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HARMONOGRAM VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA TECHNICKEJ FAKULTY SPU V NITRE 

NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2022 – 2026 
 

1.  Podávanie návrhov kandidátov na dekana TF – do 25. 5. 2022: 
 

V zmysle čl. 13, ods. (2) Štatútu TF SPU v Nitre, návrhy kandidátov na kandidáta na dekana TF 

predkladajú predsedovi AS TF členovia akademickej obce fakulty. 

Návrh na kandidáta na dekana Technickej fakulty SPU na funkčné obdobie 2022 – 2026 môže podať 

každý člen zamestnaneckej resp. študentskej časti akademickej obce TF. Navrhovanie kandidátov do 

volieb kandidáta na dekana bude prebiehať v termíne od 09.05.2022 (pondelok) od 07:30 h do 

25.05.2022 (streda) do 15:30 h elektronicky v UIS v module e-Agenda. Každému členovi AO TF SPU v 

Nitre príde do jeho univerzitnej mailovej schránky informačný mail s priamym odkazom na aplikáciu 

„Portál voliča“ v UIS, v ktorej má volič možnosť vyhľadať a následne potvrdiť výber ním navrhovaného 

kandidáta na voľbu kandidáta na dekana TF SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022 - 2026.  

Potvrdenie navrhnutého kandidáta je proces nevratný! 
 

2. Potvrdenie súhlasu s kandidatúrou – do 31. 5. 2022 
 

Na základe písomného potvrdenia súhlasu s kandidatúrou navrhnutých kandidátov na funkciu dekana 

fakulty, predsedníctvo AS TF zverejní zoznam kandidátov na úradnej výveske AS TF, na internetovej 

stránke fakulty, v UIS a na pracoviskách fakulty do 31. 5. 2022 do 1400
 h. 

Predsedníctvo AS TF pripraví hlasovacie lístky pre voľbu kandidáta na dekana TF. 

3. Predstavovanie kandidátov a voľba kandidáta na dekana – 1. 6. 2022 
 

Predstavovanie kandidátov na dekana TF sa uskutoční 1. 6. 2022 o 1000
 h v Kongresovom centre SPU 

(v prípade nedostupnosti Kongresového centra v miestnosti CH) na stretnutí akademickej obce TF, 
ktoré zvolá predseda AS TF. Kandidáti na základe vylosovaného poradia predstavia v rozsahu 20 
minút Programové tézy rozvoja Technickej fakulty SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022 – 2026. Po 
vystúpení posledného kandidáta bude nasledovať diskusia k predneseným programovým tézam 
jednotlivých kandidátov. 
 

Bezprostredne po ukončení predstavovania sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu TF SPU 
v Nitre s nasledovným programom: 
 

1. Schvaľovanie návrhu overovateľov hlasovania. 
2. Tajná voľba kandidáta na dekana TF. 
3. Sčítanie hlasov. 
4. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na dekana TF. 

 

Voľbu kandidáta na dekana TF upravuje Štatút Technickej fakulty SPU v Nitre, čl. 13 „Voľba kandidáta 
na dekana a návrh na odvolanie dekana z funkcie“. Spôsob hlasovania na zasadnutí Akademického 
senátu TF v súvislosti s voľbou kandidáta na dekana TF upravuje Rokovací poriadok Akademického 
senátu Technickej fakulty SPU v Nitre, čl. 16 „Hlasovanie“. 
 
Schválené na zasadnutí AS TF dňa 18. 2. 2022 

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. 
                  predseda AS TF SPU v Nitre 


