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PRAVIDLÁ VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA  
A PRAVIDLÁ ODVOLANIA DEKANA 

 
FAKULTY BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ  

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 

 
 

P R V Á  Č A SŤ 
PRAVIDLÁ VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA 

 
§ 1 

Volebná komisia 
 

(1) Harmonogram volieb kandidáta na dekana schvaľuje AS FBERG TUKE. Voľbu kandidáta na 
dekana FBERG TUKE riadi v súlade s týmto harmonogramom Volebná komisia, ktorú 
zriaďuje AS FBERG TUKE. 

 
§ 2 

Vyhlásenie volieb 
 
(1)  AS FBERG TUKE vyhlasuje voľby kandidáta na dekana FBERG TUKE spolu s uvedením ich 

termínu spravidla jeden mesiac pred ich konaním. Zároveň určí termín uzávierky pre 
podávanie návrhov na kandidátov na dekana FBERG TUKE. 

 
§ 3 

Výber kandidátov 
 
(1) Kandidátov na dekana FBERG TUKE môže navrhnúť člen Akademickej obce FBERG TUKE 

z radov profesorov a docentov.  
(2) Písomné návrhy na kandidátov na dekana FBERG TUKE prijíma predseda AS FBERG TUKE, 

alebo ním poverený zástupca z AS FBERG TUKE. 
(3) Podmienkou akceptovania kandidatúry a následného zaradenia kandidáta na listinu 

kandidátov je písomný súhlas kandidáta. Takto vytvorený zoznam kandidátov na dekana 
FBERG TUKE sa zverejní na www stránke FBERG TUKE a úradnej výveske FBERG TUKE v deň 
termínu uzávierky. 

(4) Kandidáti na dekana FBERG TUKE predstavia Akademickej obci FBERG TUKE vlastný návrh 
realizácie dekanského zámeru rozvoja FBERG TUKE najmenej 3 dni pred termínom konania 
volieb. 

(5) Spôsob prezentácie dekanského zámeru rozvoja FBERG TUKE prebehne na spoločnom 
zasadnutí Akademickej obce FBERG TUKE a AS FBERG TUKE. Miesto, dátum, čas a spôsob 
prezentácie dekanského zámeru rozvoja FBERG TUKE je v schvaľovacej kompetencii AS 
FBERG TUKE, ktorý je stanovený v harmonograme volieb kandidáta na dekana FBERG TUKE. 

(6) Predseda AS FBERG TUKE môže kandidovať na dekana FBERG TUKE po skončení funkcie 
predsedu AS FBERG TUKE. 
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§ 4 
Voľba kandidáta na dekana 

 
(1) Kandidáta na dekana FBERG TUKE volí volebné zhromaždenie zriadené na FBERG TUKE 

(ďalej len „VZ FBERG TUKE“), ktoré sa ustanoví tak, aby štvrtinu hlasov mali osoby, ktoré 
menuje rektor TUKE na základe návrhu predsedu AS TUKE po predchádzajúcom vyjadrení 
predsedu AS FBERG TUKE. Ostatné osoby VZ FBERG TUKE tvoria členovia AS FBERG TUKE. 
Počet členov VZ FBERG TUKE je pätnásť, z ktorých sú: 

 štyria členovia menovaní rektorom TUKE, 

 jedenásti členovia AS FBERG TUKE.  
(2) Predsedom VZ FBERG TUKE je predseda AS FBERG TUKE. Pri voľbe kandidáta na dekana 

FBERG TUKE je potrebná účasť najmenej troch štvrtín členov VZ FBERG TUKE (najmenej 12 
členov), pričom na zvolenie je potrebná väčšina hlasov všetkých členov VZ FBERG TUKE 
(najmenej 8 hlasov). 

(4) V prípade, ak žiadny z kandidátov na dekana FBERG TUKE nezíska nadpolovičnú väčšinu 
hlasov všetkých členov VZ FBERG TUKE (najmenej 8 hlasov), pokračuje sa vo voľbách 
ďalšími kolami. Pri postupe do nasledujúceho kola volieb kandidáta na dekana FBERG TUKE 
sa vylúči kandidát, resp. kandidáti s najnižším počtom získaných hlasov. 

(5) Pokiaľ pri hlasovaní vznikne neriešiteľná situácia podľa ods. 3 tohto paragrafu, hlasovanie 
vo voľbách kandidáta na dekana FBERG TUKE sa opakuje. Ak sa počet kandidátov na 
dekana FBERG TUKE zníži na dvoch a ani jeden nezískal potrebný počet hlasov, hlasovanie 
sa opakuje. Ak ani trojnásobné hlasovanie nevedie k rozhodnutiu o kandidátovi na dekana 
FBERG TUKE, AS FBERG TUKE rozhodne o ďalšom postupe. 

(6) Voľba kandidáta na dekana FBERG TUKE sa koná aj v prípade jedného kandidáta na dekana 
FBERG TUKE. V tomto prípade je potrebná účasť najmenej troch štvrtín členov VZ FBERG 
TUKE (najmenej 12 členov) a kandidát na dekana FBERG TUKE je zvolený ak získa 
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov VZ FBERG TUKE (najmenej 8 hlasov). Pokiaľ 
kandidát nie je zvolený v prvom kole volieb kandidáta na dekana FBERG TUKE, pokračuje sa 
vo voľbách kandidáta na dekana FBERG TUKE ďalšími kolami. Ak ani trojnásobné hlasovanie 
nevedie k rozhodnutiu o kandidátovi na dekana FBERG TUKE, AS FBERG TUKE rozhodne 
o ďalšom postupe. 

(7) O priebehu volieb kandidáta na dekana FBERG TUKE predseda VZ FBERG TUKE 
a zapisovateľ spíšu protokol, ktorý musia schváliť podpismi všetci prítomní členovia VZ 
FBERG TUKE. Kópia volebného protokolu sa odošle rektorovi TUKE a zverejní sa 
v Akademickej obci FBERG TUKE. 
 

§ 5 
Vymenovanie dekana a zánik funkcie dekana 

 
(1) Predseda AS FBERG TUKE ako predseda VZ FBERG TUKE, alebo člen AS FBERG TUKE 

poverený touto úlohou AS FBERG TUKE, predloží rektorovi TUKE návrh na vymenovanie 
kandidáta na dekana FBERG TUKE voleného podľa § 1 až § 4 tohto vnútorného predpisu 
FBERG TUKE. 

(2) Dekana FBERG TUKE vymenúva na návrh predsedu VZ FBERG TUKE rektor TUKE. Rektor 
TUKE vymenuje za dekana FBERG TUKE kandidáta navrhovaného predsedom VZ FBERG 
TUKE, ak to nie je v rozpore so zákonom. 

(3)  Výkon funkcie dekana FBERG TUKE zaniká z dôvodov uvedených v § 33 ods. 6 Štatútu TUKE. 
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D R U H Á Č A S Ť 
PRAVIDLÁ ODVOLANIA DEKANA 

 
§ 6 

Dôvody na odvolanie dekana 
 

(1)  VZ FBERG TUKE má právo podať návrh na odvolanie dekana FBERG TUKE, ak dekan FBERG 
TUKE  porušuje zákon, Štatút TUKE alebo Štatút FBERG TUKE. 

(2)   Z vlastného podnetu môže rektor TUKE so súhlasom VZ FBERG TUKE odvolať dekana FBERG 
TUKE, ak: 
a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, 
b) hrubo alebo opakovane porušil vnútorné predpisy TUKE alebo FBERG TUKE, 
c) vážne poškodil záujem TUKE alebo FBERG TUKE. 

 
§ 7 

Prerokúvanie návrhu na odvolanie dekana 
 

(1) VZ FBERG TUKE bude rokovať o písomnom návrhu na odvolanie dekana FBERG TUKE: 
a) na podnet najmenej 1/3 svojich členov, 
b) na podnet najmenej 1/3 členov Akademickej obce FBERG TUKE, 
c) na návrh rektora TUKE podľa § 6 ods. 2 tohto vnútorného predpisu FBERG TUKE. Rektor 

TUKE môže odvolať dekana v zmysle § 22 ods. 9 zákona len so súhlasom nadpolovičnej 
väčšiny všetkých členov VZ FBERG TUKE. 

(2) Dekan FBERG TUKE má právo na rokovaní VZ FBERG TUKE vyjadriť sa k návrhu na jeho 
odvolanie ešte pred prijatím stanoviska VZ FBERG TUKE k tomuto návrhu. 

(3) VZ FBERG TUKE rozhoduje o návrhu na odvolanie dekana FBERG TUKE (§ 6 ods. 1 tohto 
vnútorného predpisu FBERG TUKE) alebo o vyslovení súhlasu s odvolaním dekana (§ 6 ods. 
2 tohto vnútorného predpisu FBERG TUKE) tajným hlasovaním; návrh je schválený, ak sú 
prítomné aspoň 3/4 členov VZ FBERG TUKE (najmenej 12 členov) a za návrh hlasuje 
nadpolovičná väčšina všetkých členov VZ FBERG TUKE (najmenej 8 členov). 

 
§ 8 

Odvolanie dekana 
 

(1) Predseda VZ FBERG TUKE, alebo ním poverený člen AS FBERG TUKE predloží rektorovi TUKE 
návrh na odvolanie dekana FBERG TUKE (§ 6 ods. 1. tohto vnútorného predpisu FBERG 
TUKE), alebo súhlas s odvolaním dekana FBERG TUKE (§ 6 ods. 2. tohto vnútorného 
predpisu FBERG TUKE) prijatý podľa § 7 tohto vnútorného predpisu FBERG TUKE. 

(2) V zmysle § 17 ods. 4 písm. a) Štatútu TUKE dekana FBERG TUKE odvoláva rektor TUKE a to v 
súlade s § 6 a § 7 tohto vnútorného predpisu FBERG TUKE. 

(3) Po odvolaní dekana FBERG TUKE, prípadne predčasným zánikom výkonu funkcie dekana 
FBERG TUKE, vykonáva funkciu dekana do vymenovania nového dekana FBERG TUKE osoba 
poverená rektorom TUKE na základe písomného návrhu VZ FBERG TUKE predloženého  
predsedom VZ FBERG TUKE. 
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§ 7 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Pravidlá voľby kandidáta dekana a pravidlá odvolania dekana, ich zmeny a doplnenia 

nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia v AS FBERG TUKE. 
(2)  Dňom schválenia týchto pravidiel strácajú platnosť Pravidlá pre odvolanie a voľbu dekana 

FBERG TUKE schválené v AS FBERG TUKE dňa 26. 05. 2014. 
(2) Tieto pravidlá boli schválené AS FBERG TUKE dňa 23. 01. 2023, uznesením č. 8/2023 a týmto 

dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.       doc. Ing. Marian Šofranko, PhD. 
  dekan FBERG TUKE                                     predseda AS FBERG TUKE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


