ZÁSADY
VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA FAKULTY
A
ODVOLÁVANIA DEKANA FAKULTY
Fakulty informatiky a informačných technológií

Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty a odvolávania dekana fakulty FIIT STU

1. Úvodné ustanovenia
1. Kandidáta na dekana Fakulty informatiky a informačných technológií (ďalej len fakulty)
volí Akademický senát (ďalej len senát) fakulty tajným hlasovaním na štyri roky1. Tá istá
osoba môže funkciu dekana vykonávať najviac dve po sebe idúce funkčné obdobia2.
2. Voľby kandidáta na dekana vyhlasuje predseda akademického senátu fakulty súčasne
s harmonogramom volieb najneskôr 60 dní pred skončením funkčného obdobia
predchádzajúceho dekana3. Harmonogram volieb schvaľuje senát.
3. Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľba
kandidáta na dekana sa uskutoční bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od ukončenia
výkonu funkcie dekana.
2. Organizačné zabezpečenie volieb
1. Prípravu a priebeh volieb kandidáta na dekana organizuje a riadi volebná komisia.
2. Volebná komisia prijíma návrhy kandidátov na dekana a vytvorí zoznam kandidátov na
dekana.
3. Volebná komisia zverejní meno a priezvisko všetkých kandidátov na dekana usporiadaných
v abecednom poradí podľa priezviska najmenej 10 dní pred voľbami.
4. Volebná komisia zorganizuje najmenej 7 dní pred voľbami zhromaždenie akademickej
obce fakulty, na ktorom dostanú kandidáti na dekana možnosť predstaviť svoj volebný
program.
3. Návrhy kandidátov
1. Právo navrhovať kandidáta na dekana pre voľby kandidáta na dekana majú členovia
akademického senátu fakulty, dekan a členovia akademickej obce; ak ide o návrh člena
akademickej obce, navrhovaný sa stáva kandidátom, ak ho navrhuje aspoň päť členov
akademickej obce.
2. Návrhy kandidátov s ich súhlasom sa odovzdávajú volebnej komisii do stanoveného
termínu.
4. Spôsob voľby
1. Akademický senát fakulty volí kandidáta na dekana tajným hlasovaním na riadnom
zasadnutí za prítomnosti najmenej dvoch tretín svojich členov. Voľby môžu byť
dvojkolové, pričom všetky kolá volieb sa uskutočnia na tom istom zasadnutí.
2. Volebná komisia vytvorí hlasovací lístok, ktorý bude obsahovať poradové číslo, meno a
priezvisko všetkých kandidátov na dekana usporiadaných v abecednom poradí podľa
priezviska. V každom kole volieb vyznačí každý člen senátu, ktorý sa zúčastňuje volieb,

1

§ 27 odsek (1) písmeno a) a odsek (2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len zákon).
2
§ 28 ods. 6 zákona.
3
Článok 11 odsek (1) Štatútu FIIT STU.
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na hlasovacom lístku spôsobom, ktorý určí volebná komisia, najviac jedného kandidáta na
dekana. Inak vyznačený hlasovací lístok je neplatný.
3. Na zvolenie kandidáta treba, aby získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov
senátu. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov v prvom kole,
uskutoční sa bezodkladne druhé kolo volieb.
4. Do druhého kola postupuje kandidát, resp. kandidáti ktorí získali najväčší počet hlasov.
Ak najväčší počet hlasov získal len jeden kandidát, tak postupuje aj kandidát, resp.
kandidáti s druhým najväčším počtom hlasov. Do druhého kola nemôže postúpiť kandidát
ktorý nezískal žiadny hlas. Ak v druhom kole nebol zvolený kandidát na dekana, predseda
senátu do 7 dní vyhlási nové voľby.
5. Podrobnosti o organizácii volieb kandidáta na dekana stanoví volebná komisia.
5. Predloženie návrhu rektorovi
O výsledku volieb predseda senátu bezodkladne informuje rektora.
6. Odvolanie dekana
1. Návrh na odvolanie dekana môže podať každý člen senátu a rektor v prípadoch
stanovených zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení nadväzujúcich
predpisov.
2. Návrh na odvolanie dekana sa predkladá predsedovi senátu.
3. Zaradenie návrhu na odvolanie dekana na rokovanie senátu vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov senátu.
4. Ak senát dostal návrh na odvolanie dekana a rozhodol o jeho zaradení na rokovanie senátu,
predseda senátu oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi návrhu na odvolanie do 24
hodín dekanovi a pozve ho na zasadnutie senátu, ktoré sa bude návrhom zaoberať.
5. O návrhu na odvolanie dekana rozhoduje senát tajným hlasovaním. Na platné uznesenie o
návrhu na odvolanie dekana je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
senátu fakulty. Schválený návrh na odvolanie dekana predseda senátu bezodkladne doručí
rektorovi.
Zásady volieb kandidáta na dekana a odvolania dekana boli schválené v AS FIIT dňa
27.09.2011 a sú súčasťou Štatútu FIIT.

V Bratislave dňa 27.09.2011

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Predseda AS FIIT STU
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