
V Y H L Á Š K A  

o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu voľby kandidáta na dekana 

Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Košiciach na funkčné obdobie 

od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 
 

1. Voľby kandidáta na dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej len „PHF Košice“) na funkčné obdobie od        

01. 02. 2019 do 31. 01. 2023, podľa § 27 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 14 

tretej časti Štatútu PHF Košice, vyhlásil Akademický senát PHF Košice (ďalej len „AS 

PHF“) na svojom zasadnutí v Košiciach dňa 23. októbra 2018. Volebná komisia na 

voľbu kandidáta na dekana PHF Košice (ďalej len „Volebná komisia“) bola zvolená na 

zasadnutí AS PHF dňa 23. októbra 2018 a pracuje v zložení: 

Zamestnanecká časť 

      Ing. Petra Szaryszová, PhD. – Katedra manažmentu 

      JUDr. Oľga Kmeťová, CSc. – Katedra finančného riadenia podniku 

      Ing. Jozef Gajdoš, PhD. – Katedra obchodného podnikania 

      Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD. – Katedra ekonómie 

      Ing. Jaroslav Dugas, PhD. – Katedra informačnej a jazykovej komunikácie 

Študentská časť 

      Karina Kružová – 2. roč. EaMP, I. stupeň dennej formy štúdia v Košiciach 

      Bc. Filip Nagy – 2. roč. FRP, II. stupeň dennej formy štúdia v Košiciach 

Náhradníci  

RNDr. Jana Coroničová Hurajová, PhD. – Katedra kvantitatívnych metód 

  doc. Ing. Michal Stričík, PhD. – Katedra ekonómie 

 

2. Volebná komisia organizuje a zabezpečuje voľby. Činnosť komisie riadi jej predseda. 

Volebná komisia na svojom prvom zasadnutí dňa 26. októbra 2018 zvolila za 

predsedníčku Volebnej komisie Ing. Petru Szaryszovú, PhD. 

  

3. V zmysle čl. 14 ods. 5 tretej časti Štatútu PHF Košice návrh kandidáta na dekana PHF 

Košice môže podať každý člen akademickej obce PHF Košice prostredníctvom členov 

Akademického senátu PHF Košice. 

 

4. Návrh kandidáta na dekana PHF Košice sa podáva písomne na predpísanom formulári 

uvedenom v prílohe č. 1 tejto vyhlášky a musí obsahovať meno, priezvisko, titul, 

pracovisko, telefonický kontakt, e-mailovú a korešpondenčnú adresu navrhovateľa 

kandidáta; meno, priezvisko, titul, pracovisko a korešpondenčnú adresu navrhovaného 

kandidáta a zároveň meno, priezvisko, titul člena AS PHF; prostredníctvom ktorého je 

návrh kandidáta na dekana PHF Košice podaný. Návrh odovzdá člen AS PHF členom 

Volebnej komisie dňa: 

28. novembra 2018 (streda) od 10.00 hod. do 12.00 hod. 

v zasadačke dekana PHF Košice 

 

5. Volebná komisia dňa 28. novembra 2018 o 12.15 hod. na svojom zasadnutí overí 

jednotlivé návrhy kandidáta na dekana PHF Košice. Volebná komisia osloví všetkých 

navrhovaných kandidátov a požiada ich o písomné vyjadrenie svojho súhlasu           

(príloha č. 2), resp. nesúhlasu (príloha č. 3) s kandidatúrou na predpísanom formulári 



uvedenom v príslušných prílohách tejto vyhlášky, o ich autorizovaný pracovný životopis 

a dve fotografie, ktoré odovzdajú predsedníčke Volebnej komisie na voľbu kandidáta na 

dekana PHF Košice v termíne najneskôr do 3. decembra 2018 do 12.00 hod. Kandidát, 

ktorý nesúhlasí so svojou kandidatúrou, nie je do volieb zaradený. 

 

6. Najneskôr do 3. decembra 2018 do 13.00 hod. zverejní Volebná komisia zoznam tých 

kandidátov na dekana PHF Košice, ktorí prijali kandidatúru na dekana PHF Košice, a to 

na vyhradených miestach. 

 

7. Kandidáti na dekana PHF Košice sa predstavia akademickej obci so svojím programovým 

vyhlásením na predvolebných zhromaždeniach, ktoré sa uskutočnia nasledovne: 

 dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 9.00 hod. v miestnosti AOC na PHF Košice; 

 dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 14.00 hod. v miestnosti Aula na pedagogickom 

pracovisku PHF Košice v Michalovciach. 

      Predvolebné zhromaždenie zvolá predseda AS PHF. 

  

8. Voľby kandidáta na dekana PHF Košice sa uskutočnia na osobitnom neverejnom 

zasadnutí AS PHF v zasadačke dekana PHF Košice dňa 18. decembra 2018 (utorok): 

 10.00 hod. prvé kolo volieb; 

 12.00 hod. druhé kolo volieb. 

 

9. Voľby kandidáta na dekana PHF Košice sa uskutočnia podľa pravidiel stanovených       

v čl. 14 ods. 8 až 12, tretej časti Štatútu PHF Košice nasledovne: 

 Voľby kandidáta na dekana PHF Košice sa uskutočnia na osobitnom neverejnom zasadnutí   

AS PHF za prítomnosti najmenej dvoch tretín členov AS PHF. Volebný akt sa uskutočňuje 

tajným hlasovaním. 

 Za kandidáta na dekana PHF Košice je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú 

väčšinu hlasov všetkých členov AS PHF.   

 Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb potrebnú väčšinu hlasov členov         

AS PHF, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí 

získali 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.  

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

všetkých členov AS PHF. V prípade, ak sa tak nestane, voľby kandidáta na dekana sa končia. 

Do jedného mesiaca sa uskutočnia nové voľby kandidáta na dekana, v ktorých nemôže 

kandidovať ten, kto kandidoval na funkciu dekana v predchádzajúcich voľbách.   

 V priebehu volieb sa môže navrhovaný kandidát vzdať svojej kandidatúry, a to vždy pred 

začiatkom príslušného kola volieb.   

      

10. O priebehu a výsledku volieb Volebná komisia vyhotoví protokol. 

11. V mene AS PHF oznámi jeho predseda výsledky volieb najneskôr do 7 dní rektorovi 

Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 

 

V Košiciach dňa 6. novembra 2018  

  

Ing. Petra Szaryszová, PhD. 

predsedníčka Volebnej komisie na voľbu 

kandidáta na dekana PHF Košice 


