EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY

VYHLÁŠKA
volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu dekana
Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023
1. Dňa 31. 01. 2019 sa končí štvorročné funkčné obdobie vedenia Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „FHI EU“).
2. Voľby kandidáta na funkciu dekana FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie od
1. februára 2019 do 31. januára 2023, v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) Zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a čl. 14 Štatútu FHI EU v Bratislave, vyhlásil Akademický senát FHI EU v
Bratislave na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2018.
3. Volebná komisia na voľby kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie
od 1. februára 2019 do 31. januára 2023 (ďalej len „volebná komisia“) bola schválená na
zasadnutí Akademického senátu FHI EU dňa 28. júna 2018. Komisia má 7 členov.
4. Akademický senát FHI EU uložil volebnej komisií za povinnosť, aby v súlade s čl. 14
Štatútu FHI EU v Bratislave zorganizovala a zabezpečila voľby kandidáta na funkciu
dekana FHI EU na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.
5. Volebná komisia na voľby kandidáta na dekana FHI EU si zvolila na svojom zasadnutí
dňa 19. septembra 2018 svojho predsedu. Predsedkyňou volebnej komisie sa stala
Ing. Martina Mateášová, PhD.
6. V zmysle čl. 14 ods. 5 Štatútu FHI EU v Bratislave návrh kandidáta na dekana FHI EU
môže podať každý člen akademickej obce FHI EU v Bratislave v určenom termíne a na
určenom mieste a v určenej písomnej forme.
7. Písomný návrh kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave (ďalej len „návrh”) musí
obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko, tituly, pracovisko navrhovaného (názov,
adresa) a kontaktná adresa navrhovaného kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave
(telefonický kontakt, e-mailová adresa a korešpondenčná adresa, ak nie je totožná
s pracoviskom navrhovaného). Návrh, ktorý neobsahuje uvedené údaje, alebo v ktorom sú
požadované údaje napísané nečitateľným písmom, je neplatný. Návrh môže navrhovateľ
odovzdať členom volebnej komisie dňa:
22. októbra 2018 (pondelok) od 8.00 h do 10.00 h
alebo
24. októbra 2018 (streda) od 11.30 h do 13.30 h
v miestnosti č. A7.12

Navrhovateľ kandidáta na funkciu dekana sa pri vstupe do uvedenej miestnosti preukáže
členovi volebnej komisie zamestnaneckým, študentským alebo občianskym preukazom
a podpíše sa do zoznamu členov príslušnej (zamestnaneckej alebo študentskej) časti
akademickej obce FHI EU.
8. Volebná komisia dňa 24. októbra 2018 na svojom zasadnutí overí jednotlivé podané
návrhy. Členovia volebnej komisie následne zabezpečia písomné vyjadrenie jednotlivých
navrhnutých kandidátov s ich kandidatúrou (akceptáciu – súhlas, resp. nesúhlas s ich
kandidatúrou), v prípade súhlasu ich autorizovaný pracovný životopis a dve fotografie.
Kandidát, ktorý nesúhlasí so svojou kandidatúrou, nie je do volieb zaradený.
9. Ak sa členom volebnej komisie preukázateľne nepodarí skontaktovať s niektorým
navrhnutým kandidátom a získať jeho súhlas, resp. nesúhlas s kandidatúrou, autorizovaný
pracovný životopis a dve fotografie najneskôr do stanoveného termínu zverejnenia
zoznamu tých kandidátov na dekana FHI EU v Bratislave, ktorí súhlasili s kandidatúrou,
takýto navrhnutý kandidát nebude zapísaný do zoznamu kandidátov a nebude môcť byť
volený.
10. Najneskôr dňa 8. novembra 2018 zverejní volebná komisia zoznam tých kandidátov na
dekana FHI EU v Bratislave, ktorí súhlasili s kandidatúrou a predložili jej autorizovaný
pracovný životopis a fotografie, v priestoroch FHI EU v Bratislave, a to na vyhradených
miestach.
11. Kandidáti na dekana FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do
31. januára 2023, ktorí súhlasili s kandidatúrou, sa predstavia akademickej obci FHI EU
so svojím programovým vyhlásením na predvolebnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční
dňa:
14. novembra 2018 (streda) o 13.00 h
v Spoločenskej miestnosti (Výučba 2)
Predvolebné zhromaždenie zvolá predseda Akademického senátu FHI EU v Bratislave.
12. Voľby kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave sa uskutočnia na osobitnom neverejnom
zasadnutí Akademického senátu FHI EU v Bratislave dňa 20. novembra 2018 o 12.30 h
v zasadačke dekana FHI EU v Bratislave.
13. Voľby kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. februára 2019
do 31. januára 2023 sa uskutočnia podľa pravidiel stanovených v čl. 14 ods. 8 až 12
Štatútu FHI EU v Bratislave nasledovne:
•

•
•

Na právoplatné voľby kandidáta na dekana sa vyžaduje prítomnosť najmenej dvoch
tretín členov Akademického senátu FHI EU v Bratislave. Volebný akt sa uskutočňuje
tajným hlasovaním.
Za kandidáta na dekana je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov Akademického senátu FHI EU v Bratislave.
Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb potrebnú väčšinu hlasov
členov Akademického senátu FHI EU v Bratislave, koná sa do 14 dní od vyhlásenia
výsledkov prvého kola volieb druhé kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja
kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov na
prvom mieste postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti, ktorí získali na
prvom mieste rovnaký počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov na druhom mieste

•

•

postupuje do druhého kola volieb kandidát z prvého miesta a všetci kandidáti, ktorí
získali rovnaký počet hlasov na druhom mieste.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých členov Akademického senátu FHI EU v Bratislave. V prípade, ak sa
tak nestane, voľba kandidáta na dekana sa končí. Do jedného mesiaca sa uskutočnia
nové voľby kandidáta na dekana, ktoré sa riadia bodmi 2 až 11 čl. 14 Štatútu FHI EU
v Bratislave, a v ktorých nemôže kandidovať ten, kto kandidoval na funkciu dekana
v predchádzajúcich dvoch kolách voľby.
V priebehu volieb sa môže navrhnutý kandidát vzdať svojej kandidatúry, a to vždy
pred začiatkom príslušného kola volieb.

14. O priebehu a výsledkoch volieb volebná komisia vyhotoví protokol, ktorý spolu
s hlasovacími lístkami odovzdá predsedovi Akademického senátu FHI EU v Bratislave.
15. V mene Akademického senátu FHI EU v Bratislave oznámi jeho predseda výsledky
volieb najneskôr do 7 dní rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V Bratislave 15. októbra 2018

Predsedníčka volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu dekana FHI EU v Bratislave na
funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023

---------------------------------------------------------Ing. Martina Mateášová, PhD.

Príloha:
Vzor návrhu na kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. februára
2019 do 31. januára 2023

NÁVRH NA KANDIDÁTA
na dekana FHI EU v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023

Týmto

NAVRHUJEM
kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave :

Priezvisko: ..........................................................................
Meno: ..................................................................................
Tituly: .................................................................................
Pracovisko navrhovaného (názov a adresa):
.............................................................................................
................................................................................................
Telefonický kontakt navrhovaného:
.............................................................................................
E-mailová adresa navrhovaného:
.............................................................................................
Korešpondenčná adresa navrhovaného (ak nie je totožná
s pracoviskom navrhovaného):
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

