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Vyhláška
o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu voľby
kandidáta na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2025
Voľby kandidáta na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
v Bratislave (ďalej len „FMV EU v Bratislave“) na funkčné obdobie od 01. 04. 2021 do
31. 03. 2025 v zmysle čl. 11 Štatútu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave vyhlásil Akademický senát Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS FMV EU v Bratislave“) na svojom
zasadnutí dňa 19. 01. 2021. Na zasadnutí Akademického senátu FMV EU v Bratislave
dňa 19. 01. 2021 bola zvolená volebná komisia na voľbu kandidáta na dekana Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „volebná
komisia“), ktorá organizuje a zabezpečuje voľby.

Čl. 1
(1) V zmysle čl. 11 ods. 5 Štatútu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave môže návrh kandidáta na funkciu dekana fakulty podať
každý člen akademickej obce fakulty písomne v určenom termíne volebnej
komisii.
(2) Písomný návrh na kandidáta na dekana fakulty musí v zmysle čl. 11 ods. 5 Štatútu
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
obsahovať:
a) meno a priezvisko kandidáta na dekana fakulty,
b) názov a adresu pracoviska kandidáta na dekana fakulty,
c) kontaktné údaje kandidáta na dekana fakulty (e-mail, telefónne číslo),
d) písomné vyhlásenie kandidáta na dekana fakulty, že kandidatúru prijíma,
e) identifikáciu osoby/navrhovateľa ako člena akademickej obce fakulty v súlade
s predchádzajúcim odsekom a Štatútom Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
(3) Návrh na kandidáta musí obsahovať nasledovné údaje:
a) za navrhovateľa kandidáta na dekana fakulty:
- meno, priezvisko,
- pracovisko (názov a sídlo),
- telefonický kontakt,
- e-mailová adresa,
- korešpondenčná adresa,
- identifikáciu osoby/navrhovateľa ako člena akademickej obce fakulty (kópia
zamestnaneckej karty, učiteľskej ITIC karty, študentskej ISIC karty ap.),
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- vlastnoručný podpis navrhovateľa.
b) za navrhovaného kandidáta:
- meno, priezvisko,
- pracovisko (názov a sídlo).
c) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana musí obsahovať
nasledovné údaje:
- meno, priezvisko,
- pracovisko (názov a sídlo),
- telefonický kontakt,
- e-mailová adresa,
- korešpondenčná adresa,
- vlastnoručný podpis navrhnutého kandidáta, potvrdzujúci súhlas navrhnutého
kandidáta s kandidatúrou a so spracovaním osobných údajov.
(4) Návrh na kandidáta na dekana fakulty sa podáva písomne na predpísanom
formulári uvedenom v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
(5) Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana sa podáva
písomne na predpísanom formulári uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
Písomný súhlas navrhovaného kandidáta získa navrhovateľ od ním
navrhovaného kandidáta odo dňa zverejnenia tejto vyhlášky do termínu
podávania návrhov na kandidáta.
(6) Navrhnutý kandidát na dekana fakulty je povinný volebnej komisii predložiť:
- autorizovaný pracovný životopis v slovenskom jazyku, ktorého súčasťou bude
aj aktuálna fotografia kandidáta na dekana fakulty.
(7) Písomný návrh s náležitosťami uvedenými v čl. 1 ods. 1 až 6 tejto vyhlášky sa
podáva v zalepenej obálke s označením „VOĽBA DEKANA FMV EUBA 2021
- neotvárať“ k rukám predsedu volebnej komisie prostredníctvom podateľne EU
v Bratislave na adresu:
doc. Milan Kurucz, CSc.
Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava 5
(8) V prípade, že protiepidemiologické opatrenia neumožnia odovzdanie písomných
návrhov cez podateľňu, je možné návrh podať prostredníctvom elektronickej
pošty predsedovi volebnej komisie – milan.kurucz@euba.sk. Prílohou správy (emailu) musia byť všetky požadované náležitosti písomného návrhu v súlade s čl.
1 ods. 1 až 7 tejto vyhlášky, pričom originálne verzie musia byť doručené
poštovými službami do rúk predsedu. Predseda VK potvrdí prijatie návrhu
spätným e-mailom.
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Čl. 2
(1) Termín na odovzdanie písomného návrhu na kandidáta na dekana fakulty
v súlade so všetkými náležitosťami podľa čl. 1 tejto vyhlášky je 10. 02. 2021 do
12,00 h. V prípade situácie podľa čl. 1 ods. 8 tejto vyhlášky bude volebná
komisia akceptovať len tie návrhy, ktoré budú v stanovenom termíne podané
prostredníctvom elektronickej pošty predsedovi volebnej komisie a zároveň budú
originálne verzie v danom termíne (to jest najneskôr 10. 02. 2021) zaslané
poštovými službami do rúk predsedu volebnej komisie (doporučene prvou
triedou s podacím lístkom/s potvrdením o zaslaní a s podacím číslom zásielky).
V prípade kolízie údajov zaslaných elektronickou poštou a poštovými službami,
bude volebná komisia prihliadať len na originálne verzie dokumentov.
(2) Dňa 12. 02. 2021 volebná komisia na svojom zasadnutí overí jednotlivé podané
návrhy, skontroluje úplnosť podaných návrhov, informuje navrhnutých
kandidátov o prijatí návrhu prostredníctvom elektronickej pošty a zároveň v daný
deň volebná komisia zverejní zoznam riadne navrhnutých kandidátov na dekana
FMV EU v Bratislave v priestoroch Fakulty medzinárodných vzťahoch
Ekonomickej univerzity v Bratislave a na webovej stránke FMV EU v Bratislave.

Čl. 3
(1) Kandidáti na dekana FMV EU v Bratislave sa predstavia akademickej obci FMV
EU v Bratislave so svojím programovým vyhlásením na predvolebnom
zhromaždení, ktoré sa uskutoční 17. 02. 2021 o 10,30 h.
(2) Poradie vystupujúcich kandidátov na dekana sa zvolí žrebovaním za prítomnosti
kandidátov pred začiatkom ich predstavovania.
(3) Kandidát na dekana má na svoje vystúpenie 30 minút. Diskusia sa uskutoční po
každom vystúpení.
(4) Kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, budú počas predstavovania ostatných
kandidátov čakať v určenej miestnosti, do ktorej nebude mať prístup iná osoba,
na čo bude dohliadať určený člen volebnej komisie.
(5) V prípade, že protiepidemiologické opatrenia neumožnia prezenčné predstavenie
kandidátov na dekana v zmysle predchádzajúcich odsekov tohto článku, vystúpia
kandidáti na dekana so svojím programovým vyhlásením na predvolebnom
zhromaždení online prostredníctvom MS Teams. V prípade takejto situácie sa
žrebovanie poradia kandidátov na dekana uskutoční prostredníctvom MS Excelu
na základe „random“ funkcie (kandidát s najnižším číslom pôjde ako prvý atď.).
Kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, budú počas predstavovania ostatných
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kandidátov komunikovať na osobitnom kanáli prostredníctvom MS Teams
s určeným členom volebnej komisie.

Čl. 4
(1) Voľba kandidáta na funkciu dekana sa uskutoční na osobitnom neverejnom
zasadnutí Akademického senátu FMV EU v Bratislave dňa 24. 02. 2021.
(2) Voľba kandidáta na funkciu dekana sa uskutoční podľa pravidiel stanovených
v čl. 11 ods. 7 až 15 Štatútu Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave v nasledovnom znení:
•

Voľba kandidáta na funkciu dekana sa uskutoční na osobitnom neverejnom zasadnutí
AS fakulty za prítomnosti najmenej dvoch tretín členov AS fakulty. Voľba sa
uskutočňuje tajným hlasovaním.

•

Za kandidáta na funkciu dekana je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú
väčšinu hlasov všetkých členov AS fakulty.

•

Ak ani jeden z kandidátov na funkciu dekana nezíska v prvom kole volieb potrebnú
väčšinu hlasov členov AS fakulty, koná sa po vyhlásení výsledkov prvého kola druhé
kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja kandidáti na dekana, ktorí získali najväčší
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov na prvom mieste postupujú do
druhého kola volieb všetci kandidáti na funkciu dekana, ktorí získali na prvom mieste
rovnaký počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov na druhom mieste postupuje do
druhého kola volieb kandidát na funkciu dekana z prvého miesta a všetci kandidáti na
funkciu dekana, ktorí získali rovnaký počet hlasov na druhom mieste.

•

V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát na funkciu dekana, ktorý získa
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS fakulty.

•

Ak ani jeden z kandidátov na funkciu dekana nezíska v druhom kole volieb potrebnú
väčšinu hlasov členov AS fakulty, koná sa po vyhlásení výsledkov druhého kola tretie
kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja kandidáti na funkciu dekana, ktorí získali
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov na prvom mieste postupujú
do druhého kola volieb všetci kandidáti na funkciu dekana, ktorí získali na prvom
mieste rovnaký počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov na druhom mieste postupuje do
tretieho kola volieb kandidát na funkciu dekana z prvého miesta a všetci kandidáti na
funkciu dekana, ktorí získali rovnaký počet hlasov na druhom mieste.

•

V treťom kole volieb je zvolený ten kandidát na funkciu dekana, ktorý získa
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných členov AS fakulty. V prípade, ak sa
tak nestane, voľba kandidáta na funkciu dekana končí. Do jedného mesiaca sa
uskutočnia nové voľby kandidáta na funkciu dekana, ktoré sa riadia bodmi 2 až 11 tohto
článku a v ktorých nemôže kandidovať ten, kto kandidoval na funkciu dekana
v predchádzajúcich voľbách.
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•

V priebehu volieb sa môže navrhnutý kandidát na funkciu dekana vzdať svojej
kandidatúry a to vždy pred začiatkom príslušného kola volieb.

(3) Priebeh volieb bude riadiť volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana FMV
EU v Bratislave zvolená na zasadnutí Akademického senátu fakulty dňa 19. 01.
2021.
(4) Každý člen AS fakulty prítomný na neverejnom zasadnutí Akademického senátu
FMV EU v Bratislave potvrdí svojím podpisom prevzatie volebného lístka
príslušného volebného kola od člena volebnej komisie.
(5) Za platný hlasovací lístok sa považuje neporušený hlasovací lístok príslušného
kola volieb s pečiatkou FMV EU v Bratislave a s podpisom predsedu volebnej
komisie, ktorý člen AS fakulty upraví jedným z nasledujúcich spôsobov a osobne
vhodí do volebnej urny:
• zakrúžkovaním (perom) poradového čísla jedného kandidáta na dekana fakulty
pred jeho menom sa vyjadruje súhlas s kandidatúrou tohto kandidáta;
• neupravením volebného lístka sa vyjadruje nesúhlas so všetkými uvedenými
kandidátmi;
• akékoľvek iné úpravy hlasovacieho lístka majú za následok jeho neplatnosť.
Hlasovací lístok daného volebného kola, ktorý nebol odovzdaný do volebnej
urny, sa považuje za neplatný.
(6) Výsledky každého kola volieb budú zaznamenané v protokole o priebehu volieb
podpísanej členmi volebnej komisie.
(7) Ak protiepidemiologické opatrenia, resp. aktuálna epidemiologická situácia
neumožnia vykonať voľby prezenčne, voľby sa uskutočnia spôsobom online, a
to s využitím aplikácií dostupných pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
Pravidlá volieb, uvedené v čl. 4 ods. 2 a 3 tejto vyhlášky, ostávajú v platnosti.
(8) O priebehu a výsledku volieb komisia vyhotoví protokol. Protokol o výsledku
volieb spolu s hlasovacími lístkami archivuje AS fakulty počas celého funkčného
obdobia novozvoleného dekana.
(9) V mene Akademického senátu Fakulty medzinárodných vzťahov EU
v Bratislave oznámi jeho predseda výsledky volieb najneskôr do 7 dní rektorovi
EU v Bratislave.
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V Bratislave 01. 02. 2021

doc. Milan Kurucz, CSc.
predseda Volebnej komisie
na voľbu kandidáta na dekana
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na
funkčné obdobie od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2025

Zoznam členov Volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné
obdobie od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2025:
doc. Milan Kurucz, CSc. (predseda)
Dr.habil. JUDr. Ing. Katarína Brocková, LL.M PhD.
Mgr. Eva Vlková
Ing. Natália Goda
JUDr. Klaudia Hraníková Pyteľová, PhD.
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Príloha č. 1

NÁVRH
NA KANDIDÁTA NA DEKANA FMV EU V BRATISLAVE
NA FUNKČNÉ OBDOBIE OD 01. 04. 2021 DO 31. 03. 2025
Údaje navrhovateľa:
meno a priezvisko:
..............................................................................................................................................
pracovisko (názov a sídlo):
..............................................................................................................................................
telefonický kontakt: .............................................................................................................
e-mailová adresa: .................................................................................................................
korešpondenčná adresa:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ako člen akademickej obce FMV EU1 v Bratislave v zmysle Štatútu Fakulty medzinárodných
vzťahov EU v Bratislave a Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidáta
na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave zo dňa 01. 02. 2021 navrhujem na
kandidáta na dekana FMV EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2025
pána/pani:
Údaje navrhovaného:
meno a priezvisko:
..............................................................................................................................................
pracovisko (názov a sídlo)
..............................................................................................................................................
Ja
..............................................................................................................................................
(meno a priezvisko navrhovateľa)

dávam týmto súhlas na spracúvanie a uchovávanie mojich osobných údajov vo vyššie uvedenom
rozsahu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, pre účely voľby kandidáta na dekana FMV EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01.
04. 2021 do 31. 03. 2025.
V Bratislave dňa

vlastnoručný podpis navrhovateľa
Túto skutočnosť je treba preukázať podľa čl. 1 ods. 3 tejto vyhlášky kópiou zamestnaneckej karty, učiteľskej
ITIC karty, študentskej ISIC karty ap.
1
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Príloha č. 2

SÚHLAS
NAVRHNUTÉHO KANDIDÁTA
S KANDIDATÚROU NA VOĽBU KANDIDÁTA NA DEKANA FMV
EU V BRATISLAVE

Meno a priezvisko:
..............................................................................................................................................
Pracovisko (názov a sídlo):
..............................................................................................................................................
Telefonický kontakt : ..........................................................................................................
e- mailová adresa : ..............................................................................................................
Korešpondenčná adresa:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

súhlasím s kandidatúrou na voľbu kandidáta na dekana FMV EU v Bratislave na
funkčné obdobie od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2025
a zaväzujem sa predložiť v zmysle Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb
kandidáta na dekana FMV EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2025 zo dňa
01. 02. 2021 volebnej komisii pre voľbu kandidáta na dekana FMV EU v Bratislave v stanovenom
termíne:
a) autorizovaný pracovný životopis v slovenskom jazyku, ktorého súčasťou bude aj aktuálna fotografia.

a dávam týmto súhlas na spracúvanie a uchovávanie mojich osobných údajov (z predložených
dokumentov) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, pre potreby volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana Fakulty medzinárodných vzťahov
EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2025 a pre potreby Akademického senátu
FMV EU v Bratislave a to v rozsahu tu uvedených údajov, fotografie a údajov z predložených
dokumentov vyššie špecifikovaných. Súčasne súhlasím so zverejnením môjho životopisu, aktuálnej
fotografie na úradnej výveske AS FMV EU v Bratislave, v priestoroch FMV EU v Bratislave a na
webovej stránke FMV EU v Bratislave.

V Bratislave dňa

vlastnoručný podpis navrhnutého kandidáta
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