EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV

VYHLÁŠKA
volebnej komisie
na voľbu kandidáta na funkciu dekana
Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022
1.
2.

3.

4.

5.

Dňa 30. 11. 2018 sa končí štvorročné funkčné obdobie vedenia FAJ EUBA.
V zmysle § 27 ods. 1 pís. b) Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Akademický senát Fakulty
aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len AS FAJ EUBA)
volí kandidáta na funkciu dekana Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity
v Bratislave (ďalej len FAJ EUBA).
Akademický senát FAJ EUBA podľa čl. 15 bodu 2 Štatútu FAJ EUBA vypisuje termín
volieb kandidáta na funkciu dekana FAJ a schvaľuje päťčlennú volebnú komisiu na
voľby kandidáta na funkciu dekana FAJ najmenej 28 dní pred konaním volieb.
Podľa čl. 15 bodu 1 Štatútu FAJ EUBA sa voľby kandidáta na funkciu dekana FAJ
EUBA konajú najmenej jeden mesiac pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho
dekana FAJ EUBA.
Na základe 1 až 4 AS FAJ EUBA na svojom zasadnutí dňa 19. 09. 2018 uznesením
č. 4 v súlade s čl. 15 bodmi 1 a 2 Štatútu FAJ EUBA vyhlásil termín konania volieb
kandidáta na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30.
11. 2022

na deň 24. 10. 2018 (streda).
6.

AS FAJ EUBA na svojom zasadnutí dňa 19. 09. 2018 uznesením č. 5 v súlade s čl. 15
bodom 2 Štatútu FAJ EUBA schválil päťčlennú volebnú komisiu na voľby kandidáta
na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022
v zložení:
Mgr. Ingrid Kunovská, PhD. (za zamestnaneckú časť AO FAJ EUBA, KNJ),
PhDr. Roman Kvapil, PhD. (za zamestnaneckú časť AO FAJ EUBA, KRaSJ),
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).

7.

AS FAJ EUBA rovnakým uznesením uložil volebnej komisií za povinnosť, aby v súlade
s čl. 15 bodmi 3 až 15 Štatútu FAJ EUBA zorganizovala a zabezpečila voľby kandidáta
na funkciu dekana FAJ EUBA.

8.

Volebná komisia na voľby kandidáta na funkciu dekana FAJ EUBA si zvolila na svojom
zasadnutí dňa 20. 09. 2018 svojho predsedu. Predsedom volebnej komisie sa stal
PhDr. Roman Kvapil, PhD.
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9.

V zmysle čl. 15 bodu 5 Štatútu FAJ EUBA môže návrh na kandidáta na funkciu dekana
FAJ EUBA podať v určenom termíne a na určenom mieste každý člen Akademickej obce
FAJ EUBA písomnou formou. V návrhu treba uviesť meno a priezvisko, pracovisko
(názov, sídlo) a kontaktné údaje navrhovateľa (adresu bydliska alebo e-mail alebo
telefónny kontakt). Rovnako je potrebné v návrhu 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 funkciu dekana FAJ EUBA
s kandidatúrou. Predsedu AS fakulty možno navrhnúť za kandidáta na funkciu dekana
po ukončení funkcie predsedu AS fakulty. Návrh, ktorý neobsahuje vyššie uvedené
údaje a písomný súhlas osoby navrhnutej na kandidáta na funkciu dekana FAJ
EUBA s kandidatúrou, alebo v ktorom sú požadované údaje napísané nečitateľným
písmom, je neplatný. Vlastnoručne podpísaný návrh vhodí navrhovateľ do
pripravenej urny.

10. Na základe uvedeného volebná komisia určuje termín na podávanie písomných
návrhov na kandidáta na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12.
2018 do 30. 11. 2022 na:

10. 10. 2018 (streda)
od 13:00 do 15:00 hod. v miestnosti D2.06.
11. Navrhovateľ kandidáta na funkciu dekana sa pri vstupe do uvedenej miestnosti preukáže
členovi volebnej komisie zamestnaneckým, študentským alebo občianskym preukazom
a podpíše sa do zoznamu členov príslušnej (zamestnaneckej alebo študentskej) časti
Akademickej obce FAJ EUBA.
12. Volebná komisia dňa 10. 10. 2018 o 15:00 hod. na svojom zasadnutí overí jednotlivé
podané návrhy. Členovia volebnej komisie následne zabezpečia autorizovaný pracovný
životopis a fotografiu navrhnutých kadidátov na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné
obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022.
13. Najneskôr dňa 12. 10. 2018 volebná komisia zverejní zoznam tých kandidátov na dekana
FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022, ktorí súhlasili
s kandidatúrou a predložili jej autorizovaný pracovný životopis a fotografiu, na vývesnej
tabuli AS FAJ EUBA.
14. Kandidáti na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11.
2022, ktorí súhlasili s kandidatúrou, sa predstavia Akademickej obci FAJ EUBA na
predvolebnom zhromaždení, ktoré zvolá predseda AS FAJ EUBA a ktoré sa uskutoční

17. októbra 2018 (streda) o 13:00 hodine
v spoločenskej miestnosti v budove V1.
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15. Voľba kandidáta na funkciu dekana FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2018
do 30. 11. 2022 sa uskutoční v súlade s čl. 15 bodom 8 Štatútu FAJ EUBA na osobitnom
neverejnom zasadnutí AS FAJ EUBA dňa 24. 10. 2018 o 12:30 hod.
16. 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
nasledovne:
„Článok 15
Spôsob voľby kandidáta na dekana
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

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.
AS fakulty vypíše termín volieb a schváli päťčlennú volebnú komisiu (ďalej len
„komisia“) pre voľbu dekana najmenej 28 dní pred konaním volieb.
Komisia organizuje a zabezpečuje voľby. Činnosť komisie riadi jej predseda zvolený na
prvom zasadnutí komisie.
Komisia najneskôr 15 dní pred uskutočnením volieb zverejní vyhlášku o pravidlách,
termínoch prípravy a priebehu volieb. Zabezpečí, aby priebeh volieb bol písomne
zdokumentovaný.
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.
Komisia v určenom termíne zverejní zoznam navrhnutých kandidátov so stručnou
charakteristikou každého z nich.
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.
Voľba dekana sa uskutoční na osobitnom neverejnom zasadnutí AS fakulty za prítomnosti
najmenej dvoch tretín členov AS fakulty.
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.
Volebná komisia spočíta hlasy, vylúči neplatné hlasovacie lístky a usporiada poradie
kandidátov podľa počtu získaných hlasov.
Za dekana je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov
AS fakulty.
Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb potrebnú väčšinu hlasov, koná sa
do 14 dní druhé kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali
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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 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.“

V Bratislave 26. 09. 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
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NÁVRH KANDIDÁTA
na funkciu dekana Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022
Meno a priezvisko navrhovateľa: ________________________________________________
Pracovisko navrhovateľa (názov, sídlo):
___________________________________________________________________________
Kontaktné údaje navrhovateľa (adresa bydliska alebo e-mail alebo telefónny kontakt):
___________________________________________________________________________
člen akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave,
v zmysle Štatútu Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej
len „FAJ EU v Bratislave“) a Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb
zo dňa 26. 09. 2018 navrhujem kandidáta na funkciu dekana FAJ EU v Bratislave na funkčné
obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 pána/pani:
Meno a priezvisko navrhovaného kandidáta: _______________________________________
Pracovisko navrhovaného kandidáta (názov, sídlo):
___________________________________________________________________________
Kontaktné údaje navrhovaného kandidáta (adresa bydliska alebo e-mail alebo telefónny
kontakt):
___________________________________________________________________________

V Bratislave dňa ____________________
____________________________
vlastnoručný podpis navrhovateľa
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SÚHLAS NAVRHNUTÉHO KANDIDÁTA
s kandidatúrou na funkciu dekana Fakulty aplikovaných jazykov
Ekonomickej univerzity v Bratislave
na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022
Meno a priezvisko navrhovaného kandidáta: _______________________________________
Pracovisko navrhovaného kandidáta (názov, sídlo):
___________________________________________________________________________
Kontaktné údaje navrhovaného kandidáta (adresa bydliska alebo e-mail alebo telefónny
kontakt):
___________________________________________________________________________
súhlasím s kandidatúrou na funkciu dekana Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej
univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 a zaväzujem sa
predložiť v zmysle Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidáta na
dekana FAJ EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022 zo dňa 26.
09. 2018 volebnej komisii pre voľbu kandidáta na dekana FAJ EU v Bratislave v stanovenom
termíne:
1. autorizovaný pracovný životopis v slovenskom jazyku, v ktorom budem ako kandidát
na dekana FAJ EU v Bratislave 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;
2. aktuálnu fotografiu.
Beriem na vedomie, že ak uvedené dokumenty nepredložím v stanovenom termíne, nebudem
zapísaný do zoznamu kandidátov na funkciu dekana Fakulty aplikovaných jazykov
Ekonomickej univerzity v Bratislave a nebudem volený.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov dobrovoľne udeľujem EU v Bratislave súhlas so spracúvaním mojich
osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených vo vyššie špecifikovaných
dokumentoch, a to na účel voľby kandidáta na dekana FAJ EU v Bratislave na funkčné
obdobie od 01. 12. 2018 do 30. 11. 2022. Súhlas poskytujem EU v Bratislave na uvedený účel
odo dňa udelenia súhlasu do 31. 03. 2019. Som oprávnená/ý svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
Súčasne týmto udeľujem EU v Bratislave súhlas so zverejnením môjho pracovného
životopisu, aktuálnej fotografie a programového vyhlásenia na úradnej výveske
Akademického senátu FAJ EU v Bratislave a na webovom sídle FAJ EU v Bratislave.
V Bratislave dňa ____________________
____________________________________
vlastnoručný podpis navrhovaného kandidáta
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