Zásady voľby dekana FEM
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. AS FEM volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie
a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana; ak po odvolaní dekana, alebo po
predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana,
navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do
vymenovania nového dekana,(štatút FEM)
2. Kandidáta na dekana volí tajným hlasovaním AS FEM z profesorov a docentov
fakulty najmenej 2 mesiace pred skončením jeho funkčného obdobia. Kandidát na
dekana FEM je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých zvolených
členov AS FEM. ,(štatút FEM)
3. Kandidáta na dekana volí senát fakulty tajným hlasovaním na štyri roky. Tá istá osoba
funkciu dekana môže vykonávať najviac dve po sebe idúce funkčné obdobia.
4. Voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty vyhlasuje predseda AS FEM tak, aby sa
konali v lehote najmenej 2 mesiace pred uplynutím funkčného obdobia dekana (§ 10,
ods. 2 Štatútu FEM).
5. Uznesenie AS FEM o vyhlásení volieb musí byť zverejnené najneskôr 2 týždne pred
termínom ich konania na úradných informačných tabuliach všetkých súčastí fakulty,
aktualizované na http://spu.fem.uniag.sk/fem/as/

Článok 2
Volebná komisia
1. AS FEM zvolí na čas volieb spomedzi svojich členov 3-člennú volebnú komisiu.
Jeden člen komisie je študent. Voľby kandidáta na dekana riadi volebná komisia.
2. Poslaním volebnej komisie je kontrola regulárnosti predvolebnej kampane kandidátov,
dohľad nad priebehom volieb, sčítanie hlasov a písomné overenie správnosti
výsledkov hlasovania.
Článok 3
Návrh kandidátov na dekana
1. Kandidáta (-ov) na dekana FEM navrhuje jednotlivec alebo kolektív AO FEM.
Spoločné návrhy môžu dať kolektívy za jednotlivé pracoviská fakulty.
2. Každý člen zamestnaneckej časti AO FEM môže navrhnúť jedného kandidáta na
dekana FEM.
3. Člen AO nemôže sám seba navrhnúť na kandidáta na dekana FEM.
4. Kolektív môže navrhnúť najviac dvoch kandidátov na dekana FEM.
5. Predseda AS FEM môže na funkciu dekana FEM SPU kandidovať najskôr tri mesiace
po skončení funkcie predsedu AS FEM.
6. Jednotlivci alebo kolektívy doručia písomne spracované návrhy kandidátov na dekana
FEM predsedovi AS FEM, ktorý ich odovzdá volebnej komisii.

7. Volebná komisia určí deň a miesto konania verejného zasadnutia AS FEM, kde sa
predstavia jednotliví kandidáti na dekana FEM. Informácia o verejnom zasadnutí AS
FEM, ako i o navrhovaných kandidátoch, bude zverejnená najneskôr týždeň pred
termínom konania verejného zasadnutia AS FEM na úradných informačných
tabuliach všetkých súčastí fakulty, aktualizovaná na http://spu.fem.uniag.sk/fem/as/
8. Navrhnutí kandidáti na funkciu dekana, ktorí prijali kandidatúru, sa predstavia
akademickej obci na verejnom zasadnutí AS FEM. Poradie ich vystúpenia sa určí
žrebom. Vystúpenie každého kandidáta nesmie presiahnuť 20 minútový limit.
Po skončení vystúpenia môžu členovia akademickej obce položiť kandidátovi otázky
prípadne vystúpiť v diskusii.
9. Následne po skončení predstavovania kandidátov zasadne AS FEM a uskutoční voľbu
kandidáta na dekana FEM SPU.
Článok 4
Voľba kandidáta na dekana
1. Samotná voľba dekana sa vykoná na neverejnom zasadnutí Akademického senátu
FEM ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov AS FEM.
2. Voľby sú tajné.
3. Predsedníctvo AS FEM pripraví hlasovacie lístky.(príloha 1)
4. Volebná komisia pred tajným hlasovaním pripraví miestnosť alebo priestor, v ktorom
sa budú upravovať hlasovacie lístky; pripraví aj schránku na tajné hlasovanie.
Členovia volebnej komisie schránku zapečatia a umiestnia na určenom mieste.
Článok 5
Výsledky volieb
1. Ak niektorý z navrhnutých kandidátov získa v prvom kole nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov zvolených členov AS FEM, vyhlási ho predseda AS FEM za
zvoleného.
2. V prípade, že ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu
hlasov podľa bodu 1) uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja
kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Ak získajú rovnaký počet hlasov viacerí, sú aj
títo zahrnutí do druhého kola volieb ako kandidáti.
3. V opakovanej voľbe sa za zvoleného považuje ten z kandidátov, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených členov AS FEM.
4. V prípade, že v druhom kole ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa tretie kolo volieb, do ktorého postupuje
jeden kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov. Ak získajú rovnaký počet hlasov
viacerí, sú aj títo zahrnutí do tretieho kola volieb ako kandidáti.
5. Ak ani v treťom kole nezíska žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov podľa bodu 1), voľby sa ukončia a AS FEM vypíše nové voľby, ktoré sa
uskutočnia podľa tohto volebného poriadku najneskôr do 15 dní. V opakovaných
voľbách sa môžu zúčastniť aj kandidáti z predchádzajúcich volieb.

Článok 6
Zápisnica
1. Ak AS FEM zvolí kandidáta na dekana , predseda AS FEM zabezpečí zápisničné a
dokumentačné spracovanie výsledku volieb a predloží návrh AS FEM na
vymenovanie dekana rektorovi SPU.
Článok 7
Predčasné ukončenie funkčného obdobia
1. 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. Ustanovenia čl.1 až 4 sa primerane použijú aj na voľbu kandidáta, ktorý má byť
rektorom poverený vykonávaním funkcie dekana; právo navrhovať najviac jedného
kandidáta majú členovia senátu.

Článok 8
Záverečné ustanovenie
1. Vnútorná norma Zásady voľba dekana FEM bola schválená AS FEM dňa 7.11.2014
2. Účinnosť vnútornej normy FEM začína dňom schválenia AS FEM.

V Nitre, 7.11.2014

.............................................
Ing. Marián Tóth, PhD.
predseda AS FEM

PRÍLOHA 1

Vzor
hlasovacieho lístka na voľbu
dekana FEM SPU

AKADEMICKÝ SENÁT FEM SPU

Voľba dekana FEM SPU dňa .........................

HLASOVACÍ LÍSTOK
Poradové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Meno a priezvisko, titul

Výber kandidáta na dekana označí člen AS FEM zakrúžkovaním jeho poradového čísla.
Inak označený hlasovací lístok sa považuje za neplatný.

