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ZÁPISNICA  

o priebehu a výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana FAJ EUBA  

na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 

zo dňa 24. 10. 2018 

 

 
1. Spôsob voľby kandidáta na funkciu dekana FAJ EUBA je zakotvený v článku 15 bodoch 

1 až 15 Štatútu fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý 

bol schválený AS FAJ EUBA dňa 02. 05. 2018 a AS EUBA dňa 10. 05. 2018.  

 

„Článok 15 Spôsob voľby kandidáta na dekana 
 

1. Voľby kandidáta na dekana (ďalej len „voľby“) sa konajú najmenej jeden mesiac pred 

uplynutím funkčného obdobia úradujúceho dekana. V prípade predčasného ukončenia 

výkonu funkcie dekana sa voľby konajú do 30 dní odo dňa skončenia jeho funkcie.  

2. AS fakulty vypíše termín volieb a schváli päťčlennú volebnú komisiu (ďalej len 

„komisia“) pre voľbu dekana najmenej 28 dní pred konaním volieb.  

3. Komisia organizuje a zabezpečuje voľby. Činnosť komisie riadi jej predseda zvolený na 

prvom zasadnutí komisie.  

4. Komisia najneskôr 15 dní pred uskutočnením volieb zverejní vyhlášku o pravidlách, 

termínoch prípravy a priebehu volieb. Zabezpečí, aby priebeh volieb bol písomne 

zdokumentovaný.  

5. Návrh kandidáta na dekana môže podať v určenom termíne a na určenom mieste každý 

člen akademickej obce fakulty písomnou formou. V návrhu je potrebné uviesť meno a 

priezvisko, pracovisko (názov, sídlo) a kontaktné údaje navrhovaného kandidáta (adresu 

bydliska alebo e-mail alebo telefónny kontakt). K návrhu je potrebné priložiť písomný 

súhlas osoby navrhnutej na kandidáta na dekana. Predsedu AS fakulty možno navrhnúť za 

kandidáta na funkciu dekana po ukončení funkcie predsedu AS fakulty.  

6. Komisia v určenom termíne zverejní zoznam navrhnutých kandidátov so stručnou 

charakteristikou každého z nich.  

7. Kandidáti na funkciu dekana sa predstavia akademickej obci fakulty so svojím 

programovým vyhlásením na predvolebnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční najmenej 

sedem dní pred dňom voľby. Predvolebné zhromaždenie zvolá predseda AS fakulty.  

8. Voľba dekana sa uskutoční na osobitnom neverejnom zasadnutí AS fakulty za prítomnosti 

najmenej dvoch tretín členov AS fakulty.  

9. Hlasovanie o kandidátoch je tajné a vykonáva sa na hlasovacom lístku, na ktorom sú v 

abecednom poradí uvedení všetci navrhnutí kandidáti. Volebný lístok sa upravuje tak, že sa 

zakrúžkuje poradové číslo voleného kandidáta. Iným spôsobom upravený hlasovací lístok 

je neplatný.  

10. Volebná komisia spočíta hlasy, vylúči neplatné hlasovacie lístky a usporiada poradie 

kandidátov podľa počtu získaných hlasov.  

11. Za dekana je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov 

AS fakulty.  

12. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb 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 
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druhom mieste postupuje do druhého kola volieb kandidát z prvého miesta a všetci 

kandidáti, ktorí získali rovnaký počet hlasov na druhom mieste.  

13. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov AS fakulty. V prípade, ak sa tak nestane, voľba dekana sa končí. Do jedného 

mesiaca sa uskutočnia nové voľby dekana, v ktorých nemôže kandidovať ten kandidát, ktorý 

kandidoval na funkciu dekana v predchádzajúcich voľbách.  

14. O priebehu a výsledku volieb komisia vyhotoví protokol. Protokol spolu s hlasovacími 

lístkami archivuje tajomník AS FAJ EU v Bratislave.  

15. Po skončení volieb predseda komisie oboznámi AS fakulty s priebehom a výsledkom 

volieb. V mene AS fakulty oznámi v písomnej forme jeho predseda výsledky volieb rektorovi 

EU v Bratislave.“  

 

2. Uznesením č. 5 bola na zasadnutí AS FAJ EUBA dňa 19. 09. 2018 zvolená volebná 

komisia pre voľby kandidáta na dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 

do 30. 11. 2022 v zložení: 

 

PhDr. Roman Kvapil, PhD. (za zamestnaneckú časť AO FAJ EUBA, KRaSJ), 

Mgr. Ingrid Kunovská, PhD. (za zamestnaneckú časť AO FAJ EUBA, KNJ), 

PhDr. Eva Maierová, PhD. (za zamestnaneckú časť AO FAJ EUBA, KAJ), 

Stanislava Bulvasová (za študentskú časť AO FAJ EUBA), 

Viktória Ružbarská (za študentskú časť AO FAJ EUBA). 

 

3. AS FAJ EUBA uložil volebnej komisii za povinnosť, aby v zmysle článku 15 bodu 3 

Štatútu Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave zabezpečila 

voľby kandidáta na dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 

2022.  

4. Členovia volebnej komisie si následne za svojho predsedu zvolili PhDr. Roamana 

Kvapila, PhD. 

5. Volebná komisia na voľby kandidáta na funkciu dekana na obdobie 2018 – 2022 v 

súlade s Vnútorným predpisom Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity 

v Bratislave – Štatútom Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity 

v Bratislave z roku 2018 – vydaným podľa par. 33 ods. 2    písm c) zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou 

volebnej komisie  na prípravu volieb na kandidáta na funkciu dekana FAJ EUBA overila 

dňa 10. 10. 2018 podané návrhy kandidátov na funkciu dekana na obdobie 2018 – 2022. 

6. Súhlas s kandidatúrou na funkciu dekana FAJ EUBA od roku 2018 do roku 2022 

písomne potvrdili: 

 

 

Radoslav Štefančík, 

Katedra jazykovedy a translatológie  

FAJ EUBA, dekanát FAJ EUBA. 
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7. Výsledky volieb kandidáta na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 

01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 v 1. kole:  

 

Počet prítomných členov AS FAJ EUBA: 14 

 

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 14 

 

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 

Výsledky tajného hlasovania:  

 

 

Kandidát na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné 

obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 
Počet platných hlasov 

Doc. PhDr. Radoslav ŠTEFANČÍK, MPol., Ph.D. 14 

 

 

8. Na základe výsledkov tajného hlasovania členov AS FAJ EUBA sa dekanom                        

FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 stal: 

 

doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. 
 

V Bratislave 24. 10. 2018 

 

Predseda volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu dekana FAJ na funkčné obdobie 

od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022: 

 

      

PhDr. Roman Kvapil, PhD. 

 

 

Členky volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FAJ na funkčné obdobie od 01. 12. 

2018 do 30. 11. 2022: 

 

      

Mgr. Ingrid Kunovská, PhD. 

 

      

PhDr. Eva Maierová, PhD. 

 

      

Stanislava Bulvasová 

 

      

Viktória Ružbarská 


