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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(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 pre voľby kandidáta na dekana FCHPT 

 
(1) Prípravu volieb kandidáta na dekana FCHPT organizuje a priebeh týchto 
volieb riadi volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana (ďalej len „volebná 
komisia“). Volebná komisia zodpovedá za regulárny priebeh volieb kandidáta na 
dekana FCHPT. 
 
(2) Počet členov volebnej komisie určuje a volí AS FCHPT z členov AS FCHPT 
tak, aby celkový počet členov volebnej komisie bol aspoň 5 a bol nepárny. Ak 
člen volebnej komisie príjme kandidatúru na funkciu dekana FCHPT, jeho 
členstvo vo volebnej komisii zaniká a na jeho miesto zvolí AS FCHPT 
náhradníka. V prípade, že nie je možné zvolať zasadnutie AS FCHPT, zvolí 
náhradníka Predsedníctvo AS FCHPT. 
 
(3) Predsedu volebnej komisie volia členovia volebnej komisie na jej prvom 
riadnom zasadnutí.  
 
(4) Volebná komisia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
svojich členov. 
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Čl. 3 
Listina kandidátov pre voľby kandidáta na dekana FCHPT 

 
(1) Za kandidáta na dekana môže byť navrhnutá fyzická osoba, ktorá má 
ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa. Kandidovať nemôže dekan, 
ktorému v čase uskutočnenia volieb plynie druhé po sebe nasledujúce funkčné 
obdobie alebo dekan, ktorý bol odvolaný AS FCHPT v lehote do 60 dní pred 
vyhlásením volieb kandidáta na dekana. Odporúča sa, aby navrhovaný kandidát 
mal skúsenosti s riadením vysokoškolskej inštitúcie, teda pôsobil vo funkcii 
dekana, prodekana, rektora, prorektora, riaditeľa ústavu a pod. Navrhovaný 
kandidát by mal poznať základné právne predpisy, podľa ktorých sa riadia 
verejné vysoké školy v SR. Mal by mať preukázateľné manažérske schopnosti 
v oblasti vzdelávania a výskumu.  
 
(2) Podmienkou účasti navrhnutej osoby na voľbách na kandidáta na dekana je 
odovzdanie 4 písomných návrhov od členov AS FCHPT alebo 20 písomných 
návrhov od členov akademickej obce FCHPT a písomného súhlasu navrhovanej 
osoby.  
 
(3). Návrhy kandidátov pre voľby sa podávajú volebnej komisii v písomnej forme 
najneskôr 21 dní pred termínom konania volieb, a to do 12.00 hod. posledného 
dňa určeného Harmonogramom volieb.  
 
(4). Návrh kandidáta musí obsahovať: meno a priezvisko vrátane titulov, 
pracovné zaradenie a pracovisko navrhovanej osoby, ďalej e-mailovú adresu, 
dátum, meno a priezvisko s podpisom a pracoviskom navrhovateľa. K návrhu 
treba pripojiť prehlásenie navrhovanej osoby o súhlase s uvedenou kandidatúrou 
obsahujúce jej meno a priezvisko s vlastnoručným podpisom a e-mailovú adresu. 
Formulár písomného návrhu ako aj písomného súhlasu navrhnutej osoby je 
súčasťou tohto materiálu a tvorí jeho Prílohu č.1. 

 
(5) Volebná komisia vyhotoví na základe platných návrhov listinu kandidátov do 7 
dní od doručenia návrhov. Zostavenú listinu kandidátov v abecednom poradí 
postúpi predsedovi AS FCHPT a súčasne ho zverejní na webovom sídle FCHPT.  
 
 

Čl. 4 
Príprava volieb kandidáta na dekana FCHPT 

 
(1) Osoby figurujúce na listine kandidátov pre voľby kandidáta na dekana FCHPT 
sú povinné vypracovať zámer rozvoja 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 volebnej komisii najmenej 14 dní pred 
stanoveným termínom 1. kola volieb. V rovnakom termíne budú tieto materiály 
poskytnuté členom AS FCHPT a zverejnené aj na webovom sídle FCHPT. 
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(2) Predseda AS FCHPT pozve všetky osoby figurujúce na listine kandidátov 
písomnou formou na zasadnutie AS FCHPT, počas ktorého sa uskutoční 1. kolo 
voľby kandidáta na dekana FCHPT.  
 
 
 

Čl. 5 
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 osôb na listine 
kandidátov pre voľby kandidáta na dekana FCHPT, ktoré poskytli materiály podľa 
čl. 4, ods. 1. Predseda AS FCHPT pozve na toto zasadnutie všetkých 
zamestnancov a študentov FCHPT. 
 
(2) Voľby kandidáta na dekana FCHPT prebiehajú pomocou hlasovacích lístkov 
obsahujúcich mená a priezviská kandidátov v abecednom poradí s priradenými 
poradovými číslami. 
 
(3) Člen AS FCHPT vyznačí svoju voľbu zakrúžkovaním poradového čísla ním 
voleného kandidáta. Inak upravené volebné lístky sú neplatné. 
 
(4) Volebná komisia vyhodnocuje jednotlivé kolá volieb kandidáta na dekana 
FCHPT tak, aby vyhodnocovanie hlasovania mohli sledovať všetci prítomní 
členovia AS FCHPT. 
 
(5) Voľby kandidáta na dekana FCHPT sú spravidla viackolové, pričom 1. kolo 
volieb sa koná pred verejnou rozpravou kandidátov. Ďalšie kolá volieb sa 
uskutočňujú na zasadnutí AS FCHPT, ktoré nasleduje po verejnej rozprave 
v zmysle schváleného harmonogramu volieb kandidáta na dekana. 
 
(6) Voľby kandidáta na dekana FCHPT sa riadia týmito pravidlami: 

a) 1. kolo volieb (výber užšieho okruhu kandidátov na základe predložených 
materiálov)  
Toto kolo sa uskutočňuje iba vtedy, keď je počet kandidátov väčší ako 3. 
V opačnom prípade sa 1. kolo neuskutoční a voľby kandidáta na dekana 
FCHPT pokračujú 2. kolom. 
Pri hlasovaní v 1. kole môže člen AS FCHPT hlasovať za viacerých 
(najviac troch) kandidátov. Voľba v 1. kole sa opakuje dovtedy pokiaľ nie 
je počtom platných hlasov uskutočnený výber troch kandidátov 
s najvyšším počtom hlasov, ktorí postupujú do 2. kola. Po sčítaní hlasov 
sa kandidáti zoradia podľa počtu hlasov, v prípade rovnakého počtu 
hlasov sa poradie určí žrebom. 
Do 2. kola postupujú 3 kandidáti s najvyšším počtom hlasov.  

b) 2. kolo volieb (výber 2 kandidátov) 
Hlasovaniu v tomto kole predchádza verejná rozprava kandidátov (ktorí 
postúpili z 1. kola volieb kandidáta na dekana FCHPT) s členmi 
akademickej obce o spôsobe rozvoja, riadenia a organizácie FCHPT. Na 
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začiatku rozpravy kandidát v maximálne 10 minútovom príhovore uvedie 
hlavné myšlienky svojho zámeru rozvoja FCHPT. 
Súčasťou verejnej rozpravy je aj priestor na otázky zo strany členov 
akademickej obce i zamestnancov fakulty. Rozpravu moderuje predseda 
AS FCHPT alebo ním poverená osoba. 
V tomto kole sa hlasuje iba vtedy, ak 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 sa o poradí rozhodne žrebom. Ak jeden 
z kandidátov 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 
týmto ukončené. 
V opačnom prípade sa koná 3. kolo volieb kandidáta na dekana FCHPT, 
do ktorého postupujú z 2. kola 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov. 

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. 
V prípade, že kandidát na dekana FCHPT nie je zvolený v 2. až 3. kole 
volieb kandidáta na dekana FCHPT, voľby sa musia opakovať najneskôr 
do 14 dní. 

 
Čl. 6 

Výsledky volieb kandidáta na dekana FCHPT 
 

(1) Výsledky volieb kandidáta na dekana FCHPT vyhlasuje po každom kole 
predseda volebnej komisie. 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 považujú za ukončené podpisom zápisnice 
volebnej komisie do 3 pracovných dní od zasadnutia AS FCHPT, na ktorom voľby 
prebiehali. 
 
(2) O priebehu volieb kandidáta na dekana FCHPT vypracuje volebná komisia 
zápisnicu, ktorá je platná vtedy, ak ju podpíše nadpolovičná väčšina členov 
volebnej komisie prítomných na voľbách. 
 
(3) Predseda volebnej komisie odovzdá zápisnicu predsedovi AS FCHPT, čím 
ukončí činnosť volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FCHPT.  
 
(4) Predseda AS FCHPT, po skončení volieb kandidáta na dekana FCHPT 
zverejní zápisnicu z volieb kandidáta na dekana najneskôr do 3 pracovných dní 
od jej podpisu na webovom sídle AS FCHPT. 
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(5) Predseda AS FCHPT oznámi rektorovi STU v Bratislave výsledok volieb 
kandidáta na dekana FCHPT písomnou formou a navrhne mu vymenovať 
zvoleného kandidáta do funkcie dekana FCHPT. 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Tieto Zásady volieb kandidáta na dekana FCHPT boli schválené na zasadnutí 
AS FCHPT dňa 29.03.2022. Dňom 30.03.2022 končí platnosť doterajších Zásad 
volieb kandidáta na dekana FCHPT STU. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 29.03.2022 
 

 
 
 
 
   
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.                             doc. Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. 
         predseda AS FCHPT          predseda LK AS FCHPT 
 
 
 
 
 
 
 

  
                   doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. 

             predseda VK AS FCHPT  
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Príloha č. 1: Príloha volebného poriadku kandidáta na dekana Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 
Vzor návrhu kandidáta na dekana FCHPT STU 

Za kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislava na funkčné obdobie 2023 

(február) – 2027 (január) navrhujem: 

 

meno, priezvisko, tituly kandidáta:  

 

pracovné zaradenie kandidáta:  

 

pracovisko kandidáta:  

 

Návrh podáva člen akademickej obce/akademického senátu FCHPT STU: 

meno a priezvisko navrhovateľa s vlastnoručným podpisom: 

 

pracovisko navrhovateľa: 

 

e-mail navrhovateľa: 

 

 

Dátum:   

 

 

Súhlas kandidáta:  

Súhlasím s horeuvedeným návrhom na kandidáta na dekana FCHPT STU: 

 

meno a priezvisko navrhovaného kandidáta s vlastnoručným podpisom: 

 

e-mail: 

 

Dátum:  
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Vzor hlasovacieho lístka na voľbu kandidáta na dekana FCHPT STU: 

 

AKADEMICKÝ SENÁT FCHPT STU 

 

Voľba kandidáta na dekana FCHPT STU dňa: ............................ 

 

HLASOVACÍ LÍSTOK 

Kolo hlasovania: 

 

Poradie Priezvisko, meno a tituly kandidátov (abecedné poradie) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 

Platná je úprava hlasovacieho lístka, vyjadrujúca hlas odovzdaný 

označenému kandidátovi, zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta len 

jednému z kandidátov 

 

Iba v prípade 1. kola sa može dať súhlas až trom kandidátom. 

 
 
  


