Zásady voľby kandidáta na funkciu dekana
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa podľa § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods.
2 písm. d) a f) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzniesol na
týchto zásadách voľby kandidáta na funkciu dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.
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§1
Úvodné ustanovenia
Vykonávacie predpisy sa vydávajú v súlade s čl.7 ods. 5 Štatútu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v
Trnave (ďalej len PdF TU).
Vykonávacie predpisy upravujú spôsob voľby kandidáta na dekana PdF TU a návrhu na jeho odvolanie v
súlade s § 28 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Voľbu kandidáta na funkciu dekana PdF TU vyhlasuje Akademický senát PdF TU najneskôr 90 dní pred
uplynutím funkčného obdobia dekana.
Termín a miesto volieb určuje predseda Akademického senátu PdF TU (ďalej AS).
Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana PdF TU sa uverejňuje na úradnej tabuli PdF TU a AS, prípadne
na webovom sídle (webovej stránke) fakulty.
Kandidáta na funkciu dekana volí senát fakulty tajným hlasovaním na obdobie štyroch rokov. Funkčné
obdobie dekana začína plynúť dňom uvedenia do funkcie rektorom.
Právo voliť dekana má každý člen AS (ďalej senátor).
§2
Volebná komisia
Na účely voľby kandidáta na funkciu dekana zriadi senát fakulty trojčlennú volebnú komisiu spomedzi svojich
členov a zvolí jej predsedu. Volebná komisia riadi a zabezpečuje voľbu kandidáta na funkciu dekana, určuje
spôsob hlasovania a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku voľby kandidáta na funkciu dekana.
Volebná komisia organizuje a vyhodnocuje priebeh volieb, dohliada na ich regulárnosť a vyhlasuje výsledky
volieb, pričom dodržiava všeobecne platné princípy pre demokratické voľby a Štatút PdF TU. V prípade
zistenia nedostatkov a neregulárnych postupov v priebehu volieb bez meškania upovedomí AS, ktorý
rozhodne o riešení.
Volebná komisia:
a) vypracuje a predloží AS na schválenie harmonogram volieb najneskôr tri týždne pred začatím predkola
volieb,
b) vypracuje zoznam kandidátov na funkciu dekana PdF TU,
c) navrhne a zverejní v AS formát návrhových lístkov pre predkolo volieb a formát hlasovacích lístkov pre
prvé a druhé kolo volieb,
d) vypracuje a predloží AS na schválenie správu o priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana PdF TU.
Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku volieb pred vyhlásením
výsledku volieb.
§3
Kandidáti na funkciu dekana
Právo kandidovať má každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce PdF TU.
Predseda a členovia akademického senátu fakulty môžu na tejto fakulte kandidovať na funkciu dekana po
skončení funkcie predsedu alebo člena akademického senátu fakulty, resp. po vzdaní sa mandátu.
Právo kandidovať na funkciu dekana vzniká zápisom do zoznamu kandidátov. Zápis do zoznamu kandidátov
je podmienený písomným súhlasom kandidáta.
Zoznam kandidátov povinne obsahuje meno kandidáta vrátane dosiahnutých vedecko-pedagogických a
vedeckých hodností, stručný osobný a odborný profil kandidáta a ním vypracovaný program rozvoja fakulty.
§4
Priebeh a vyhodnotenie volieb
Voľby sa uskutočnia podľa harmonogramu schváleného AS. Harmonogram volieb obsahuje najmä termíny
začiatku a ukončenia jednotlivých fáz volieb (predkolo, prvé kolo, druhé kolo). Ak niektoré zo zúčastnených
strán (volič, kandidát) nedodržia harmonogram, bude to chápané tak, ako by sa vzdali svojho práva. AS
zverejní harmonogram jeden týždeň pred predkolom volieb.
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Predkolo sa začína a končí dňom a hodinou uvedenými v harmonograme a je určené na navrhovanie
kandidátov na funkciu dekana.
Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana majú členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.
Návrhy kandidátov na funkciu dekana PdF TU sa podávajú predsedovi AS v písomnej forme. Predseda AS
podané návrhy bez zbytočného odkladu predloží na overenie predsedovi volebnej komisie. K návrhu musí
byť v čase jeho podania pripojené vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a so zverejnením
osobných údajov v zmysle GDPR. Ak dvaja alebo viacerí členovia akademickej obce navrhujú toho istého
kandidáta, chápe sa to, ako keby bol navrhnutý len raz.
Návrhy overuje volebná komisia. Ak návrh nie je podaný v súlade s týmito zásadami a navrhovateľ ho po
predchádzajúcej výzve volebnej komisie nedoplní do troch pracovných dní, volebná komisia považuje tento
návrh za neplatný.
Volebná komisia zverejní výsledky predkola s uvedením mien navrhnutých kandidátov. Po ukončení predkola
bezodkladne osloví navrhnutých kandidátov a najneskôr do troch dní od ukončenia predkola zverejní zoznam
kandidátov na miestach uvedených v §1 ods. 5.
Kandidát môže svoj súhlas s kandidatúrou na dekana písomne vziať späť, pokým akademický senát nepristúpi
k voľbe dekana. Jeho meno a priezvisko sa na hlasovacom lístku neuvedie alebo pred konaním voľby sa
vodorovne prečiarkne.
Kandidáti na funkciu dekana pred prvým kolom volieb vystúpia pred akademickou obcou s koncepciou
rozvoja fakulty. Akademickú obec zvolá a jej zasadnutie riadi predseda AS. O poradí vystúpení kandidátov
sa rozhodne žrebovaním na začiatku stretnutia akademickej obce.
Schôdzu akademického senátu, na ktorej sa bude konať voľba kandidáta na funkciu dekana, zvolá predseda
AS, ak to nie je možné, podpredseda AS za zamestnaneckú časť. Schôdzu vedie predseda AS; ak to nie je
možné, tak podpredseda AS za zamestnaneckú časť, prípadne člen akademického senátu za zamestnaneckú
časť, ktorého zvolí AS.
Prvé kolo volieb sa uskutoční na zasa0daní AS najneskôr sedem dní od zverejnenia zoznamu kandidátov.
Každý senátor má právo dať svoj hlas jednému kandidátovi zo zoznamu kandidátov na funkciu dekana.
Na schôdzi akademického senátu podá predseda volebnej komisie správu o výsledkoch overenia návrhov
kandidátov na dekana.
Akt voľby dekana sa uskutoční len za účasti členov AS. V osobitnej volebnej miestnosti volebná komisia
skontroluje volebnú schránku a podmienky tajnosti voľby dekana. Volebná komisia tiež skontroluje počet
hlasovacích lístkov a počet obálok.
Na zvolenie kandidáta na funkciu dekana v prvom kole voľby je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
všetkých členov senátu fakulty, čiže 6, pričom účasť členov senátu musí byť minimálne dvojtretinová, teda
na voľbe sa musí zúčastniť najmenej 8 členov senátu. Ak žiadny z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov
v prvom kole volieb, uskutoční sa druhé kolo na zasadnutí AS najneskôr sedem dní od prvého kola. Do
druhého kola volieb postupujú prví dvaja kandidáti podľa počtu hlasov získaných v prvom kole. Ak sa na
prvom mieste umiestnia dvaja alebo viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci. Ak ani
jeden z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS, teda 6, nasleduje
tretie kolo a prípadne ďalšie kolá, kým sa počet kandidátov nezúži na dvoch, medzi dvomi kandidátmi
rozhodne väčší počet hlasov.
V prípade, že ani v ďalších kolách žiadny z kandidátov nezíska vyšší počet hlasov ako druhý kandidát, AS
má právo rozhodnúť o ďalšom postupe.
Volebná komisia vyhlási výsledky volieb a predloží AS správu o priebehu a výsledku volieb v deň ukončenia
volieb. Zápisnica volebnej komisie obsahuje počet zúčastnených voličov, zoznam kandidátov na funkciu
dekana, počet získaných hlasov, hlasov proti a neplatných hlasov, počet vydaných hlasovacích lístkov a počet
neodovzdaných hlasovacích lístkov, a konštatovanie, či bol alebo nebol zvolený kandidát na funkciu dekana
a podpisy všetkých členov volebnej komisie.
Výsledky voľby kandidáta na funkciu dekana oznámi predseda volebnej komisie senátu fakulty bezodkladne
po jej skončení. AS bezodkladne oznámi výsledky akademickej obci a zverejní ich na miestach uvedených v
§1 ods. 5.
Predseda AS oznámi písomne výsledok volieb zvolenému kandidátovi, predsedovi AS TU a rektorovi TU.
Voľby nového dekana sa uskutočnia najneskôr 30 dní pred ukončením funkčného obdobia dekana alebo po
odvolaní dekana z funkcie dekana PdF TU. Do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie prázdnin podľa
harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok.
§5
Návrh na odvolanie
Písomný návrh na odvolanie dekana z funkcie dekana môže predložiť predsedovi AS každý člen
akademického senátu fakulty. O návrhu na odvolanie dekana sa akademický senát uznáša tajným hlasovaním
za účasti aspoň dvoch tretín členov AS. Návrh na odvolanie dekana je schválený vtedy, ak zaň hlasovala
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nadpolovičná väčšina členov AS. Návrh na odvolanie dekana predloží rektorovi univerzity predseda AS
najneskôr do 3 pracovných dní od jeho schválenia v AS.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Tieto zásady boli schválené dňa 27. februára 2020 a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
predseda AS PdF TU
V Trnave 27. februára 2020
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