
Volebná komisia Akademického senátu FCHPT STU Bratislava 
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Zápisnica  
zo zasadnutia volebnej komisie AS FCHPT STU dňa 11.11.2010 

 
Prítomní: prof. Ing. J. Híveš, PhD., Ing. E. Smrčková, CSc., doc. Ing. M. Štolcová, PhD., 
Natália Mikesková, Lucia Kováčová 
  
Ospravedlnení: 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Sumarizácia vyjadrení navrhnutých kandidátov na dekana FCHPT STU  
3. Zabezpečenie voľby dekana FCHPT  
4. Rôzne 
5. Záver 

 
2. Sumarizácia vyjadrení navrhnutých kandidátov na dekana FCHPT STU 
E. Smrčková informovala volebnú komisiu, že v zmysle čl. 4, ods. 1 zásad volieb kandidáta 
na dekana FCHPT postúpila predsedovi AS FCHPT A. Gatialovi súhrnný zoznam návrhov 
kandidátov na dekana FCHPT. A. Gatial potom v zmysle čl. 4, ods. 2 týchto zásad oslovil 
každého navrhnutého kandidáta s otázkou, či prijíma svoju kandidatúru. Oslovovací list bol 
navrhnutým kandidátom zaslaný v doporučenej forme cez podateľňu. Prílohou listu bola 
zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie AS FCHPT dňa 19.10.2010 (s počtami návrhov pre 
každého navrhnutého) a návratka, ktorej termín doručenia volebnej komisii bol v zmysle 
schváleného harmonogramu volieb 10.11.2010. Oslovovací list obsahoval aj ustanovenie 
čl. 4, ods. 2, podľa ktorého 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. 
Rozhodnutie č. 1 Volebná komisia AS FCHPT po otvorení obálok s návratkami konštatuje, 
že  
 z 20 oslovených profesorov a docentov, ktorých členovia akademickej obce navrhli na  
 kandidátov na dekana FCHPT, zaslalo svoje vyjadrenie volebnej komisii v písomnej  
 podobe 19. Z nich dvaja svoju kandidatúru prijali, ďalších 17 ju neprijalo. 
 
Rozhodnutie č. 2 V prípade jedného oslovené kandidáta volebná komisia AS FCHPT 
konštatuje, že do určeného termínu (10.11.2010) nedostala písomné vyjadrenie, ale 
navrhovaný zaslal volebnej komisii e-mail, v ktorom oznamuje, že svoju kandidatúru 
neprijíma.  
 
Rozhodnutie č. 3 Volebná komisia AS FCHPT konštatuje, že prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. 
a prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. splnili podmienky stanovené čl. 5, ods. 1 zásad volieb 
kandidáta na dekana FCHPT (do stanoveného termínu prijali kandidatúru a dodali svoju 
predstavu o činnosti a perspektívnych zámeroch FCHPT a prehľadovú charakteristiku svojej 
pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti) a preto postupujú do volieb v AS FCHPT. 
 
3. Zabezpečenie volieb kandidáta na dekana FCHPT 
Rozhodnutie č. 4 Volebná komisia AS FCHPT ukladá Ing. E. Smrčkovej, CSc., zabezpečiť 
na  



 zasadnutie AS FCHPT dňa 23.11.2010 hlasovacie lístky, paravan a urnu.  
 
Rôzne 
 
Rozhodnutie č. 5 Volebná komisia AS FCHPT ukladá doc. Ing. M. Štolcovej, PhD. 
zabezpečiť zverejnenie  

- tejto zápisnice,  
- listiny kandidátov, 
- predstavy o činnosti a perspektívnych zámeroch FCHPT a prehľadovú 

charakteristiku pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti oboch kandidátov na 
dekana, 

 na miestach určených pre informácie AS FCHPT do 12. 11. 2010. 
 
Rozhodnutie č. 6 Volebná komisia AS FCHPT zašle predstavy o činnosti a perspektívnych 
zámeroch STU a prehľadovú charakteristiku pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti 
oboch kandidátov v elektronickej podobe všetkým členom AS FCHPT. 
 
 
prof. Ing. J. Híveš, PhD. 

doc. Ing. M. Štolcová, PhD.  

Natália Mikesková  

Lucia Kováčová 

 
       Ing. Eva Smrčková, CSc. 
        predsedníčka volebnej komisie AS FCHPT 
 


