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PRAVIDLÁ PRE VOĽBU A ODVOLANIE DEKANA  

 
FAKULTY BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ  

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 

 

 

§ 1 

Základné ustanovenie 

 

Dekan fakulty je volený alebo odvolaný z funkcie podľa zákona č.131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len "zákon" a v súlade 

s § 17 ods. 6 písm. a) Štatútu TUKE a § 8 ods. 2 Štatútu FBERG.  

 

§ 2 

Vyhlásenie volieb 

 

(1) AS FBERG vyhlasuje voľby spolu s uvedením ich termínu najmenej jeden mesiac 

pred ich konaním. Zároveň určí termín uzávierky pre podávanie návrhov na kandidátov. Voľby 

sa uskutočňujú najmenej jeden mesiac pred skončením funkčného obdobia dekana.  

 (2) Každý člen akademickej obce fakulty v zmysle § 8 ods. 2 a 8 Štatútu FBERG 

z profesorov a docentov má právo kandidovať na funkciu dekana fakulty. Návrh kandidáta na 

funkciu dekana z profesorov a docentov akademickej obce fakulty môžu predložiť členovia 

akademickej obce FBERG. Písomné návrhy na kandidátov prijíma predseda AS FBERG. 

Podmienkou zaradenia kandidáta na listinu kandidátov je jeho písomný súhlas s návrhom. Takto 

vytvorený zoznam kandidátov sa zverejní v akademickej obci fakulty v deň termínu uzávierky. 

V prípade, ak nie je žiaden kandidát, rozhodne AS FBERG o ďalšom postupe. 

(3) Jednotliví kandidáti na funkciu dekana fakulty verejne vystúpia so svojim volebným 

programom na spoločnom zasadnutí akademickej obce FBERG a AS FBERG. 

 

§ 3 

Volebná komisia 

 

 Pre voľbu zriaďuje AS FBERG volebnú komisiu. Členstvo v komisii je nezastupiteľné. 

Harmonogram volieb kandidáta na dekana schvaľuje AS FBERG.  

 

§ 4 

Priebeh volieb 

 

Voľba dekana sa riadi týmito pravidlami: 

a) AS rozhodne o voľbe dekana tajným hlasovaním za účasti aspoň ¾ počtu členov senátu, 

pričom na zvolenie je potrebná väčšina všetkých členov senátu, 

b) ak žiadny z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov, pokračuje sa vo voľbách podľa 

potreby ďalšími kolami; pri postupe do nasledujúceho kola sa vylúči kandidát, resp. 

kandidáti s najnižším počtom získaných hlasov, 

c) ak pri hlasovaní vznikne situácia neriešiteľná podľa písm. b) tohto paragrafu, hlasovanie sa 

v takom prípade opakuje; ak sa počet kandidátov zníži na dvoch a ani jeden nezískal 

potrebný počet hlasov, hlasovanie sa opakuje; ak ani trojnásobné hlasovanie nevedie 

k rozhodnutiu o kandidátovi na dekana, AS FBERG rozhodne o ďalšom postupe.  
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§ 5 

Protokol o voľbe a vymenovanie dekana 

 

(1) O priebehu volieb predseda AS FBERG a zapisovateľ spíšu protokol, ktorý musia 

schváliť podpismi všetci prítomní členovia AS FBERG. Kópia volebného protokolu sa odošle 

rektorovi TUKE a zverejní sa v akademickej obci fakulty. 

(2) Dekana vymenúva v zmysle § 28 ods. 2 zákona na návrh AS FBERG rektor TUKE. 

Rektor TUKE vymenuje za dekana kandidáta navrhovaného AS FBERG, ak to nie je v rozpore 

so zákonom.  

 

§ 6 

Odvolanie dekana 

 

 (1) Ak dekan porušuje zákon, Štatút TUKE alebo Štatút FBERG, má právo ho odvolať 

z funkcie v zmysle § 28 ods. 3 zákona rektor TUKE so súhlasom AS FBERG v zmysle § 27 ods. 

1 písm. b) zákona. AS FBERG podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol právoplatne 

odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia 

slobody.  

(2) Pri prerokúvaní návrhu na odvolanie dekana musia byť dodržané pravidlá: 

d) AS FBERG bude rokovať o návrhu na odvolanie dekana na  písomný podnet rektora TUKE, 

resp. nadpolovičnej väčšiny svojich členov, 

e) AS FBERG rozhoduje o návrhu na odvolanie dekana tajným  hlasovaním. Návrh je 

schválený, ak je prítomných aspoň ¾ počtu členov AS FBERG a za návrh hlasuje väčšina 

všetkých členov AS FBERG.  

 

§ 7 

Záverečné ustanovenie 

 

 (1) Po odvolaní dekana alebo po predčasnom ukončení funkčného obdobia dekana 

z iných dôvodov, poveruje rektor TUKE v zmysle § 10 ods. 9 zákona do zvolenia nového dekana 

výkonom funkcie dekana osobu z akademických funkcionárov fakulty alebo osobu z profesorov 

a docentov fakulty na  návrh AS FBERG v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) zákona. AS FBERG 

vyhlási nové voľby dekana fakulty do troch mesiacov. 

 (2) Tieto pravidlá boli schválené AS FBERG dňa 26.05.2014, uznesením č. 11/2014 

a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť. 
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