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Akademický senát Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
(ďalej len ,,AS FZV“) podľa ustanovení § 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) a v súlade s § 7 ods. 5) Štatútu Fakulty
zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,FZV”) sa
uzniesol na tomto Volebnom poriadku pre voľbu kandidáta na dekana Fakulty
zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,volebný
poriadok“).
§1
Základné ustanovenia
1) Volebný poriadok bližšie upravuje proces voľby kandidáta na dekana FZV navrhovanie kandidátov na funkciu dekana, organizáciu volieb, samotné voľby,
opakovanie volieb, zisťovanie výsledkov volieb, oznámenie výsledkov volieb.
2) Volebný poriadok je jedným z vnútorných predpisov FZV, ktoré schvaľuje AS FZV.
3) Kandidáta na dekana volí AS FZV tajným hlasovaním na obdobie štyroch rokov.
§2
Určenie termínu voľby a uzávierky pre podávanie návrhov na kandidátov na
dekana FZV
1) Pri voľbe kandidáta na funkciu dekana novovzniknutej fakulty, sa voľba uskutoční
spravidla 1 deň po uzavretí všetkých kandidátnych listín na funkciu dekana.
2) Voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty vyhlasuje AS FZV najmenej 90 dní pred
uplynutím funkčného obdobia dekana FZV a musia sa konať najmenej 60 dní pred
skončením jeho funkčného obdobia.
3) Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia vzdaním
sa funkcie dekana, dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie
dekana predsedovi AS FZV vzniká predsedovi AS FZV povinnosť bezodkladne
vyhlásiť voľby kandidáta na dekana FZV. Voľby kandidáta na dekana FZV sa v tomto
prípade musia uskutočniť najneskôr do 30 dní od doručenia písomného oznámenia
o vzdaní sa funkcie dekana predsedovi AS FZV. V prípade vzdania sa funkcie dekana
zaniká funkcia dekana okamihom vymenovania nového dekana rektorom UCM.
4) Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia z iných
dôvodov, ako z dôvodu vzdania sa funkcie dekana, voľba kandidáta na dekana sa
uskutoční bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od ukončenia funkcie dekana.
5) Termíny a miesto volieb, ako aj konkretizáciu ďalších termínov určuje
predsedníctvo AS FZV a oboznámi s nimi členov AS FZV.
6) Termín konania volieb so zoznamom kandidátov, ktorý obsahuje poradové číslo
kandidáta, jeho meno a priezvisko, akademický titul a názov pracoviska kandidáta,
sa zverejní najmenej 7 dní pred ich konaním na webovom sídle fakulty a na úradnej
výveske fakulty. V prípade prvej voľby kandidáta na dekana novovzniknutej fakulty
môže byť uvedená lehota skrátená, musí však byť najmenej tri dni.
7) Ak dekan predčasne skončil výkon svojej funkcie alebo bol z nej odvolaný, vykonáva
do vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom UCM na
návrh AS FZV. To sa však nevzťahuje na prípad predčasného skončenia funkcie
dekana vzdaním sa funkcie dekana podľa § 2 ods. 2.
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§3
Výber kandidáta na dekana FZV
1) Kandidáta na funkciu dekana FZV môže navrhnúť:
a) člen akademického senátu FZV,
b) člen akademickej obce FZV.
2) Písomné návrhy na kandidátov na dekana FZV podáva navrhovateľ predsedovi AS
FZV. Písomný návrh musí obsahovať písomný súhlas kandidáta na dekana s prijatím
kandidatúry, čestné vyhlásenie o spĺňaní podmienok podľa ods. 5 a stručný
profesijný životopis navhovaného kandidáta.
3) Návrhy kandidátov podľa ods. 2 sa podávajú najneskôr v lehote (vrátane presnej
hodiny) určenej predsedníctvom AS FZV, ktorá by mala spravidla končiť 20 dní pred
dňom konania volieb kandidáta na dekana a to prostredníctvom podateľne FZV
UCM. V prípade prvej voľby kandidáta na dekana novovzniknutej fakulty môže byť
uvedená lehota skrátená, musí však byť najmenej tri dni.
4) Za kandidáta na dekana môže byť navrhnutý člen akademickej obce FZV.
5) Kandidát na dekana musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) bezúhonnosť,
b) štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c) ovládanie štátneho jazyka,
d) členstvo v akademickej obci FZV.
§4
Organizácia voľby kandidáta na dekana FZV
1) Kandidát na dekana predloží predsedovi AS FZV písomný návrh stratégie rozvoja
fakulty. Tento návrh prezentuje ústne na zasadnutí Akademickej obce FZV (ďalej aj
ako,, AO FZV“) a odpovedá na otázky členov AO FZV.
2) Vystúpenia sa uskutočnia v poradí určenom žrebovaním, ktorý organizuje predseda
AS FZV.
3) AS FZV sa môže uzniesť na dĺžke vystúpenia kandidátov.
4) Na organizáciu volieb kandidáta na dekana a na zisťovanie výsledkov týchto volieb
zriadi AS FZV zo svojich členov Volebnú komisiu pre voľby kandidáta na dekana
(ďalej len „volebná komisia“).
5) Volebná komisia je trojčlenná, tvorí ju jeden zástupca študentskej časti AS FZV a
dvaja zástupcovia zamestnaneckej časti AS FZV, z toho jeden zástupca
zamestnaneckej časti zvolený do funkcie predsedu volebnej komisie.
6) Okrem členov komisie AS FZV zvolí zo svojich členov dvoch náhradníkov za členov
volebnej komisie, z toho jedného zo zamestnaneckej časti a jedného zo študentskej
časti, pre prípad, že by sa niektorý z členov volebnej komisie nedostavil k voľbám.
7) Členovia volebnej komisie vrátane náhradníkov sa volia v priamych voľbách
verejným hlasovaním AS FZV.
8) Členom volebnej komisie nemôže byť predseda AS FZV ani kandidát na funkciu
dekana FZV.
9) Volebná komisia spolupracuje pri organizovaní volieb s predsedníctvom AS FZV.
10) Predseda AS FZV zabezpečí tlač hlasovacích lístkov s poradovým číslom kandidátov
podľa abecedného poriadku s menom a priezviskom. Hlasovacie lístky musia byť
opatrené odtlačkom pečiatky FZV.
11) Hlasovacie lístky odovzdá predseda AS FZV volebnej komisii, ktorá ich skontroluje
(obsah, počet) a každý z nich podpíše predseda volebnej komisie.
12) V prípade zistenia nezrovnalostí na hlasovacích lístkoch, nesplnenia podmienok
účastí jednotlivých kandidátov alebo späťvzatia súhlasu navrhovaného kandidáta s
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kandidatúrou, volebná komisia vyzve predsedu AS FZV na zabezpečenie tlače
nových hlasovacích lístkov.
13) Volebná komisia taktiež skontroluje volebnú schránku a podmienky tajnosti volieb.
§5
Voľba dekana FZV
1) Pri akte voľby kandidáta na dekana sú prítomní len členovia AS FZV.
2) Akademický senát je uznášaniaschopný pri voľbe kandidáta na dekana, ak je
prítomná dvojtretinová väčšina všetkých jeho členov.
3) Členovia volebnej komisie rozdajú hlasovacie lístky všetkým prítomným členom AS
FZV tak, aby každý člen AS FZV mal iba jeden hlasovací lístok.
4) Volebná komisia zabezpečí splnenie podmienky tajnosti hlasovania.
5) Hlasovanie člena akademického senátu je platné, ak na hlasovacom lístku
zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta na dekana. Inak označený alebo
neoznačený hlasovací lístok je neplatný.
6) Za kandidáta na dekana je AS FZV zvolený ten kandidát na dekana, ktorý získal
dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov AS FZV, a to aj v prípade, ak je len
jeden kandidát na kandidáta na dekana. Ak žiadny kandidát nezískal požadovanú
väčšinu hlasov, uskutoční sa bezodkladne druhé kolo volieb.
7) Ak v prvom kole nebol zvolený žiadny kandidát, do druhého kola postupujú dvaja
kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Ak získalo viacero kandidátov druhý
najväčší počet hlasov, do druhého kola volieb postupujú všetci títo kandidáti a
kandidát s najväčším počtom hlasov.
8) V druhom kole je za kandidáta na dekana zvolený kandidát, ktorý získal s
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FZV.
9) Ak nebol kandidát na dekana zvolený ani v druhom kole, uskutoční sa do 14 dní
nová voľba kandidáta na dekana, ktorú predsedníctvo AS FZV vyhlási do 48 hodín
od skončenia neúspešnej voľby. Pri každej novej voľbe sa primerane použijú všetky
relevantné ustanovenia uvedené v tomto predpise.
10) Po voľbe volebná komisia skontroluje platnosť volebných lístkov a vyhlási výsledok
volieb.
§6
Zápisnica z voľby kandidáta na dekana FZV
1) O priebehu a výsledkoch voľby vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu
členovia volebnej komisie a predseda AS FZV.
2) V zápisnici sa uvedie najmä:
a) mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie,
b) deň a miesto voľby kandidáta na dekana.
c) počet návrhov na jednotlivých kandidátov a kto tieto návrhy podal,
d) mená, priezviská a tituly kandidátov,
e) počet všetkých členov AS FZV a počet prítomných členov AS FZV,
f) počet vydaných hlasovacích lístkov,
g) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
h) počet platných hlasovacích lístkov,
i) počet neplatných hlasovacích lístkov,
j) stručný popis prebehnutej voľby (prípadne opakovanej voľby),
k) počet platných hlasov pre každého kandidáta,
l) meno, priezvisko a tituly zvoleného kandidáta na dekana,
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m) výrok, že voľba kandidáta na dekana FZV prebehla v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vnútornými predpismi
UCM a vnútornými predpismi FZV,
n) iné skutočnosti, ak o tom rozhodne volebná komisia.
§7
Oznámenie výsledku voľby kandidáta na dekana
1) Výsledky voľby kandidáta na dekana oznámi predseda volebnej komisie po
vyhotovení zápisnice členom AO FZV.
2) Predseda AS FZV alebo člen AS FZV poverený touto úlohou, bezodkladne odovzdá
zápisnicu o priebehu a výsledku voľby kandidáta na dekana rektorovi UCM a
súčasne navrhne rektorovi UCM vymenovať zvoleného kandidáta za dekana FZV.
3) Po oznámení výsledku voľby kandidáta na dekana zabezpečí predseda volebnej
komisie archiváciu hlasovacích lístkov na obdobie do vymenovania dekana
rektorom UCM.
§8
Záverečné ustanovenia
1) Ustanovenia tohto volebného poriadku sa použijú primerane aj na voľbu kandidáta,
ktorý má byť rektorom poverený vykonávať funkciu dekana; právo navrhovať
najviac jedného kandidáta majú členovia AS FZV.
2) V prípade problémov s výkladom ustanovení tohto volebného poriadku, alebo
vyskytnutia sa situácie, ktorá nie je upravená týmto volebným poriadkom, výklad
uskutoční a postup určí predsedníctvo AS FZV.
3) Tento volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 2.12.2020

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
predsedníčka AS FZV
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