverí člena volebnej komisie svojim zastupovaním. 
 
(4) Volebná komisia AS FCHPT prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých svojich členov. 
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Čl. 3 
Účasť zamestnancov a študentov FCHPT na voľbe kandidáta na dekana 

FCHPT - navrhovanie kandidáta na dekana FCHPT 
 

(1) Návrh na kandidáta na dekana FCHPT môže anonymne podávať každý 
zamestnanec FCHPT, ktorý je s STU v pracovnom pomere a študent FCHPT.  
 
(2) Člen akademickej obce FCHPT (zamestnaneckej alebo študentskej časti) 
odovzdá svoj návrh príslušnému členovi AS FCHPT spravidla na stretnutí členov 
akademickej obce. 
 
(3) Zamestnanec ako i študent FCHPT môže podať návrh len na jedného 
kandidáta na dekana FCHPT. 
 
(4) Stretnutie členov akademickej obce na jednotlivých oddeleniach FCHPT, resp. 
v študentskej časti akademickej obce s cieľom anonymne navrhnúť kandidáta na 
dekana FCHPT organizuje príslušný člen AS FCHPT tak, aby sa ho mohlo 
zúčastniť čo najviac členov akademickej obce. 
 
(5) Zoznamy návrhov na kandidáta na dekana FCHPT za členov akademickej obce 
na jednotlivých oddeleniach, resp. za študentskú časť akademickej obce 
podpísané príslušnými členmi AS FCHPT odovzdajú členovia AS FCHPT do 
stanoveného termínu v písomnej forme volebnej komisii AS FCHPT. Zoznam 
návrhov na kandidáta na dekana FCHPT obsahuje meno a priezvisko každého 
navrhovaného kandidáta a počet opakovaní jednotlivých návrhov. 
 
(6) Ostatní zamestnanci FCHPT, ktorí sú s STU v pracovnom pomere, môžu 
podávať svoje návrhy priamo volebnej komisii AS FCHPT na mieste a v čase na 
to určenom v harmonograme volieb. 
 

Čl. 4 
Listina kandidátov na dekana FCHPT 

 
(1) Volebná komisia AS FCHPT vyhotoví súhrnný zoznam návrhov na kandidáta 
na dekana FCHPT do 7 dní od doručenia návrhov od akademickej obce, postúpi 
ho predsedovi AS FCHPT a súčasne ho zverejní  na webovom sídle AS FCHPT. 
Osobitne pritom vyznačí návrhy členov zamestnaneckej časti akademickej obce, 
študentskej časti akademickej obce a ostatných zamestnancov. 
 
(2) Predseda AS FCHPT v rovnakom termíne osloví každého navrhnutého 
kandidáta na dekana FCHPT. Navrhnutí kandidáti sa do 14 dní písomne vyjadria 
volebnej komisii AS FCHPT, či prijímajú kandidatúru na dekana FCHPT. 
V prípade, že do uvedeného termínu volebná komisia AS FCHPT nedostane 
písomné stanovisko navrhnutého, bude to považovať za neprijatie kandidatúry na 
dekana FCHPT zo strany navrhnutého. 
 
(3) Z tých navrhnutých, ktorí kandidatúru na dekana FCHPT prijali, zostaví volebná 
komisia AS FCHPT listinu kandidátov na dekana FCHPT. Kandidátna listina 
obsahuje tituly, mená a priezviská navrhnutých kandidátov v abecednom poradí 
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ako aj počty navrhovaných hlasov za zamestnancov, študentov a zamestnancov 
FCHPT STU – nečlenov akademickej obce. Volebná komisia zverejní kandidátnu 
listinu na webovom sídle AS FCHPT najmenej 7 dní pred stanoveným termínom 
volieb dekana FCHPT. 
 
(4) Volebná komisia súčasne odovzdá kandidátnu listinu predsedovi AS FCHPT, 
ktorý všetkých uchádzačov o funkciu dekana FCHPT pozve na to zasadnutie AS 
FCHPT, na ktorom bude AS FCHPT voliť kandidáta na dekana FCHPT. 
 

Čl. 5 
Príprava členov AS FCHPT na voľby kandidáta na dekana FCHPT 

 
(1) Navrhnutí kandidáti, ktorí kandidatúru na dekana FCHPT príjmu, sú povinní 
vypracovať zámer o rozvoji FCHPT v súlade s dlhodobým zámerom a poslaním 
FCHPT a prehľadovú charakteristiku svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej 
činnosti. Tlačenú verziu s vlastnoručným podpisom ako aj elektronickú formu 
oboch materiálov odovzdajú kandidáti volebnej komisii najmenej 7 dní pred 
stanoveným termínom volieb. V rovnakom termíne budú tieto materiály poskytnuté 
členom AS FCHPT a zverejnené aj na webovom sídle AS FCHPT. 
 

Čl. 6 
Voľby kandidáta na dekana FCHPT 

 
(1) Kandidáta na dekana FCHPT volí AS FCHPT tajným hlasovaním na svojom 
zasadnutí za prítomnosti najmenej 2/3 členov AS FCHPT z navrhnutých 
uchádzačov, ktorí prijali svoju kandidatúru a poskytli materiály podľa vyššie 
uvedeného bodu (čl. 5, ods. 1). Predseda AS FCHPT pozve na toto zasadnutie 
všetkých zamestnancov a študentov FCHPT. 
 
(2) Členovia AS FCHPT pri voľbe kandidáta na dekana FCHPT prihliadajú na názor 
zamestnancov a študentov FCHPT vyjadrený počtom opakovaní jednotlivých 
návrhov na kandidáta na dekana FCHPT. 
 
(3) Voľby kandidáta na dekana FCHPT prebiehajú pomocou hlasovacích lístkov 
obsahujúcich mená kandidátov na dekana FCHPT v abecednom poradí 
s priradenými poradovými číslami. 
 
(4) Člen AS FCHPT vyznačí svoju voľbu zakrúžkovaním poradového čísla ním 
voleného kandidáta. Inak upravené volebné lístky sú neplatné. 
 
(5) Volebná komisia AS FCHPT vyhodnocuje jednotlivé kolá volieb kandidáta na 
dekana FCHPT tak, aby vyhodnocovanie hlasovania mohli sledovať všetci 
prítomní členovia AS FCHPT. 
 
(6) Voľby kandidáta na dekana FCHPT môžu byť viackolové, pričom všetky kolá 
týchto volieb sa uskutočnia na tom istom zasadnutí AS FCHPT. 
 
(7) Voľby kandidáta na dekana FCHPT sa riadia týmito pravidlami: 



 

 4 

Akademický senát, 15. 05. 2018 
Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (mat. č. 60-2018) 
Predkladateľ: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

a) 1. kolo (výber užšieho okruhu kandidátov na základe predložených 
materiálov)  
Toto kolo sa uskutočňuje iba vtedy, keď je počet kandidátov väčší ako 5. 
V opačnom prípade sa 1. kolo neuskutoční a voľby kandidáta na dekana 
FCHPT pokračujú 2. kolom. 
Pri hlasovaní v prvom kole môže člen AS FCHPT hlasovať aj za viacerých 
(najviac piatich) kandidátov. 
Po sčítaní hlasov sa kandidáti zoradia podľa počtu hlasov, v prípade 
rovnakého počtu hlasov podľa abecedy. 
Do druhého kola postupuje 5 kandidátov s najvyšším počtom hlasov. 
V prípade rovnakého počtu hlasov na piatom a ďalších miestach, postupujú 
do ďalšieho kola aj všetci tí kandidáti, ktorí majú rovnaký počet hlasov ako 
kandidát na piatom mieste. 

b) 2. kolo (výber dvoch kandidátov na základe verejnej rozpravy) 
Hlasovaniu v tomto kole predchádza verejná rozprava kandidátov (ktorí 
postúpili do 2. kola volieb kandidáta na dekana FCHPT) s členmi 
akademickej obce o spôsobe rozvoja, riadenia a organizácie FCHPT. Na 
začiatku rozpravy kandidát v maximálne 10 minútovom príhovore uvedie 
hlavné myšlienky svojho zámeru o rozvoji FCHPT. 
V tomto kole sa hlasuje iba vtedy, keď je počet kandidátov väčší ako 2. 
V opačnom prípade postupujú všetci kandidáti do 3. kola (voľba kandidáta 
na dekana FCHPT). 
Pri hlasovaní v tomto kole môže člen AS FCHPT hlasovať iba za jedného z 
kandidátov. Po sčítaní hlasov sa kandidáti zoradia podľa počtu hlasov, v 
prípade rovnakého počtu hlasov podľa abecedy. Ak jeden z kandidátov na 
dekana FCHPT už v tomto kole získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
členov AS FCHPT (podmienka na zvolenie za kandidáta na dekana FCHPT 
v 3. kole), je zvolený za kandidáta na dekana FCHPT a voľby sú tým 
ukončené. 
Ak takáto situácia nenastane, koná sa tretie kolo volieb kandidáta na 
dekana FCHPT, do ktorého postupujú z 2. kola 2 kandidáti s najvyšším 
počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov na druhom a ďalších miestach sa 
voľby pre kandidátov s rovnakým počtom hlasov opakujú. 
V prípade nevyhnutnosti sa hlasovanie opakuje dovtedy, kým sa neurčí 
dvojica kandidátov postupujúcich do 3. kola. 

c) 3. kolo (voľba kandidáta na dekana FCHPT nadpolovičnou väčšinou 
všetkých členov AS FCHPT) 
AS FCHPT v tomto kole volí kandidáta na dekana FCHPT z dvoch 
kandidátov, ktorí postúpili z 2. kola. Pri hlasovaní môže člen AS FCHPT 
hlasovať iba za jedného z kandidátov. Za kandidáta na dekana FCHPT je 
zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
členov AS FCHPT. 

d) 4. kolo (voľba kandidáta na dekana FCHPT nadpolovičnou väčšinou 
prítomných členov AS FCHPT) 
Štvrté kolo voľby kandidáta na dekana FCHPT sa koná iba v prípade, že 
voľba v treťom kole nebola úspešná. AS FCHPT v tomto kole volí kandidáta 
na dekana z tých istých dvoch kandidátov, z ktorých volil aj v treťom kole, 
pričom opäť platí, že pri hlasovaní môže člen AS FCHPT hlasovať iba za 
jedného z kandidátov. 
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Za kandidáta na dekana FCHPT je v tomto kole zvolený ten kandidát, ktorý 
získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS FCHPT. 
V prípade, že kandidát na dekana FCHPT nie je zvolený ani v 
opakovanom 4. kole, voľby kandidáta na dekana FCHPT sa musia 
opakovať najneskôr do 30 dní. 

 
Čl. 7 

Výsledky volieb kandidáta na dekana FCHPT 
 

(1) Výsledky volieb kandidáta na dekana FCHPT vyhlasuje po každom kole 
predseda volebnej komisie AS FCHPT. Konečné výsledky volieb kandidáta na 
dekana FCHPT oznámi predseda AS FCHPT zvolenému kandidátovi i ostatným 
uchádzačom o funkciu dekana FCHPT bezprostredne po skončení volieb. Voľby 
kandidáta na dekana FCHPT sa týmto považujú za ukončené. 
 
 
 
(2) O priebehu volieb kandidáta na dekana FCHPT vypracuje volebná komisia AS 
FCHPT písomnú správu, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie AS 
FCHPT prítomní na voľbách. 
 
(3) Predseda volebnej komisie AS FCHPT odovzdá písomnú správu predsedovi 
AS FCHPT, čím následne končí činnosť volebnej komisie pre voľbu kandidáta na 
dekana FCHPT.  
 
(4) Predseda AS FCHPT, po skončení volieb kandidáta na dekana FCHPT zverejní 
najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania volieb kandidáta na dekana FCHPT 
správu o voľbe kandidáta na dekana na webovom sídle AS FCHPT. 
 
(5) Predseda AS FCHPT oznámi rektorovi STU výsledok volieb kandidáta na 
dekana FCHPT formou výpisu z uznesenia AS FCHPT a navrhne mu vymenovať 
zvoleného kandidáta do funkcie dekana FCHPT. 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Tieto Zásady volieb kandidáta na dekana FCHPT boli schválené na zasadnutí 
AS FCHPT dňa 15.5.2018. Dňom 15.05.2018 končí platnosť doterajších Zásad 
volieb kandidáta na dekana FCHPT STU. 
 

V Bratislave 15.05.2018 
 
 
 
 
.....................................................       ..........................................................   
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.                              doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. 
         predseda AS FCHPT          predseda LS AS FCHPT  


