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Správa 

o voľbe dekana FCHPT STU na funkčné obdobie 2011-2015 
 

Akademický senát FCHPT STU na svojom zasadnutí dňa 5. 10. 2010 schválením 
Zásad volieb dekana FCHPT STU a Harmonogramu volieb dekana FCHPT STU vyhlásil 
voľby dekana FCHPT STU, s tým, že sa budú konať na zasadnutí AS FCHPT STU dňa 
23.11.2010. Organizačným zabezpečením a riadením volieb bola poverená volebná komisia 
AS FCHPT STU v zložení doc. Ing. M. Štolcová, PhD., Ing. E. Smrčková, PhD. 
(predsedníčka), prof. Ing. J. Híveš, PhD., Natália Mikesková a Lucia Kováčová.  

 
Samotnej voľbe predchádzalo podávanie anonymných návrhov od zamestnancov a 

študentov fakulty, ktoré v zmysle schváleného Harmonogramu zorganizovali členovia a 
volebná komisia AS FCHPT STU v čase od 6.10. 2010 do 19.10.2010. Volebná komisia na 
svojom zasadnutí dňa 19.10.2010 konštatovala, že zamestnanci a študenti fakulty podali 
spolu 297 návrhov na 20 kandidátov. Následne sa predseda AS FCHPT STU obrátil na 
každého navrhnutého s otázkou, či prijíma svoju kandidatúru. Na svojom zasadnutí dňa 
11.11.2010 volebná komisia konštatovala, že kandidatúru na dekana FCHPT STU prijali iba 
dvaja z oslovených – prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. a prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 

 
Obaja kandidáti v stanovenom termíne odovzdali svoju predstavu o činnosti a 

perspektívnych zámeroch FCHPT STU a prehľadovú charakteristiku svojej pedagogickej a 
vedecko-výskumnej činnosti. Tieto materiály boli poskytnuté dňa 12.11.2010 každému 
členovi AS FCHPT STU a zverejnené na vývesných tabuliach v oboch budovách FCHPT 
STU. 

 
Na zasadnutie AS FCHPT STU dňa 23.11.2010 boli pozvaní nielen členovia AS 

FCHPT STU, ale aj zamestnanci a študenti FCHPT STU. 
 
Na zasadnutí AS FCHPT STU dňa 23.11.2010 predchádzala voľbe dekana FCHPT 

STU verejná rozprava oboch kandidátov s členmi akademickej obce o spôsobe organizácie, 
riadenia a ďalšieho rozvoja FCHPT STU. Následné tajné voľby, ktorých sa v zmysle 
schválených Zásad muselo zúčastniť najmenej 20 členov AS FCHPT STU - (2/3 z 30), 
poskytli tieto výsledky: 
počet prítomných členov AS FCHPT : 27 
počet odovzdaných hlasovacích lístkov : 27 
počet platných hlasov: 27 
počet hlasov za prof. Ing. Ivana HUDECA, PhD.: 6 
počet hlasov za prof. Ing. Jána ŠAJBIDORA, DrSc. : 21 
 

Volebná komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že  
 

prof. Ing. Ján ŠAJBIDOR, DrSc. 
bol väčšinou hlasov zvolený za kandidáta na dekana FCHPT STU. 
 
V Bratislave dňa 23.11.2010    Ing. Eva Smrčková, PhD. 
      predsedníčka volebnej komisie AS FCHPT STU 


