Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave
na obdobie 2019-2023
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na svojom
zasadnutí dňa 31. 05. 2018 vyhlásil voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU
v Bratislave (ďalej aj ako „SvF STU“) na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023.
I. Členovia volebnej komisie:
Predseda : Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD., Katedra technológie stavieb, Radlinského 11, 810 05
Bratislava, tel. č. 59 274 595, e-mail: nada.antosova@stuba.sk
Členovia : Doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Katedra zdravotného a environmentálneho
inžinierstva
Doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., Katedra geodézie
Doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD., Katedra fyziky
Bc. Peter Drahoš - študent
Lucia Barborková- študentka
II. Časový harmonogram volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave:
P.
Aktivita
Termín
č.
Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana
1
31. 05. 2018
SvF STU v Bratislave Akademickým senátom SvF STU
Predkladanie návrhov na kandidátov na dekana SvF
2
do 08. 10. 2018 do 12.00 hod.
predsedovi volebnej komisie
Zverejnenie zoznamu kandidátov na dekana SvF STU
3
do 15.10.2018
v Bratislave, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou
Kandidáti odovzdajú predsedovi volebnej komisie
4
do 22. 10. 2018 do 12.00 hod.
odborný životopis a volebný program
Zverejnenie odborných životopisov a volebných
5
do 29. 10. 2018
programov kandidátov na dekana
16. 11. 2018 o 9.00 hod.
6 Predstavenie kandidátov akademickej obci SvF STU
v aule ak. Bellu (B-101)
30. 11. 2018 o 9.00 hod.
7 Voľby kandidáta na dekana SvF STU
v zasadacej miestnosti SvF
(1. poschodie, blok C)

III. Organizačné pokyny pre voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave
1. Voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa uskutočnia v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi STU a SvF STU, v súlade s
Volebným poriadkom pre voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho
odvolanie na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo dňa 31.5.2010,
časovým harmonogramom a týmito organizačnými pokynmi, schválenými Akademickým
senátom Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

2. Návrhy kandidátov do volieb kandidáta na dekana je možné podať doporučene poštou
alebo cez podateľňu Stavebnej fakulty STU predsedovi volebnej komisie AS SvF : Doc. Ing.
Naďa Antošová, PhD., Katedra technológie stavieb, Radlinského 11, 810 05 Bratislava. Pri
zasielaní poštou platí dátum a hodina na poštovej pečiatke. Každý navrhovateľ môže navrhnúť
iba jedného kandidáta. Písomný návrh na kandidáta na dekana musí obsahovať: meno a
priezvisko vrátane titulov, pracovné zaradenie, pracovisko navrhovaného kandidáta, dátum,
meno a podpis navrhovateľa. K návrhu treba pripojiť prehlásenie navrhovaného kandidáta, že
súhlasí s uvedenou kandidatúrou.
3. Navrhovaní kandidáti odovzdajú predsedovi volebnej komisie v písomnej aj elektronickej
forme odborný životopis a volebný program v súlade so schváleným časovým
harmonogramom. Uvedené materiály v písomnej forme zašlú poštou alebo cez podateľňu SvF
STU predsedovi volebnej komisie. Materiály v elektronickej forme zašlú na e-mailovú adresu:
anna.urbanovska@stuba.sk. Predložené materiály, odovzdané v stanovenom termíne,
zverejní volebná komisia na úradnej tabuli Stavebnej fakulty STU a na webovom sídle
Stavebnej fakulty STU.
4. Akademický senát SvF zvolá v termíne, uvedenom v bode 6 časového harmonogramu,
zhromaždenie akademickej obce SvF, na ktorom všetci kandidáti uvedení na listine kandidátov
oboznámia zhromaždenie so svojim volebným programom a v rámci verejnej rozpravy
odpovedia na otázky prítomných členov akademickej obce.
5. Na zasadnutí Akademického senátu SvF STU dňa 30. 11. 2019 o 9.00 hod. sa uskutočnia v
zasadacej miestnosti dekanátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, blok C, 1.
posch., voľby kandidáta na dekana SvF STU.

V Bratislave 31. 05. 2018

Doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
predsedníčka AS SvF

