
 

 

 

 

 

 

 



§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1) Volebný poriadok pre voľbu dekana na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave (ďalej 
len ,,poriadok“) je vydaný podľa § 33 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o vysokých školách“) a § 12 ods. 1 písm. d) Štatútu Fakulty prírodných vied 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

2) Tento vnútorný predpis Akademického senátu Fakulty prírodných vied Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,AS FPV UCM“) je záväzný pre celú akademickú 
obec FPV UCM. 

 

§ 2 

Výber kandidáta na dekana 

1) AS FPV UCM určí termín volieb dekana FPV UCM, ktoré sa uskutočnia najmenej dva 
mesiace pred skončením jeho funkčného obdobia.  

2) Súčasne určí termín uzávierky pre podávanie návrhov na kandidátov na dekana FPV 
UCM. 

3) Termín volieb a termín uzávierky pre podávanie návrhov zverejní do 7 dní od dátumu 
určenia termínu volieb schváleného v AS FPV UCM.  

4) Ak dekan FPV UCM predčasne skončil výkon svojej funkcie, alebo bol z nej odvolaný, 
vykonáva do vymenovania nového dekana FPV UCM funkciu dekana FPV UCM na návrh 
AS FPV UCM osoba poverená rektorom UCM. 

5) V prípade, že funkciu dekana FPV UCM vykonáva osoba poverená rektorom UCM, voľby 
sa uskutočnia najneskôr pred uplynutím doby poverenia, ktorá je najviac šesť 
mesiacov1. Určenie termínu volieb a termínu uzávierky pre podávanie návrhov na 
kandidátov na dekana FPV UCM sa uskutoční podľa § 2 ods. 1 tohto poriadku. 

6) Písomné návrhy na kandidátov na dekana FPV UCM z radov profesorov a docentov 
môžu predsedovi AS FPV UCM podávať členovia akademickej obce FPV 
prostredníctvom podateľne UCM alebo doporučenou poštou. 

7) Písomný návrh kandidáta na dekana FPV UCM musí obsahovať meno, 
priezvisko, podpis navrhovateľa (navrhovateľov) a písomný súhlas kandidáta na dekana 
FPV UCM s prijatím kandidatúry a čestné vyhlásenie o spĺňaní podmienok uvedených 
v § 2 ods. 8 tohto poriadku. 

8) Ďalšími podmienkami kandidátov na dekana FPV UCM sú: 

a) Bezúhonnosť, 
b) štátne občianstvo Slovenskej republiky, 
c) trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

9) AS FPV UCM po uplynutí termínu uzávierky pre podávanie návrhov kandidátov na 
dekana FPV UCM uznesením uzavrie návrhy na kandidátov na dekana FPV UCM 
a rozhodne o splnení ďalších podmienok kandidatúry jednotlivých kandidátov.   

                                                           
1 § 27 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách 



10) AS FPV UCM vyzve kandidátov na dekana FPV UCM, aby bezodkladne po uplynutí 
termínu na podávanie návrhov predložili profesijný životopis (vedecko-pedagogickú 
charakteristiku) a tézy svojho volebného programu. 

11) AS FPV UCM bez zbytočného odkladu zabezpečí ich zverejnenie pred akademickou 
obcou FPV.  

12) Kandidáti na dekana FPV UCM sa predstavia na verejnom zasadnutí AS FPV UCM 
najneskôr 1 deň pred voľbami kandidáta na dekana FPV UCM. 

 

§3 

Voľba dekana 

1) Predseda AS FPV UCM najneskôr 14 dní pred konaním volieb vyhotoví zoznam 
kandidátov a zverejní ho na webovom sídle FPV UCM. 

2) Zoznam kandidátov obsahuje: 

a) Poradové číslo, priezvisko, meno a akademický titul kandidáta, 
b) názov pracoviska, na ktorom kandidát na dekana FPV UCM pracuje. 

3) Voľba dekana FPV UCM prebieha na volebnom zasadnutí AS FPV UCM v určený deň 
a čas. 

4) Pred uskutočnením voľby dekana FPV UCM sa umožní všetkým kandidátom na dekana 
FPV UCM predniesť, doplniť, resp. spresniť svoj volebný program. 

5) Na voľbe dekana FPV UCM musia byť prítomné 3/4 členov AS FPV UCM (t. j. 12 
členov). 

6) Voľbu dekana FPV UCM riadi minimálne trojčlenná stála volebná komisia, zvolená AS 
FPV UCM z jej členov. Volebná komisia riadi priebeh volieb po zvolenie dekana FPV 
UCM. Študentská časť AS FPV UCM je vo volebnej komisii zastúpená aspoň jedným 
členom. Kandidát na dekana FPV UCM z radov členov AS FPV UCM, nemôže byť členom 
volebnej komisie. 

7) Pre potreby voľby dekana AS FPV UCM zvolí za členov volebnej komisie dvoch 
náhradníkov, z toho jedného zo zamestnaneckej časti AS FPV UCM a jedného zo 
študentskej časti AS FPV UCM, pre prípad, že by sa niektorý z členov stálej volebnej 
komisie nedostavil k voľbám. 

8) Voľba dekana FPV UCM sa uskutoční v osobitnej volebnej miestnosti. Volebná urna 
musí byť uzavretá a zapečatená na zasadnutí AS FPV UCM bezprostredne pred 
konaním volieb. 

9) Voľby uskutočňujú členovia AS FPV UCM priamym tajným hlasovaním. 

10) Návrhy kandidátov na funkciu dekana FPV UCM sú na spoločnom hlasovacom lístku. 
Hlasovací lístok je platný vtedy, ak je na ňom označený práve jeden kandidát. 

11) V prvom kole sa vyžaduje na zvolenie dekana FPV UCM súhlas trojpätinovej väčšiny 
(napr. minimálne 10 pri počte členov senátu 16) všetkých členov senátu. 

12) Ak kandiduje na dekana FPV UCM len jeden kandidát a nezíska potrebný počet hlasov, 
vykonajú sa nové voľby dekana FPV UCM. 

13) Ak je viac kandidátov na dekana FPV UCM a ani jeden nezíska v prvom kole dostatočný 
počet hlasov, koná sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti 
s najväčším počtom hlasov. Na zvolenie dekana FPV UCM v druhom kole je potrebný 



súhlas nadpolovičnej väčšiny (napr. minimálne 9 zo 16 členov senátu) všetkých členov 
senátu. 

14) Ak sa nedá po prvom kole určiť dvojica postupujúcich do druhého kola (napr. počet 
hlasov pri troch a viacerých kandidátoch 6-5-5 alebo 4-4-4-3), postupuje sa 
nasledovne: 

a) Ak je jasný prvý kandidát, ten postupuje, o druhom postupujúcom rozhodne 
medzikolo – hlasuje sa o ďalších dvoch, prípadne viacerých kandidátoch, do 
druhého kola postupuje kandidát s najväčším počtom hlasov z medzikola, 

b) ak nie sú jasní prví dvaja kandidáti – traja alebo viacerí kandidáti dostali rovnaký 
počet hlasov, prvé kolo sa opakuje tak, že všetci kandidáti s najväčším rovnakým 
počtom hlasov idú do medzikola, kde je hlasovanie senátorov nasledovné: Každý 
senátor prideľuje počty bodov 2 a 1 dvom kandidátom (výnimka z § 3 ods. 11). 
Inak označený lístok je neplatný. Určí sa poradie a ďalej sa postupuje podľa bodu 
§3 ods. 14, resp. § 3 ods. 15 písmeno a). 

15) Ak ani v druhom kole AS FPV UCM nezvolí dekana FPV UCM, t. j. ani jeden kandidát 
nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov AS FPV UCM, druhé kolo sa po prerušení 
zasadnutia AS FPV UCM v ten istý deň jedenkrát opakuje. Ak sa nedosiahne výsledok 
ani po opakovanej voľbe druhého kola, volebná komisia vyhlási nové voľby, pričom sa 
voľby uskutočnia do 14 dní od predošlej voľby. 

16) Opakované voľby dekana FPV UCM sa taktiež riadia podľa tohto poriadku, s výnimkou 
termínov daných v § 2 ods. 1. 

17) V opakovaných voľbách môžu kandidovať aj neúspešní kandidáti z predchádzajúcich 
volieb, ktorí spĺňajú podmienky § 2 ods. 6 a 8 tohto poriadku. 

18) O priebehu a výsledku volieb okamžite vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú 
podpíšu predseda a všetci členovia volebnej komisie. Výsledky voľby dekana FPV UCM 
oznámi akademickej obci FPV UCM predseda volebnej komisie po vyhotovení 
zápisnice. 

19) Ak niektorý člen volebnej komisie odmietne podpísať zápisnicu z voľby kandidáta na 
dekana FPV UCM, je predseda volebnej komisie povinný zapísať do zápisnice dôvod, 
pre ktorý člen volebnej komisie odmietol podpísať zápisnicu.  

 

§4 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1) Tento vnútorný predpis FPV UCM bol schválený v AS FPV UCM dňa 7. decembra 2021 
a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. 

2) Platnosťou tohto poriadku sa zároveň ruší Volebný poriadok pre voľbu dekana z roku 
2013, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňa 15.3.2013.  

 

Ing. Eva Ürgeová, PhD., v. r. 
predsedníčka AS FPV UCM  


