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POSTUP VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA 

A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKEJ UNIVERZITY 
 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Voľbu kandidáta na funkciu dekana vyhlasuje akademický senát fakulty najmenej 90 dní pred 

uplynutím funkčného obdobia dekana. Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana sa uverejňuje na úradnej 

tabuli fakulty. 

(2) Kandidáta na funkciu dekana volí akademický senát tajným hlasovaním na obdobie štyroch rokov.  

(3) Tá istá osoba môže byť zvolená za dekana najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Ak po 

skončení výkonu funkcie neuplynie z akýchkoľvek dôvodov celé ďalšie funkčné obdobie, je kandidatúra na 

funkciu dekana predchádzajúceho dekana vylúčená.  

 

 

Čl. 2 

Navrhovanie kandidátov na funkciu dekana 

 

(1) Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana má každý člen akademickej obce fakulty. 

(2) Návrhy kandidátov na funkciu dekana sa podávajú predsedovi akademického senátu fakulty v písomnej 

forme. Predseda akademického senátu fakulty podané návrhy bez zbytočného odkladu predloží na overenie 

predsedovi Volebnej komisie akademického senátu fakulty (ďalej len „volebná komisia.) 

(3) K návrhu musí byť v čase jeho podania pripojené:  

a) vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou,  

b)  stručný odborný životopis kandidáta,  

c) čestné vyhlásenie kandidáta, že nebol a nie je funkcionárom politickej strany s programom rasovej 

a náboženskej neznášanlivosti; je bezúhonný a v minulosti v nijakej forme nespolupracoval so Štátnou 

bezpečnosťou ,  

(4) Návrhy overuje volebná komisia. Ak návrh nie je podaný podľa čl. 1 ods. 3 a čl. 2 ods. 1, 2 a 3 tohto 

postupu a navrhovateľ podľa čl. 2 ods. 1 ho po predchádzajúcej výzve volebnej komisie nedoplní do troch 

pracovných dní od doručenia jej výzvy, volebná komisia tento návrh nezaradí do zoznamu kandidátov na 

funkciu dekana a do zoznamu kandidátov uvedených na hlasovacom lístku.  

(5) Začiatok navrhovania kandidátov a ukončenie navrhovania kandidátov určí harmonogram voľby  

kandidáta na funkciu dekana prijatý akademickým senátom fakulty.  

(6) Ak volebná komisia zistí, že návrhy spĺňajú podmienky uvedené v čl. 1 ods. 3 a čl. 2 ods. 1, 2 a 3 tohto 

poriadku, vyvesí predseda volebnej komisie zoznam kandidátov na funkciu dekana a odborné životopisy 

kandidátov na informačnej tabuli akademického senátu najmenej päť dní pred konaním voľby.  

(7) Zakazuje sa akákoľvek agitácia v prospech kandidátov, vrátane agitácie v priebehu prednášok, cvičení, 

konzultácií, skúšok a iných foriem pedagogického procesu.  

 

 

Čl. 3 

Organizácia voľby kandidáta na funkciu dekana 

 

(1) Pre účely voľby kandidáta na funkciu dekana zriadi senát fakulty trojčlennú volebnú komisiu a zvolí jej 

predsedu. Volebná komisia riadi a zabezpečuje voľbu kandidáta na funkciu dekana, určuje spôsob hlasovania, 

miesto voľby a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku voľby kandidáta na funkciu dekana. 

(2) Predseda volebnej komisie zabezpečí rozmnoženie hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok predseda 

volebnej komisie podpíše a opatrí ho odtlačkom pečiatky Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity.  

(3) Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku volieb pred vyhlásením 

výsledku volieb.  
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(1)  Schôdzu akademického senátu, na ktorej sa bude konať voľba kandidáta na funkciu dekana, zvolá 

predseda akademického senátu. Schôdzu vedie predseda akademického senátu; ak to nie je možné, schôdzu 

vedie podpredseda akademického senátu, alebo poverený člen zamestnaneckej časti akademického senátu. 

(2)  Na schôdzi akademického senátu podá predseda volebnej komisie správu o výsledkoch overenia 

návrhov kandidátov na dekana. 

(3)  Kandidát na dekana vystúpi samostatne bez účasti ostatných kandidátov na schôdzi akademickej obce 

s programom a odpovedá na otázky členov akademického senátu a prítomných členov akademickej obce fakulty. 

Na spoločnej diskusii sa zúčastnia všetci kandidáti.  

(4) Akademický senát sa môže uzniesť na dĺžke vystúpenia kandidátov.  

(5) Akt voľby dekana sa uskutoční len za účasti členov akademického senátu. V osobitnej volebnej 

miestnosti volebná komisia skontroluje volebnú schránku a podmienky tajnosti voľby dekana. Volebná komisia 

tiež skontroluje počet hlasovacích lístkov a počet obálok.  

 

 

Čl. 5 

 

 Kandidát môže svoj súhlas s kandidatúrou na dekana písomne vziať späť, pokým akademický senát 

nepristúpi k voľbe dekana. Jeho meno a priezvisko sa na hlasovacom lístku neuvedie alebo pred konaním voľby 

sa vodorovne prečiarkne.  

 

 

Čl. 6 

 

 (1) Po vystúpení všetkých kandidátov podľa čl. 4 ods. 3 predsedajúci schôdze so súhlasom predsedu 

volebnej komisie vyhlási voľbu dekana za začatú a vyzve členov akademickej obce ak sa zúčastňujú schôdze, 

aby do vyhlásenia výsledkov volieb opustili miestnosť konania schôdze a jej okolie ako aj okolie osobitnej 

volebnej miestnosti.  

 (2) Predseda volebnej komisie objasní spôsob úpravy hlasovacieho lístka, platnosť a neplatnosť 

hlasovacieho lístka.  

 (3) Ako prví volia členovia volebnej komisie.  

 (4) Volebná komisia odovzdá hlasovací lístok členovi akademického senátu v osobitnej volebnej 

miestnosti. Člen akademického senátu potvrdí prevzatie volebného lístka podpisom.  

 (5) V osobitnej volebnej miestnosti sa môžu pri voľbe zdržiavať len členovia volebnej komisie a volič.  

 (6) Upravený volebný lístok v obálke vloží volič, člen akademického senátu pod dozorom volebnej 

komisie do volebnej schránky v osobitnej volebnej miestnosti.  

 (7) Vzor volebného lístka a jeho platná úprava je prílohou tohto volebného poriadku.  

 

 

Čl. 7 

Zisťovanie výsledkov voľby kandidáta na funkciu dekana 

 

(1) Po skončení voľby dekana členovia volebnej komisie spočítajú v osobitnej volebnej miestnosti 

odovzdané hlasovacie lístky a zistia počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre každého kandidáta.  

(2) Na zvolenie kandidáta na funkciu dekana je v prvom kole voľby potrebná najmenej trojpätinová väčšina 

hlasov všetkých členov akademického senátu fakulty. V druhom kole voľby postačuje na zvolenie kandidáta 

nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov akademického senátu fakulty. Do druhého kola voľby postúpia 

kandidáti, ktorí sa podľa počtu hlasov získaných v prvom kole voľby umiestnili na prvých dvoch miestach. Ak sa 

v prvom kole voľby na prvom alebo druhom mieste umiestnili kandidáti s rovnakým počtom hlasov, všetci títo 

kandidáti postupujú do druhého kola voľby.   
 

Čl. 8 

Zápisnica o výsledku voľby dekana 

 

(1) O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej členovia.  

(2)  Zápisnica volebnej komisie obsahuje počet zúčastnených voličov, zoznam uchádzačov o kandidatúru 

na funkciu dekana, počet získaných hlasov, hlasov proti a neplatných hlasov, počet vydaných hlasovacích lístkov 

a počet neodovzdaných hlasovacích lístkov, konštatovanie, či bol alebo nebol zvolený kandidát na funkciu 

dekana a podpisy všetkých členov volebnej komisie.  

 

Čl. 9 
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Oznámenie výsledku voľby kandidáta na funkciu dekana 

 

    (1) Výsledky voľby kandidáta na funkciu dekana zverejní predseda volebnej komisie akademického senátu 

fakulty bezodkladne po jej skončení na úradnej tabuli fakulty .  

     (2) Volebná komisia zašle zápisnicu o priebehu a výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana 

akademickému senátu fakulty a  rektorovi Trnavskej univerzity.  

     (3)  Po zverejnení výsledkov voľby kandidáta na funkciu dekana zabezpečí predseda volebnej komisie 

archiváciu hlasovacích lístkov na obdobie troch mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia komisia hlasovacie lístky 

zničí.  

 

 

Čl. 10 

Nová voľba kandidáta na funkciu dekana 

 

      Ak ani v druhom kole nezíska uchádzač potrebnú väčšinu hlasov, akademický senát fakulty vyhlási do 30 dní 

novú voľbu kandidáta na funkciu dekana. V novej voľbe kandidáta na funkciu dekana nesmie kandidovať žiaden 

kandidát z predchádzajúcej neúspešnej voľby kandidáta na funkciu dekana.  

 

 

Čl. 11 

Záverečné ustanovenia 

        

(1) Tento postup voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho prerokovania a schválenia akademickým senátom 

fakulty dňa 24. 7. 2013. 

(2) Ruší sa platnosť Poriadku voľby dekana  Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

z 19. 1. 2012. 

 

V Trnave, dňa 24. 7. 2013  
 
 

 

PhDr. Andrej Kállay, PhD. 

predseda Akademického senátu TU FZaSP  

 

 

 

 

Príloha Postupu voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity podľa čl. 6 ods. 7 tohto poriadku  


Akademický senát  

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

 

Voľba kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 

 
HLASOVACÍ LÍSTOK 

 

Priezvisko a meno , tituly kandidáta Áno 

  

 

 

 

Platná úprava hlasovacieho lístka: 

 

X

 


