
Zápisnica o výsledku voľby kandidátov na prodekanov 

Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici 

 

Druhé kolo 

 

Zápisnica spísaná podľa  čl.  8  odst.2, písm. c) Štatútu  FZ  SZU so sídlom v Banskej 

Bystrici schváleného AS FZ  na svojom zasadaní dňa 29. 10. 2013 ako vnútorný predpis 

fakulty 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“), volebnou komisiou  pre voľby kandidátov na prodekanov (ďalej len ,,volebná 

komisia“) dňa 2. októbra 2017 po prvom kole volieb. 

 

Členovia volebnej komisie: 
PhDr. Dana Sihelská, PhD. - predseda 
doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.  
Andrea Hlaváčová 
Deň a miesto voľby kandidáta na dekana: 

2. 10. 2017, budova A Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici, 
Sládkovičova 21, Banská Bystrica. 

Zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej 
Bystrici (,,ďalej len akademický senát“), na ktorom sa konala voľba na prodekanov sa 
uskutočnilo v zasadacej miestnosti na dekanáte  v budove A FZ SZU v Bratislave so sídlom 
v Banskej Bystrici so začiatkom o 10:00 hod. 

Kandidát na prodekanov Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici: 

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D – prodekan pre vedu – výskum a zahraničné vzťahy 
 

Návrhy na vymenovanie prodekanov FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici na funkčné 
obdobie 1. 10. 2017  – 30. 9. 2021  

D 1 predkladala dekanka FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, 
PhD., MPH. 

Postup volebnej komisie podľa čl. 8 - Zásad  volieb 

Predsedníctvo AS FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici postúpilo predsedovi 
volebnej komisie vyššie uvedený návrhy na kandidáta na prodekana FZ SZU so sídlom 
v Banskej Bystrici. 

Volebná komisia sa následne zaoberala druhým kolom tajnej voľby prodekana pre vedu –
výskum a zahraničné vzťahy. Predseda volebnej  komisie objasnil spôsob úpravy 
hlasovacieho lístka, platnosť a neplatnosť hlasovacieho lístka. 



 
Počet prítomných členov akademického senátu:  8 
Na zvolenie kandidáta na prodekana bolo potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov  
prítomných členov akademického senátu. 
 
Voľba prodekana pre vedu – výskum a zahraničné vzťahy- PhDr. Daniel Gurín, Ph.D 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 8 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 8 
Počet platných hlasovacích lístkov: 8 
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 
Počet hlasov ,,súhlasím“ pre kandidáta: 5 
Počet hlasov ,,nesúhlasím“ pre kandidáta: 3 
 
Kandidát na prodekana pre vedu - výskum a zahraničné vzťahy získal nadpolovičnú väčšinu 
hlasov prítomných členov  akademického senátu a preto boli zvolený za prodekana podľa 
daného návrhu dekana FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici.   

 
Zápisnica bola spísaná dňa 2. 10. 2017 o 10:30 hod. v Banskej Bystrici v sídle FZ SZU 
v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici. Žiadny z členov volebnej komisie nevzniesol proti 
obsahu tejto zápisnice žiadne námietky. 

 

 
 

 

 
............................................. 
PhDr. Dana Sihelská, PhD. 

predsedníčka volebnej komisie 
  
 
 
...............................................                                                 ............................................... 
doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.                                                 Andrea Hlaváčová 
      člen volebnej komisie                                                                 člen volebnej komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 2. 10. 2017 


