Volebný poriadok
pre voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie
na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa
podľa § 23 ods. 2 písm. f), § 27 ods. l písm. b), § 28 ods. 2 a ods. 4, § 33 ods. 2 písm. f)
zákona č 131/2002 Z. z. zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách") a podľa čl. 6 bod 5 písm. f) Štatútu Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) a podľa čl. 4 bod 4 písm. f) a čl. 7 bod 1
písm. c) Štatútu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len
„SvF“) uzniesol na tomto volebnom poriadku pre voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia
návrhu na jeho odvolanie na Stavebnej fakulte STU (ďalej len „volebný poriadok"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Volebný poriadok pre voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie
upravuje postup rozhodovania akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (ďalej len „AS SvF“) o návrhu kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie.
2. AS SvF o voľbách kandidáta na dekana a o spôsobe prijatia návrhu na jeho odvolanie rozhoduje
tajným hlasovaním.
3. Voľby kandidáta na dekana vyhlasuje AS SvF spolu s pokynmi na ich prípravu a harmonogramom volieb najneskôr 60 dní pred ukončením funkčného obdobia dekana. Ak sa výkon funkcie
dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľba kandidáta na dekana sa uskutoční
bezodkladne, najneskôr do 60 dní od ukončenia funkcie dekana. Vyhlásenie volieb sa bezodkladne oznámi členom akademického senátu a zverejní sa na webovej stránke SvF STU.
Článok 2
Volebná komisia
1. Prípravu volieb riadi a ich priebeh zabezpečuje volebná komisia, ktorá má najmenej troch
členov.
2. Volebnú komisiu volí a odvoláva AS SvF zo svojich členov na návrh predsedníctva AS
SvF. Vo volebnej komisii musia byť zástupcovia obidvoch častí AS SvF.
3. Predsedu volebnej komisie si volia členovia komisie zo svojich radov.
4. Volebná komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov.
5. Člen volebnej komisie nemôže kandidovať za kandidáta na dekana.
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Článok 3
Navrhovanie kandidátov a listina kandidátov
1. Kandidátov do volieb kandidáta na dekana SvF môže navrhovať každý člen akademickej
obce SvF a má právo navrhovať najviac jedného kandidáta.
2. Na funkciu kandidáta na dekana môže byť navrhnutý člen akademickej obce, ktorý má
ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (s PhD.). Kandidovať nemôže dekan, ktorému končí druhé po sebe nasledujúce funkčné obdobie alebo dekan, ktorý bol práve od volaný akademickým senátom SvF.
3. Kandidovať na funkciu dekana môžu aj jednotlivci, ktorí svoj záujem kandidovať vo voľbách oznámia volebnej komisii v písomnej forme v súlade s bodmi 2, 4 a 5 tohto článku.
4. Návrhy kandidátov do volieb sa podávajú volebnej komisii v písomnej forme najneskôr
21 dní pred termínom konania volieb, a to do 12.00 hod. posledného dňa.
5. 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.
6. Návrh, ktorý nie je podaný podľa bodov 1 až 5 tohto článku, sa nepovažuje za návrh
podľa tohto volebného poriadku.
7. Po uplynutí termínu na podávanie návrhov kandidátov volebná komisia zostaví listinu
kandidátov na dekana v abecednom poradí.
8. Navrhovaní kandidáti odovzdajú volebnej komisii najneskôr do 14 dní pred termínom
konania volieb odborný životopis a svoj volebný program.
9. Volebná komisia najneskôr 10 dní pred voľbami zverejní listinu kandidátov a prípadne
aj ich životopisy.
10. AS SvF zvolá minimálne 7 dní pred termínom volieb 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. O poradí vystúpenia kandidátov sa rozhodne vopred losovaním.
11. Ak do listiny kandidátov nie je zaradený ani jeden kandidát a dekan, ktorému končí funkčné obdobie, nechce alebo nemôže kandidovať, posunie AS SvF uzávierku navrhovania
kandidátov a harmonogram volieb o sedem dní.
Článok 4
Voľby kandidáta na dekana
1. AS SvF volí kandidáta na dekana tajným hlasovaním na osobitnom zasadnutí, za
prítomnosti najmenej 2/3 jeho členov.
2. Voľby prebiehajú pomocou hlasovacích lístkov obsahujúcich mená kandidátov v abecednom poradí s priradenými poradovými číslami. Vzor volebného lístka a jeho platná úprava
je prílohou tohto volebného poriadku.
3. Každý člen AS volí jedného kandidáta. Volič označí ním voleného kandidáta spôsobom
uvedeným v prílohe tohto volebného poriadku. Inak upravené volebné lístky sú v danom
kole považované za neplatné. Po sčítaní hlasov sa kandidáti zoradia podľa počtu platných
hlasov.
4. Za zvoleného sa považuje ten kandidát, ktorý získal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov všetkých členov AS SvF.
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5. Ak žiadny kandidát nezískal väčšinu podľa bodu 4 tohto článku, uskutoční sa bezodkladne
v ten istý deň druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí
získali v predchádzajúcom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov
postupujú do druhého kola viacerí kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
6. Zvolený je ten kandidát na dekana, ktorý získal v druhom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov AS SvF.
7. Ak sa nerozhodne v druhom kole, uskutoční sa v ten istý deň tretie kolo. Do tretieho kola
volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v predchádzajúcom kole najväčší počet
platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do tretieho kola viacerí kandidáti
s najväčším počtom platných hlasov. Za kandidáta je v treťom kole zvolený ten kandidát
na dekana, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov AS SvF.
8. Ak ani v treťom kole nezíska žiadny kandidát nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov AS SvF, predseda AS SvF voľby ukončí a do 30 dní vyhlási nové voľby.
V opakovaných voľbách sa môžu zúčastniť aj kandidáti z predchádzajúcich volieb.
9. Volebná komisia zisťuje výsledky jednotlivých kôl volieb v osobitnej miestnosti, kde môžu
byť prítomní len členovia volebnej komisie.
10. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia „Zápisnicu o výsledku voľby
kandidáta na dekana“, ktorú podpíšu všetci jej členovia.
11. Predseda volebnej komisie odovzdá zápisnicu predsedovi AS SvF. Predseda AS SvF vyhlásením výsledkov volieb ukončí voľby. V prípade zvolenia kandidáta na dekana činnosť
volebnej komisie končí.
Článok 5
Návrh na odvolanie dekana
1. Návrh na odvolanie dekana SvF môže predložiť každý člen AS SvF.
2. O návrhu na odvolanie dekana rozhoduje AS SvF tajným hlasovaním na svojom riadnom
zasadnutí, za prítomnosti najmenej 2/3 jeho členov. Pre prijatie návrhu na odvolanie dekana SvF je potrebná nadpolovičná väčšina platných hlasov všetkých členov AS SvF.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. V mene AS SvF predkladá návrh kandidáta na dekana a návrh na odvolanie dekana
rektorovi predseda AS SvF.
2. V prípade problémov s výkladom ustanovení tohto volebného poriadku alebo vyskytnutia
sa situácie, ktorá nie je upravená týmto volebným poriadkom, výklad uskutoční a postup
určí predsedníctvo AS SvF.
3. Doterajšie volebné poriadky kandidáta na dekana SvF STU v Bratislave strácajú platnosť
dňom prijatia tohto volebného poriadku.
4. Tento volebný poriadok kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na odvolanie dekana nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v akademickom senáte Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
5. Tento volebný poriadok kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na odvolanie
dekana bol prerokovaný a schválený na zasadnutí AS SvF STU v Bratislave dňa 31. 5.
2010.
Prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Predseda AS SvF
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PRÍLOHA VOLEBNÉHO PORIADKU KANDIDÁTA NA DEKANA STAVEBNEJ
FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE:

Vzor hlasovacieho lístka na voľbu kandidáta na dekana SvF STU:

AKADEMICKÝ SENÁT SvF STU
Voľba kandidáta na dekana SvF STU dňa................................

HLASOVACÍ LÍSTOK

Meno, priezvisko a tituly kandidátov

ÁNO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Platná je úprava hlasovacieho lístka, vyjadrujúca hlas odovzdaný označenému kandidátovi
v kolónke áno, len jednému z kandidátov:
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