
Návrh na rokovanie AS FEI, máj 2010 – znenie schválené 25.5.2010

Volebný poriadok pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU
na obdobie 2011-2015

Čl.1
Úvodné ustanovenie

(1) Tento volebný poriadok pre voľby kandidáta na dekana FEI STU upravuje postup 
rozhodovania AS FEI STU o návrhu kandidáta na dekana na základe platného 
rokovacieho poriadku AS FEI STU.

(2) Voľby kandidáta na dekana vyhlasuje predseda AS FEI súčasne s harmonogramom 
volieb najneskôr 60 dní pred skončením funkčného obdobia predchádzajúceho dekana. 
Termíny jednotlivých volebných úkonov sú stanovené vyhláseným harmonogramom 
volieb.  

Čl.2
Volebná komisia

(1) Prípravu volieb zabezpečuje a priebeh volieb riadi volebná komisia.
(2) Členov volebnej komisie volí a odvoláva AS FEI STU spomedzi členov AS FEI. 

Volebná komisia má 5 členov.
(3) Predsedu volebnej komisie volia členovia komisie zo svojich radov.
(4) Volebná komisia  prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov.

Čl.3
Kandidáti, listina kandidátov

(1) Návrh kandidáta na dekana môžu podať členovia akademickej obce FEI STU.
(2) Návrh podáva navrhovateľ písomne predsedníctvu AS FEI STU. Návrh musí 

obsahovať:
a) Meno a priezvisko vrátane titulov, vek, pracovné zaradenie, pracovisko kandidáta
b) Súhlas s kandidatúrou navrhovaného kandidáta na dekana
c) Meno a podpis navrhovateľa.

(3) Z doručených návrhov, ktoré spĺňajú požiadavky (1)-(2) tohto článku, volebná 
komisia zostaví a zverejní listinu kandidátov na dekana s menami kandidátov v 
abecednom poradí.

(4) Navrhovaní kandidáti odovzdajú predsedníctvu AS FEI STU svoj profesijný životopis 
a volebný program. Tieto materiály budú zverejnené v tlačenej aj elektronickej forme 
podľa vyhláseného harmonogramu. 

(5) Súčasťou volebného programu kandidátov je zaujatie stanoviska k programovým 
otázkam, ktoré predloží AS FEI. 

(6) Predsedníctvo AS FEI STU zvolá pred termínom volieb zhromaždenie akademickej 
obce fakulty, na ktorom kandidáti uvedení na listine kandidátov zoznámia 
zhromaždenie so svojím volebným programom a v rámci verejnej rozpravy odpovedia 
na otázky prítomných členov akademickej obce.

Čl.4
Voľby



(1) AS FEI STU volí kandidáta na dekana tajným hlasovaním na riadnom zasadnutí za 
prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov AS FEI.   

(2) Voľby prebiehajú pomocou hlasovacích lístkov obsahujúcich mená kandidátov v 
abecednom poradí s priradenými poradovými číslami.

(3) Voľby môžu byť viackolové, pričom všetky kolá volieb sa uskutočnia na tom istom 
zasadnutí.

Čl. 5
Postup pri voľbe kandidátov

(1) Voľby prebehnú v jednom alebo viacerých kolách v závislosti od počtu kandidátov. 
Svoju voľbu v každom kole volič vyznačí zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, 
alebo  viacerých  kandidátov,  pričom  volič  nemôže  vyznačiť   všetkých  kandidátov 
príslušného kola.

(2) Hlasovací lístok vyplnený inak ako podľa bodu 1 tohto článku je neplatný. 
(3) Ak  je  počet  kandidátov  3  a viac,  v 1.  kole  volieb  sa  uskutoční  redukcia  na  2 

kandidátov podľa pravidiel pre rozhodovanie v zmysle rokovacieho poriadku AS FEI, 
čl.4 ods.7. 

(4) Kandidát na dekana musí na zvolenie získať aspoň 3/5 hlasov prítomných senátorov. 
(5) Ak  nebol  zvolený  žiaden  z  kandidátov,  uskutoční  sa  2.  kolo  volieb,  v ktorom sa 

hlasuje o dvoch kandidátoch, ktorí v 1.kole získali najvyšší počet hlasov. Ak žiadny 
z týchto kandidátov nezíska aspoň 3/5 hlasov prítomných senátorov, uskutoční sa nové 
hlasovanie o kandidátovi, ktorý získal v 2. kole viac hlasov.

(6) Ak žiaden kandidát hlasovaním podľa bodu 5 tohto článku nezíska najmenej 3/5 
hlasov prítomných senátorov, voľby sa ukončia neúspešným výsledkom. Predseda AS 
FEI vyhlási nové voľby podľa čl. 1, bod 2 tohto poriadku.

Čl. 6
Výsledky volieb

(1) Volebná komisia uskutočňuje vyhodnocovanie jednotlivých kôl volieb tak, aby ich 
výsledky mohli sledovať všetci prítomní členovia AS FEI STU.

(2) Predseda volebnej komisie bezprostredne po skončení riadneho zasadnutia AS FEI 
STU, na ktorom sa konali voľby kandidáta na dekana, oboznámi s výsledkami volieb 
všetkých kandidátov.

(3) O priebehu volieb vypracuje volebná komisia protokol, ktorý je podpísaný všetkými 
členmi volebnej komisie prítomnými na voľbách.

(4) Predseda volebnej komisie odovzdá protokol predsedovi AS FEI STU. Predseda AS 
FEI STU vyhlásením výsledkov volieb ukončí voľby. 

Schválené na zasadnutí AS FEI STU v Bratislave  dňa 25.5. 2010   

  
          predseda AS FEI STU
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