
Harmonogram volieb kandidáta na dekana 
Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

 

pre obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027 
 
 
1. Termín konania volieb: 20.1.2023 (piatok) o 10,00 h. 

Volebné zhromaždenie na neverejnom zasadnutí AS SvF 
TUKE 

 
 
2. Miesto konania volieb: miestnosť č. 247 (dekanát, 2. poschodie) 

Vysokoškolská 4, 042 00 Košice 
 
 
3. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana SvF TUKE 
 

V zmysle Prílohy č. 1 – „Štatútu SvF TUKE“ bude Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana 
SvF TUKE zverejnené 1.12.2022 (štvrtok) na úradnej výveske dekanátu, všetkých pracovísk 
fakulty a na webovom sídle SvF TUKE. 
 

Zodpovedný: predseda AS SvF TUKE 
 
 
4. Formulár - Návrh kandidáta na dekana SvF TUKE 
 

Formulár - Návrh kandidáta na dekana SvF TUKE bude zverejnený na webovom sídle SvF 
TUKE dňa 1.12.2022 (štvrtok). 
 

Návrh kandidáta na funkciu dekana Svf TUKE môže podať člen AS SvF TUKE. 
 

Zodpovedný: predseda AS SvF TUKE 
 
 
5. Termín uzávierky podávania návrhov kandidátov na dekana SvF TUKE 
 

Návrhy kandidátov na dekana SvF TUKE sa podávajú predsedovi AS SvF TUKE na formulári 
(www stránka fakulty) do 9.1.2023 (pondelok) do 12,00 h. 
 

Zodpovedný: predseda AS SvF TUKE 
 
 
6. Spôsob návrhu kandidátov na dekana SvF TUKE 
 

Písomný návrh na kandidáta na dekana SvF TUKE musí obsahovať: 
 

 meno a priezvisko člena AS SvF TUKE s podpisom, 
 ktorý návrh na kandidáta na dekana SvF TUKE podáva; 

 meno a priezvisko, tituly, kandidáta na dekana SvF TUKE; 

 písomné vyjadrenie súhlasu navrhovaného s kandidatúrou na dekana SvF TUKE; 
 
 

Prílohy k návrhu na kandidáta na dekana SvF TUKE (písomná/tlačená a elektronická forma v 
*pdf formáte) v rozsahu do 10xA4 zalepené v obálke: 
 

 1x fotografia kandidáta  

 štruktúrovaný pracovný životopis; 

 prezentácia volebného programu v oblastiach: 
- inovácia pedagogického procesu; 
- systemizácia a personálna politika fakulty; 



- organizácia a riadenie fakulty; 
- zlepšenie finančných zdrojov; 
- rozvoj výskumu a materiálneho vybavenia; 
- iné. 

 

Zodpovedný: predseda AS SvF TUKE 
 
 
7. Listina kandidátov na dekana SvF TUKE 
 

Listina kandidátov na dekana SvF TUKE bude zverejnená 10.1.2023 (utorok) na úradnej 
výveske dekanátu a na webovom sídle SvF TUKE. 
 

V termíne od 10.1.2023 (utorok) do 16.1.2023 (pondelok) budú na webovom sídle fakulty a 
výveske dekanátu zverejnené životopisy a volebné programy kandidátov na dekana SvF 
TUKE. Kandidáti na dekana SvF TUKE ich môžu v priebehu predvolebnej kampane dopĺňať 
a meniť. 
 

Zodpovedný: predseda AS SvF TUKE 
 
 
8. Zhromaždenie členov akademickej obce SvF TUKE - kandidáti na dekana 
    predstavia vlastný návrh realizácie dekanského zámeru rozvoja fakulty 
 

Termín predvolebného zhromaždenia členov akademickej obce SvF TUKE bude zverejnený 
10.1.2023 (utorok) na úradnej výveske dekanátu a na webovom sídle SvF TUKE. 
 

Zhromaždenie členov akademickej obce SvF TUKE, kde kandidáti na dekana SvF TUKE 
predstavia vlastný návrh realizácie dekanského zámeru rozvoja SvF TUKE pre obdobie od 
1.2.2023 do 31.1.2027 bude dňa 16.1.2023 (pondelok) od 13,30 h. v ZP 5. 
 

V priebehu predvolebnej kampane do 16.1.2023 (pondelok) môžu členovia akademickej obce 
SvF TUKE odovzdať členom AS SvF TUKE k jednotlivým kandidátom na dekana SvF TUKE 
písomné otázky zalepené v obálkach, ktoré budú verejne prednesené na zhromaždení 
akademickej obce SvF TUKE dňa 16.1.2023 (pondelok) od 13,30 h. v ZP 5. 
 

Členovia AS SvF TUKE odovzdajú otázky zalepené v obálkach moderátorovi zhromaždenia 
členov akademickej obce SvF TUKE - predsedovi AS SvF TUKE - doc. RNDr. Pavlovi 
Purczovi, PhD. do 16.1.2023 (pondelok) do 13,30 h. 
 

AS SvF TUKE odporúča dekanovi SvF TUKE vyhlásiť „dekanské voľno“ na deň 16.1.2023 
(pondelok) od 13,30 h. 
 

Poradie predstavovania kandidátov na dekana SvF TUKE na zhromaždení členov 
akademickej obce SvF TUKE sa určí abecedne podľa priezviska kandidáta na dekana SvF 
TUKE. 
 

Vystúpenie jednotlivých kandidátov na dekana SvF TUKE je maximálne 15 minút. 
 

Po prezentácií volebných programov jednotlivých kandidátov na dekana SvF TUKE budú 
najprv prednesené otázky, ktoré boli odovzdané vopred (písomne v obálkach) a následne 
môžu členovia akademickej obce SvF TUKE prezentovať otázky ústne. 
 

Zodpovedný: predseda AS SvF TUKE 
 
 
9. Volebné zhromaždenie 
 

Kandidáta na dekana SvF TUKE volí volebné zhromaždenie počas neverejného zasadnutia 
AS SvF TUKE dňa 20.1.2023 (piatok) od 10,00 h. 
 

Zodpovedný: predseda AS SvF TUKE 



 

 
10. Výsledok voľby kandidáta na dekana SvF TUKE 
 

Predseda AS SvF TUKE zverejnení 23.1.2023 (pondelok) členom akademickej obce SvF 

TUKE výsledok z tajnej voľby kandidáta na dekana SvF TUKE na webovom sídle fakulty a 
výveske dekanátu SvF TUKE. 
 

Do 24.1.2023 (utorok) predseda AS SvF TUKE listom oznámi rektorovi TUKE - Dr. h. c. prof. 
h. c. prof. Ing. S. Kmeťovi, DrSc. výsledok z tajnej voľby kandidáta na dekana SvF TUKE 
konanej dňa 20.1.2023 na neverejnom zasadnutí AS SvF TUKE, a tiež požiada rektora o 
stanovenie termínu slávnostnej inaugurácie dekana SvF TUKE. 
 

Ak bude známy termín slávnostnej inaugurácie nového dekana SvF TUKE, tak predseda AS 
SvF TUKE bude informovať členov AS SvF TUKE, ako aj členov akademickej obce SvF 
TUKE. 
 

Zodpovedný: predseda AS SvF TUKE 
 
 
 

Košice, 30/11/2022     ........................................................ 
       doc. RNDr. Pavol Purcz, PhD., v. r. 
        predseda AS SvF TUKE 
 


