Volebný poriadok pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie
2019-2023
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Tento volebný poriadok pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU (ďalej len
"kandidáta ") upravuje postup rozhodovania AS FEI STU o návrhu kandidáta v súlade
s bodom 5 článku 4 rokovacieho poriadku AS FEI STU. Pri voľbe kandidáta sa nemôže
uplatniť bod 6 článku 4 rokovacieho poriadku AS FEI STU.
(2) Voľby kandidáta vyhlasuje predseda AS FEI STU súčasne s harmonogramom volieb
najneskôr 60 dní pred skončením funkčného obdobia súčasného dekana.
Harmonogram volieb stanovuje termíny vykonania nasledovných volebných úkonov:
a) vyhlásenie volieb,
b) voľbu volebnej komisie,
c) podanie návrhov na kandidátov,
d) overenie a zverejnenie zoznamu kandidátov,
e) zverejnenie profesijných životopisov a volebných programov kandidátov,
f) predstavenie kandidátov,
g) voľbu kandidáta.
Čl. 2
Volebná komisia
(1) Prípravu volieb zabezpečuje a priebeh volieb riadi volebná komisia. Preveruje mandáty
členov AS FEI STU ku dňu volieb.
(2) Členov volebnej komisie volí a odvoláva AS FEI STU spomedzi členov AS FEI STU.
Volebná komisia má päť členov, troch členov zo zamestnaneckej časti a dvoch členov
zo študentskej časti AS FEI STU.
(3) Kandidát nesmie byť členom volebnej komisie.
(4) Predsedu volebnej komisie volia členovia komisie zo svojich radov.
(5) Volebná komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov.
Čl. 3
Kandidáti, listina kandidátov
(1) Návrh kandidáta môžu podať členovia akademickej obce FEI STU.
(2) Návrh doručuje navrhovateľ písomne predsedovi volebnej komisie. Návrh musí
obsahovať:
a) Meno a priezvisko vrátane titulov, vek, pracovné zaradenie, pracovisko
kandidáta
b) Súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou
c) Meno a podpis navrhovateľa.
(3) Z doručených návrhov, ktoré spĺňajú požiadavky (1) - (2) tohto článku, volebná komisia
zostaví a jej predseda alebo poverený člen volebnej komisie zverejní listinu kandidátov
s menami kandidátov v abecednom poradí.

(4) Navrhovaní kandidáti doručia predsedovi volebnej komisie svoj profesijný životopis a
volebný program. Tieto materiály budú zverejnené podľa vyhláseného harmonogramu
na titulnej časti webového sídla FEI STU a na oficiálnej nástenke AS.
(5) Predsedníctvo AS FEI STU zvolá pred termínom volieb zhromaždenie akademickej obce
fakulty, na ktorom kandidáti uvedení na listine kandidátov oboznámia zhromaždenie
so svojím volebným programom a v rámci verejnej rozpravy odpovedia na otázky
prítomných členov akademickej obce.
Čl. 4
Postup pri voľbe kandidátov
(1) AS FEI STU volí kandidáta na funkciu dekana FEI STU tajným hlasovaním na svojom
zasadnutí za prítomnosti aspoň troch pätín všetkých členov AS FEI STU.
(2) Voľby môžu byť viackolové, pričom všetky kolá volieb sa uskutočnia na tom istom
zasadnutí.
(3) Voľby sa uskutočňujú pomocou hlasovacích lístkov obsahujúcich mená kandidátov v
abecednom poradí s priradenými poradovými číslami pre každé volebné kolo.
(4) V každom kole volieb volič označí najviac jedného kandidáta zakrúžkovaním jeho
poradového čísla. Inak upravené volebné lístky sú považované za neplatné. Po sčítaní
hlasov sa kandidáti zoradia podľa počtu platných hlasov.
(5) Kandidát na funkciu dekana je zvolený v tom kole s viacerými kandidátmi, v ktorom
získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FEI STU
(6) Ak nebol žiaden z kandidátov v danom kole zvolený, do ďalšieho kola nepostupuje
kandidát alebo kandidáti s najmenším počtom platných hlasov. Redukcia o viacerých
kandidátov sa môže uplatniť iba v prípade, že redukciou sa nezníži počet kandidátov
do nasledujúceho kola na menej ako dvoch. Ak sa redukcia o viacerých kandidátov
nemôže uskutočniť, voľby v tomto kole sa zopakujú.
(7) Voľby pokračujú ďalším kolom podľa odsekov (3) až (6).
(8) Ak v kole s jediným kandidátom tento kandidát získa nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov AS FEI STU, je zvolený za kandidáta na funkciu dekana FEI STU. Ak tento
kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FEI STU, predseda
AS FEI STU voľby ukončí a v súlade s bodom 3 článku 12 Štatútu FEI STU vyhlási nové
voľby, ktoré sa uskutočnia do 30 dní.
Čl. 5
Výsledky volieb
(1) Volebná komisia uskutočňuje vyhodnocovanie jednotlivých kôl volieb tak, aby ich
výsledky mohli sledovať všetci prítomní členovia AS FEI STU.
(2) O priebehu volieb vypracuje volebná komisia protokol, ktorý je podpísaný všetkými
členmi volebnej komisie prítomnými na voľbách, minimálne však tromi členmi volebnej
komisie.
(3) Protokol musí obsahovať o každom volebnom kole nasledovné údaje:
a) označenie volebného kola,
b) počet vydaných volebných lístkov,
c) počet odovzdaných volebných lístkov,
d) počet platne označených volebných lístkov,

e) zoznam kandidátov s počtom získaných hlasov,
f) informáciu o výsledku volieb daného volebného kola.
(4) Predseda volebnej komisie alebo poverený člen volebnej komisie do skončenia
riadneho zasadnutia AS FEI STU, na ktorom sa konali voľby kandidáta na funkciu
dekana FEI STU, odovzdá protokol predsedovi AS FEI STU. Predseda AS FEI STU na
tomto zasadnutí ukončí voľby vyhlásením výsledkov volieb. Vyhlásením výsledkov
volieb činnosť volebnej komisie končí.
(5) Výsledky volieb budú bezodkladne zverejnené na titulnej časti webového sídla FEI STU
a na oficiálnej nástenke AS FEI STU .
Schválené v Akademickom senáte FEI STU dňa 26 . júna 2018
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