Volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU
v Bratislave
Článok 1
Základné ustanovenia
1. V súlade s § 27 ods. 1 písm. b) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kandidáta na dekana volí akademický senát
fakulty (AS) tajným hlasovaním.
2. Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na tej iste fakulte môže tá istá osoba
vykonávať funkciu dekana najviac dve funkčné obdobia po sebe. Po odvolaní dekana
alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania
nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh akademického
senátu fakulty.
3. Voľby kandidáta na dekana NHF (ďalej len „voľby“) sa konajú najmenej jeden mesiac
pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho dekana.
4. V prípade predčasného skončenia výkonu funkcie dekana sa voľby konajú do 30 dní
odo dňa ukončenia jeho funkcie. V prípade predčasného skončenia výkonu dekana sa
termíny uvedené v článku 2, odsek 1 a článku 3 odsek 1 a 5 môžu primerane skrátiť.
V prípade konania nových volieb podľa článku 5 odsek 11 sa termíny uvedené
v článku 2, odsek 1; článku 3 odsek 1 a 5 môžu taktiež primerane skrátiť.
5. AS NHF EU v Bratislave vypíše termín volieb. Miesto volieb, ako aj ďalšie termíny
podľa tohto volebného poriadku, určuje volebná komisia. Vyhlásenie volieb a ich
harmonogram volebná komisia oznámi písomne AS NHF EU v Bratislave
bezprostredne po svojom prvom zasadnutí a zverejní to na informačnej tabuli AS NHF
EU v Bratislave a na úvodnej internetovej stránke NHF EU v Bratislave.
Článok 2
Volebná komisia
1. Na organizáciu volieb kandidáta na dekana zvolí AS NHF EU v Bratislave volebnú
komisiu (ďalej „VK“) najmenej 60 kalendárnych dní pred konaním volieb. VK má 5
členov z čoho sú 4 členovia za zamestnaneckú časť akademickej obce a 1 člen za
študentskú časť akademickej obce. Okrem toho zvolí 3 náhradníkov, z toho sú 2
členovia zo zamestnaneckú časť akademickej obce a 1 za študentskú časť akademickej
obce. Náhradník sa stáva riadnym členom volebnej komisie v prípade vzniku prekážky
výkonu funkcie riadneho člena. Prekážku vo výkone funkcie posudzuje predseda AS
NHF EU v Bratislave. Prvé zasadnutie volebnej komisie zvoláva predseda AS NHF
EU v Bratislave. Volebná komisia volí svojho predsedu na prvom zasadnutí. Volebná
komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov svojich členov.
2. Volebná komisia zabezpečí, aby priebeh volieb bol písomne zdokumentovaný.
Článok 3
Príprava kandidátky
1. Volebná komisia uverejní výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na dekana
prostredníctvom informačnej tabule akademického senátu, uverejnením oznamu na
úvodnej internetovej stránke Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave najmenej 45
kalendárnych dní pred konaním volieb.
2. Návrh na kandidáta na dekana môže písomne podať na volebnou komisiou
predpísanom formulári v stanovenom termíne každý člen akademickej obce NHF EU

v Bratislave1 volebnej komisii schválenej AS NHF EU v Bratislave v uzatvorenej
obálke. Návrh obsahuje meno a priezvisko kandidáta, telefonický kontakt,
korešpondenčnú poštovú a emailovú adresu. Súčasťou formulára návrhu je aj úradne
overený súhlas navrhovaného s kandidatúrou a zverejnením jeho osobných údajov.
Zároveň návrh formulára obsahuje informáciu o požadovaných podkladoch, ktoré je
kandidát povinný predložiť volebnej komisii v zmysle volebného poriadku.
3. Kandidát je povinný predložiť:
a. Životopis v slovenskom jazyku, v ktorom kandidát bude prezentovať svoje
znalosti a kompetencie v nasledujúcich oblastiach: vzdelanie; pedagogické
skúsenosti; výskumné skúsenosti; manažérske skúsenosti a práca s ľuďmi;
medzinárodná spolupráca; jazykové znalosti; získané ocenenia. Súčasťou
životopisu je fotografia kandidáta.
b. Doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní a vedecko-pedagogickom titule.
c. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
d. Volebný program kandidáta v slovenskom jazyku.
e. Vyhlásenie súhlasu so zverejnením predložených dokumentov na informačnej
tabuli AS NHF EU v Bratislave a na úvodnej internetovej stránke NHF EU
v Bratislave.
4. Volebná komisia overí, či kandidáti spĺňajú podmienky uverejnené v čl. 3 odsek 2 a 3.
Návrh, ktorý nespĺňa podmienky čl. 3 odsek 2 a 3, alebo ak nebol podaný
v stanovenom termíne, nie je platným návrhom a príslušný kandidát nebude zaradený
do zoznamu kandidátov na dekana.
5. Volebná komisia najmenej 30 kalendárnych dní pred konaním volieb uverejní zoznam
kandidátov spolu so životopisom a volebným programom na informačnej tabuli AS
NHF EU v Bratislave a na úvodnej internetovej stránke NHF EU v Bratislave.
Článok 4
Volebná kampaň
1. Agitácia v prospech kandidátov sa nesmie uskutočňovať v priebehu prednášok,
seminárov (cvičení), praktických cvičení, konzultačných sústredení, konzultácií,
skúšok, štátnych skúšok alebo iných foriem pedagogického procesu.
2. Kandidáti na dekana sa predstavia akademickej obci so svojím volebným programom
na predvolebnom zhromaždení. Predvolebné zhromaždenie zvolá predseda AS fakulty
a uskutoční sa najmenej 5 kalendárnych dní pred dňom voľby.
3. Zhromaždeniu predsedá predseda volebnej komisie alebo ním poverený člen volebnej
komisie. Vystúpenia kandidátov na dekana sa uskutočnia v poradí určenom
žrebovaním, ktoré organizuje predsedajúci. Každý kandidát bude mať stanovený
rovnaký čas na prezentovanie svojho volebného programu. Po vystúpeniach
kandidátov bude nasledovať verejná diskusia s kandidátmi.
4. Počas vystúpení jednotlivých kandidátov sú ostatní kandidáti v osobitnej miestnosti
pod dohľadom osôb poverených predsedom VK. Kandidáti sa v tomto čase nemôžu
technickými prostriedkami a iným spôsobom informovať o vystúpeniach svojich
protikandidátov.
Článok 5
Poznámka: V súlade so Štatútom EU v Bratislave akademickú obec NHF tvoria vysokoškolskí učitelia
a výskumní zamestnanci, ktorí sú na NHF EU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas,
vysokoškolskí učitelia, ktorí počas funkčného obdobia výkonu funkcie rektora, prorektora alebo dekana pracujú
na skrátený úväzok, odborní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním (zamestnanecká časť) a študenti
(študentská časť).
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Voľby kandidáta na dekana
1. Voľba kandidáta na dekana sa uskutoční na osobitnom zasadnutí AS NHF EU
v Bratislave za prítomnosti najmenej dvoch tretín členov AS NHF EU v Bratislave
a členov VK. Na zasadnutie akademického senátu budú pozvaní všetci kandidáti na
dekana.
2. Zasadnutie akademického senátu, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na
dekana, zvolá predseda akademického senátu. Zasadnutie vedie predseda AS NHF EU
v Bratislave; ak to nie je možné, zasadnutie vedie podpredseda akademického senátu
zo zamestnaneckej časti AS NHF EU v Bratislave. Ak to nie je možné, rozhodne o
predsedajúcom akademický senát hlasovaním.
3. Na zasadnutí akademického senátu podá predseda volebnej komisie správu
o výsledkoch overovania splnenia podmienok kandidatúry kandidátov na dekana
podľa článku 3 odsek 2 a 3.
4. Pred každým hlasovaním AS NHF EU v Bratislave majú všetci členovia AS NHF EU
v Bratislave právo položiť dodatočné otázky kandidátom.
5. Hlasovanie pri voľbe kandidáta na dekana je v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 131/2002
Z. z. tajné. Pri akte voľby kandidáta na dekana sú prítomní len členovia AS NHF EU
v Bratislave a VK. V osobitnej miestnosti volebná komisia skontroluje volebnú
schránku a podmienky tajnosti voľby kandidáta na dekana. Volebná komisia tiež
skontroluje počet hlasovacích lístkov.
6. Hlasovanie sa vykoná pomocou hlasovacieho lístka, ktorý členovia obdržia od VK. Na
hlasovacom lístku budú v abecednom poradí uvedené priezvisko a meno kandidátov
s ich poradovým číslom. Člen AS NHF EU v Bratislave zakrúžkuje poradové číslo
jedného kandidáta, za ktorého hlasuje a hlasovací lístok v označenej obálke vhodí do
volebnej urny. Iným spôsobom upravený hlasovací lístok je neplatný.
7. Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS
NHF EU v Bratislave.
8. Ak sa hlasovalo iba o jednom kandidátovi a tento nebol zvolený, AS NHF EU v
Bratislave pripraví nové voľby.
9. Ak pri voľbe z viacerých kandidátov nedosiahol ani jeden nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých členov AS NHF EU v Bratislave, preruší rokovanie a VK pripraví
druhé kolo volieb.
10. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov získaných
v prvom kole. V prípade rovnosti počtu 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.
11. V druhom kole volieb je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov AS NHF EU v Bratislave. V prípade, ak sa tak nestane, voľba
kandidáta na dekana sa končí. AS NHF EU v Bratislave pripraví nové voľby, ktoré sa
uskutočnia do jedného mesiaca. V nových voľbách nemôže kandidovať kandidát,
ktorý kandidoval na funkciu dekana v predchádzajúcich voľbách.
12. V priebehu volieb sa môže navrhnutý kandidát vzdať svojej kandidatúry, a to vždy
pred začiatkom príslušného kola volieb.
13. Po skončení volieb oboznámi predseda VK s výsledkom volieb členov AS NHF EU v
Bratislave, zvoleného kandidáta na dekana i ostatných kandidátov, ako aj úradujúceho
dekana fakulty. Predseda AS NHF EU v Bratislave oznámi najneskôr do 7
kalendárnych dní výsledky volieb rektorovi EU v Bratislave.
14. Výsledky volieb budú bezodkladne zverejnené na informačnej tabuli AS NHF EU
v Bratislave a na úvodnej internetovej stránke NHF EU v Bratislave.
15. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia protokol. Protokol o každom
volebnom kole obsahuje:

i.
označenie volebného kola,
ii.
počet vydaných volebných lístkov,
iii.
počet odovzdaných volebných lístkov,
iv.
počet platne označených volebných lístkov,
v.
zoznam kandidátov s počtom získaných hlasov,
vi.
informáciu o výsledku volieb daného volebného kola.
16. Protokol v písomnej a elektronickej podobe spolu s hlasovacími lístkami archivuje AS
NHF EU v Bratislave počas celého funkčného obdobia novozvoleného dekana.
17. VK zodpovedá za poriadok vo volebnej miestnosti a jej pokyny sú pre voličov
záväzné.
Článok 6
Záverečné ustanovenie
Tento volebný poriadok pre voľbu kandidáta na dekana NHF EU v Bratislave nadobúda
účinnosť dňom schválenia v AS NHF EU v Bratislave dňa 6. 09. 2018.

Bratislava 6. 09. 2018
doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
predsedníčka AS NHF EU v Bratislave

