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V o ľ b a k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a 
 

Fakulty zdravotníctva 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

so sídlom v Banskej Bystrici 

na funkčné obdobie od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2021 
 

 

Harmonogram prípravy a priebehu voľby kandidáta na funkciu dekana FZ SZU 
 

 
 
 
 
 

1.   Voľbu kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníctva Slovenskej  

zdravotníckej  univerzity  v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej  len 

„FZ SZU“ alebo „fakulta“) na funkčné obdobie od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, podľa 

§ 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a čl. 
11 Štatútu FZ SZU v y h l á s i l  Akademický senát (ďalej len „AS“ alebo 

„senát“) Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

so sídlom v Banskej Bystrici na svojom zasadaní dňa 30. marca 2017. 

 
2.   Predsedníctvo  Akademického  senátu  FZ SZU z v e r e j n í vyhlásenie voľby 

kandidáta na funkciu dekana FZ SZU (ďalej len „dekana“) na Úradnej výveske AS 

fakulty a na webovom sídle SZU 30. marca 2017. 

 
3.   Navrhovanie kandidátov 

a) návrhy sa podávajú od 31. marca 2017(8:00 h) do 14. apríla 2017 (12:00 h); 

b) kompletné materiály návrhu kandidáta zašle navrhovateľ v písomnej podobe 

prostredníctvom   podateľne  FZ,   alebo   doporučenou   poštou   na   adresu 

predseda AS Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej 

Bystrici, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica. Obálka musí byť označená 

nasledovne: „voľba dekana – neotvárať“; 

c) predseda AS fakulty zaregistruje doručený návrh s vyznačením dňa a hodiny 

jeho prevzatia a postúpi ho predsedovi Volebnej komisie AS fakulty pre voľbu 

kandidáta na funkciu dekana; 

d) navrhovateľ  zodpovedá  za  úplnosť  a správnosť  podaného  návrhu.  Zároveň 

zabezpečí písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou a so zverejnením jeho 

stručného profesijného životopisu; 
e) návrh,   ktorý   nebude   obsahovať   niektoré   z požadovaných   náležitostí 

v zmysle  „Zásad  voľby  kandidáta  na  funkciu  dekana  FZ SZU“, 

nebude akceptovaný; 
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f)  predseda Volebnej komisie (ďalej len „VK“) AS fakulty a tajomník AS fakulty 

zverejnia zoznam kandidátov (kandidačná listina) a ich profesijné životopisy 

najneskôr 18. apríla prostredníctvom Úradnej vývesky AS fakulty. 

 
4.   Voľba kandidáta na funkciu dekana sa uskutoční na zasadaní AS FZ 

27. apríla 2014 o 10,00 h v zasadacej miestnosti  dekanátu  fakulty. 

a) v deň voľby sa predstavia kandidáti na volebnom zasadaní AS FZ  SZU 
so  svojou  koncepciou  ďalšieho  smerovania  a rozvoja  fakulty  v rozsahu 

15 minút. Kandidáti vystúpia v abecednom poradí. Diskusia sa uskutoční po 

každom vystúpení a bude trvať najviac 15 minút. O poradí kladenia otázok 

rozhoduje predseda VK, 

b) kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, budú počas predstavovania čakať v určenej 

miestnosti, do ktorej nebude mať prístup iná osoba, na čo bude dohliadať 

vyžrebovaný člen VK AS fakulty, 

c) podrobný  časový  harmonogram  predstavenia  kandidátov  a začiatku  voľby 

kandidáta na funkciu dekana spresní VK AS fakulty a predseda VK AS fakulty 

ho zverejní prostredníctvom Úradnej vývesky AS fakulty. 

 
5.   Priebeh  voľby  bude  riadiť  VK  pre  voľbu  kandidáta  na  funkciu  dekana  zvolená 

na zasadaní AS fakulty 31. januára 2017. 

 
6.   Pred každým kolom voľby prevezme každý člen AS fakulty (po podpise v prezenčnej 

listine   príslušného   kola   voľby)   obálku   a   hlasovací   lístok,   na   ktorom   budú 

v abecednom poradí vytlačené a poradovým číslom označené mená, priezviská, tituly, 

vedecké hodnosti volených kandidátov. Každý hlasovací lístok bude na zadnej strane 

označený pečiatkou AS fakulty a podpisom predsedu VK AS. 

 
7.   Člen   AS   fakulty,   ktorý   hlasuje,   označí   jedného   kandidáta   zo   zoznamu 

na hlasovacom lístku zaškrtnutím symbolu súhlasím za menom kandidáta 

ktorému odovzdáva svoj hlas, ktorý  vloží  do  obálky  a zalepenú  obálku  vhodí  

do  volebnej  schránky.  Inak označené alebo neoznačené hlasovacie lístky budú 

neplatné. 

 
8.   Výsledky každého kola voľby budú zaznamenané v zápisnici podpísanej členmi VK 

a táto zápisnica bude prílohou zápisnice z priebehu voľby kandidáta na funkciu dekana 

na funkčné obdobie od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2021. 

 
9.   Výsledky  každého  kola  voľby,  vrátane  záverečného,  oznámi  verejne  v zasadacej 

miestnosti VR fakulty predseda VK. 

 
10. Voľba je ukončená spísaním zápisnice z priebehu voľby kandidáta na funkciu dekana 

na funkčné obdobie od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2021 hneď po ukončení hlasovania 

a vyhlásení výsledkov. Zápisnica je právoplatná ak je podpísaná všetkými členmi VK. 

 
11. Zápisnicu z voľby kandidáta na funkciu dekana odovzdá predseda VK predsedovi AS, 

aby mohol pokračovať v zmysle zákona a Štatútu FZ SZU a odoslať návrh na 

menovanie zvoleného kandidáta na dekana, rektorovi SZU do 10 dní od prijatia 

rozhodnutia. 
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12. Voľba kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2021 

sa uskutoční podľa pravidiel určených v odseku 1 7 ,  18, 1 9 ,  20 „Zásad voľby 

kandidáta na funkciu dekana FZ  SZU“ schválených dňa 31. januára 2017. 

 
13. Hlavné úlohy VK AS FZ SZU 

a) prijatie návrhov na kandidátov od tajomníka AS fakulty, 

b) posúdenie návrhov z hľadiska splnenia požadovaných náležitostí, 

c) zverejnenie zoznamu kandidátov v abecednom poradí (kandidačná listina), 

d) zabezpečenie volebného aktu, 

e) oznámenie výsledkov voľby kandidáta na funkciu dekana FZ SZU. 

 
Tento materiál bol schválený na zasadaní AS  FZ SZU dňa 31. januára 2017. 

 
 
 
 

V Banskej Bystrici dňa 31. januára  2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

............................................ 

predseda Volebnej komisie 

AS FZ SZU 

pre voľbu kandidáta na funkciu dekana 

v. r. 

P h D r . Jana Lauková, PhD. 

......................................................... 

predseda Akademického senátu Fakulty 

zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom 

v Banskej Bystrici 

v. r. 


