
Príloha č. 1

k štatútu SjF STU 

Spôsob voľby dekana fakulty a prijatia návrhu na jeho odvolanie

Čl. 1
Voľby dekana fakulty

(1) Voľby  dekana  fakulty  organizuje  a  riadi  Volebná  komisia  Akademického
senátu fakulty. Volebnú komisiu a jej predsedu zvolí AS SjF zo svojich členov.
Volebná komisia má najmenej 3 členov, z toho je jeden študent.

(2) Každý člen akademickej  obce  fakulty  môže v  stanovenom období  navrhnúť
kandidáta na funkciu dekana z radov docentov a profesorov. Úradujúci dekan
má právo byť kandidátom aj bez toho, aby bol navrhnutý, ak vykonával fun-
kciu dekana len jedno funkčné obdobie.

(3) Kandidáti, ktorí prijali kandidatúru, vypracujú krátke programové vyhlásenie,
ktoré sa zverejní na fakulte a verejne vystúpia pred akademickou obcou fakulty,
najmenej týždeň pred voľbami.

(4) Z navrhnutých kandidátov,  ktorí  prijali  kandidatúru,  uskutoční Akademický
senát SjF STU tajným hlasovaním voľbu dekana. Každý člen AS SjF má právo
hlasovať za jedného kandidáta.  Za dekana SjF STU je zvolený ten kandidát,
ktorý získal v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov členov
AS SjF. Ak žiadny kandidát nezíska potrebný počet hlasov v prvom kole volieb,
uskutoční sa druhé kolo volieb v ten istý deň.

(5) Do druhého kola postupujú štyria kandidáti s najvyšším počtom hlasov získa-
ných v prvom kole voľby. Ak sa na prvých štyroch miestach umiestni viac kan-
didátov  s rovnakým  počtom  hlasov,  postupujú  všetci  kandidáti  z prvých
štyroch miest do druhého kola. 
Ak žiadny kandidát nezíska potrebný počet hlasov ani v druhom kole volieb,
uskutoční sa tretie kolo volieb v ten istý deň.

(6) Do tretieho kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov získa-
ných v druhom kole voľby. 
Ak sa na prvých dvoch miestach umiestni viac kandidátov s rovnakým počtom
hlasov, postupujú všetci kandidáti z prvých dvoch miest do tretieho kola. 

(7) Ak žiadny kandidát nezískal potrebný počet hlasov ani v treťom kole, budú vy-
písané  nové  voľby,  najneskôr  do  jedného  mesiaca,  postupom  uvedeným
v bodoch (1) až (6) Čl. 1 tejto prílohy.
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Čl. 2
Odvolanie dekana fakulty

(1) Návrh na odvolanie dekana fakulty môže podať ktorýkoľvek člen Akademické-
ho senátu SjF STU a rektor.

(2) O  tom,  či  návrh  na  odvolanie  dekana  fakulty  z  funkcie  bude  predmetom
rokovania, rozhodne AS SjF tajným hlasovaním.

(3) Návrh na odvolanie dekana je platný, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všet-
kých hlasov členov AS SjF.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

(1) Tento „Spôsob voľby dekana fakulty a prijatia návrhu na jeho odvolanie“ bol
schválený v Akademickom senáte SjF STU Bratislava na zasadnutí dňa 24.06.
2014.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
predseda AS SjF STU
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