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Z á s a d y v o ľ b y 
 

kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníctva 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici a 

spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie 

 
Akademický senát (ďalej len „AS“ alebo „senát“) Fakulty zdravotn íc tva  (ďalej len „FZ“ 

alebo „fakulta“) Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) podľa § 

27 ods. 1 písm. b), § 28 ods. 2 a § 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“)  a podľa  čl.  11  Štatútu  FZ  SZU s c h v á l i l  tieto Zásady voľby kandidáta na 

funkciu dekana FZ SZU a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie (ďalej len „zásady“), na 

svojom zasadaní dňa 31. januára 2017 ako vnútorný predpis fakulty. 
 
 
 
 

(1) Dekan  FZ  SZU  (ďalej  len  „dekan“)  je  volený  z  členov  zamestnaneckej  časti 

Akademickej obce FZ SZU tajným hlasovaním členmi AS FZ SZU. 

 
(2) Funkčné  obdobie  dekana  je  štvorročné,  ak  sa  mandát  neskončí  skôr  z dôvodov 

uvedených v § 28 ods. 2 a 3 zákona. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu dekana 

najviac dve funkčné obdobia po sebe. 

 
(3) V prípade odvolania dekana, alebo po predčasnom ukončení funkcie, tak ako to upravuje 

§ 28 ods. 2, 3, a 4 zákona, vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu dekana 

osoba poverená rektorom na návrh AS FZ SZU. 

 
(4) Voľbu kandidáta na funkciu dekana vyhlasuje AS formou uznesenia najneskôr 90 dní 

pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho dekana. 

 
(5) Na uskutočnenie voľby kandidáta na funkciu dekana je potrebná prítomnosť najmenej 

dvoch tretín členov AS. 

 
(6) Termín a miesto volebného zasadania AS, ako aj konkretizáciu ďalších termínov podľa 

týchto zásad, určuje AS a oznamuje Akademickej obci FZ SZU najmenej 20 dní pred  

dňom  volebného  zasadania  prostredníctvom  webového  sídla  FZ,  Úradnej vývesky 

AS FZ a vývesných tabúľ fakulty. 

 
(7) Právo navrhnúť najviac jedného kandidáta na funkciu dekana má AS FZ SZU,    

        dekan, prodekani, tajomník, docenti, profesori, vedúci katedier, katedry  a členovia AO 

        FZ SZU. 

 

 
(8) Návrhy  kandidáta  na  funkciu  dekana  sa  podávajú  písomne  predsedníctvu  AS  

fakulty prostredníctvom podateľne FZ alebo doporučenou poštou najneskôr 14 dní pred 

dňom voľby na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu týchto zásad. 
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(9) Návrh musí obsahovať najmä 

a) meno,  priezvisko,  titul,  vedecká  hodnosť,  pracovisko,  funkčné  a pracovné 

zaradenie navrhovaného kandidáta, 

b) písomný   súhlas   navrhovaného   s kandidatúrou   a so   zverejnením   stručného 

profesijného životopisu, 

c) stručný   profesijný   životopis   navrhovaného   s dôrazom   na   jeho   pôsobenie 

na fakulte, 

d) tézy koncepcie ďalšieho smerovania a rozvoja fakulty, 

e) meno, priezvisko, dátum a podpis navrhovateľa. 

 
(10) Návrh, ktorý nie je podaný podľa odseku (10) sa nepovažuje za návrh podaný podľa 

týchto zásad. Ak Volebná komisia (ďalej len „VK“) zistí, že návrhy spĺňajú podmienky 

uvedené v odseku (10), predseda VK a tajomník AS FZ zverejnia životopisy kandidátov 

na funkciu dekana na Úradnej výveske AS fakulty najneskôr tri pracovné dni pred 

konaním voľby. 

 
(11) Voľba kandidáta na funkciu dekana prebieha na volebnom zasadaní AS fakulty v určený 

deň a čas. 

 
(12) V  deň  voľby  kandidát  prednesie  na  volebnom  zasadaní  AS  FZ SZU  svoju 

koncepciu  ďalšieho  smerovania  a rozvoja  fakulty,  v časovom  limite  maximálne  15 

minút. 

 
(13)  Voľbu  zabezpečuje  trojčlenná  VK  volená  tajným  hlasovaním  AS  FZ  SZU, z 

radov jeho členov. VK tvoria dvaja členovia zamestnaneckej časti AS a jeden člen 

študentskej časti AS. Predsedu a členov VK navrhuje predseda AS fakulty. Členom VK 

nemôže byť navrhovaný kandidát. VK spolupracuje pri organizovaní volieb 

s Predsedníctvom AS FZ SZU. 

 

(14)   Predseda VK spolu s tajomníkom AS zabezpečia hlasovacie lístky. Každý prítomný člen     

           akademického  senátu dostane oproti podpisu od volebnej komisie jednu obálku   

           a hlasovací lístok označený pečiatkou akademického senátu. 

 

 
(15)  Hlasovací lístok obsahuje najmä 

a)  označenie volieb, 

b)  dátum ich konania, 

c)  zoznam  kandidátov  v abecednom  poradí  -  kandidáti  sú  označení  poradovým 

číslom, priezviskom, menom a titulom, 

d)  spôsob jeho správneho vyplnenia, 

e)  ochranné označenie (pečiatka AS a podpis predsedu VK). 

 
(16) Člen AS FZ kandidujúci na dekana sa nezúčastňuje hlasovania pri voľbe dekana. 

 
(17) Člen AS volí kandidáta tak, že zaškrtne políčko metódou súhlasím pri poradovom čísle   

         kandidáta, ktorému odovzdáva svoj hlas.  Člen AS  má právo zaškrtnúť najviac jedného    

      kandidáta. Inak  upravený    hlasovací lístok je neplatný. 

 
(18) N a  u s k u t o č n e n i e  v o ľ b y  n a  f u n k c i u  d e k a n a  j e  p o t r e b n á  

p r í t o m n o s ť  n a j m e n e j  d v o c h  t r e t í n  č l e n o v  a k a d e m i c k é h o  

s e n á t u  f a k u l t y .  
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(19) Ak kandiduje na dekana len jeden kandidát a nezíska potrebný počet hlasov, vykoná sa  

        druhé kolo volieb v ktorom postačuje na zvolenie nadpolovičná väčšina hlasov prítomných  

        členov AS. Ak ani v druhom  kole nezíska kandidát väčšinu hlasov prítomných členov AS,  

        vyhlási AS nové voľby kandidáta na dekana. 

 

(21) Ak je viac kandidátov na dekana a ani jeden nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých  

        členov senátu, vykoná sa druhé kolo volieb do ktorého postupujú len dvaja kandidáti na   

        dekana s najvyšším počtom hlasov získaných v prvom kole. Ak ani v druhom kole  

         nedosiahne ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS 

        senát vyhlási nové voľby kandidáta na dekana. 

 

(22) Novú voľba kandidáta na funkciu dekana, AS vyhlási do 48 hodín od skončenia  

    neúspešnej p r e d c h á d z a j ú c e j  voľby. Pri novej voľbe sa primerane použijú  

       všetky ustanovenia týchto zásad. 

 
(23) V priebehu p r í p r a v y  k a ž d e j  voľby môže ktorýkoľvek z navrhnutých    

    k a n d i d á t o v  od svojej kandidatúry odstúpiť, pokiaľ   AS   nepristúpil   k samotnej   

        voľbe   kandidáta   na   funkciu dekana.   Jeho   meno sa  na hlasovacom lístku neuvedie,  

        alebo sa vodorovne prečiarkne. 

 
(24) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví VK zápisnicu, ktorá musí obsahovať najmä 

a)  deň a miesto voľby kandidáta na funkciu dekana, 

b)  počet návrhov na jednotlivých kandidátov a kto tie návrhy podal, 

c)  počet členov AS, 

d)  počet členov AS prítomných na volebnom zasadaní, 

e)  počet vydaných hlasovacích lístkov, 

f) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

g)  počet platných hlasovacích lístkov, 

h)  počet neplatných hlasovacích lístkov, 

i) zoznam kandidátov s údajom o počte získaných hlasov, 

j) meno a priezvisko kandidáta zvoleného na funkciu dekana alebo konštatovanie 

o nezvolení kandidáta na funkciu dekana, 

k)  výrok,  či  voľba  prebiehala  v súlade  s vnútornými  predpismi  FZ  a právnym 

poriadkom SR, 

l) mená, priezviská, tituly a podpisy členov VK. 

 
(25) Zápisnica  sa  vyhotovuje  po  každom  kole  voľby.  Archivuje  sa,  spolu  s hlasovacími 

lístkami, počas celého funkčného obdobia novozvoleného dekana. 

 
(26) Výsledky voľby kandidáta na funkciu dekana zverejní predseda VK AS FZ SZU 

bezodkladne po jej skončení. Vyhlásením výsledkov voľby predseda AS FZ SZU 

ukončí voľby. V prípade úspešnej voľby činnosť VK končí. 

 
(27) Návrh na menovanie zvoleného kandidáta na funkciu  dekana predloží predseda AS 

FZ SZU rektorovi SZU. Rektor vymenuje za dekana FZŠ akademickým senátom 

predloženého kandidáta, ak to nie je v rozpore so zákonom. 

 
(28) Novozvolený  dekan  FZ  sa  ujíma  funkcie  dňom  uplynutia  funkčného  obdobia 

odstupujúceho dekana. 
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(29) AS FZ SZU má právo podať návrh na odvolanie dekana ak dekan porušuje štatút fakulty,  

iný  vnútorný  predpis  fakulty,  alebo  koná  v rozpore  so  záujmami  fakulty v zmysle 

§ 28 ods. 3 zákona. AS FZ SZU podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol dekan 

právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo mu bol uložený nepodmienečný 

trest odňatia slobody v zmysle § 28 ods. 2 zákona. 

 
(30) V zmysle § 28 ods. 3 zákona môže rektor SZU z vlastného podnetu a so súhlasom AS 

FZ odvolať dekana FZ, ak dekan: 

a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, 

b) hrubo alebo opakovane porušil vnútorné predpisy univerzity alebo fakulty, 

c) vážne poškodil záujem univerzity alebo fakulty. 

 
(31) V zmysle  §  28  ods.  4  zákona  ak  akademický  senát  fakulty  opakovane  nesúhlasí 

s návrhom  rektora  na odvolanie  dekana,  môže  rektor  odvolať  dekana  so  súhlasom 

akademického senátu univerzity, ak bola naplnená najmenej jedna z podmienok podľa 

odseku 29. 

 
(32) O návrhu na odvolanie dekana rozhoduje AS v tajnom hlasovaní na svojom zasadaní 

za prítomnosti najmenej dvoch tretín jeho členov, ak o to požiada aspoň jedna pätina 

členov AS FZ. Návrh je schválený, ak za neho hlasuje dvojtretinová väčšina všetkých 

členov AS FZ SZU. 

 
(33) Návrh  na  odvolanie  dekana  musí  byť  predložený  predsedovi  AS  FZ  SZU 

písomnou formou spolu s uvedením dôvodu. 

 
(34) O návrhu na odvolanie dekana rokuje AS v jeho prítomnosti. Dekan má právo poznať 

dôvody odvolania a vystúpiť pred hlasovaním o návrhu na jeho odvolanie. 

 
(35) AS FZ SZU predkladá rektorovi návrh na odvolanie dekana do 3 pracovných dní od 

prijatia svojho rozhodnutia. Dekana odvoláva rektor SZU v súlade s § 28 ods. 2 

zákona a v súlade s ods. 29 a 30 týchto zásad. 

 
(36) Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľba 

kandidáta na dekana sa uskutoční najneskôr do dvoch mesiacov po odvolaní alebo 

odstúpení dekana z funkcie. 

 
(37) Po  odvolaní  dekana,  alebo  po  predčasnom  skončení  jeho  funkcie  z iných  dôvodov, 

vykonáva, do vymenovania nového dekana, funkciu dekana osoba poverená rektorom 

na návrh AS FZ SZU. Ustanovenia týchto zásad sa primerane použijú aj na voľbu 

kandidáta, ktorý má byť rektorom dočasne poverený vykonávaním funkcie dekana. 

 

 
(38) Tieto Zásady voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníctva  

Slovenskej  zdravotníckej  univerzity  v Bratislave a spôsob  prijatia  návrhu  na  jeho  

odvolanie  boli  schválené  AS  FZ SZU  dňa 31. januára 2017, tým nadobudli platnosť a 

účinnosť. 
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         V Banskej Bystrici dňa 31. januára 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P h D r . Jana Lauková, PhD. 

predseda Akademického senátu  

Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave 

so sídlom v Banskej Bystrici 

v. r. 


