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 Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty 
 

 

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej 

fakulty (ďalej len „AS“) sa podľa § 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

vysokých školách“) a podľa čl. 21 ods. 2 Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 

Prírodovedeckej fakulty (ďalej len „Štatút PF UPJŠ“) uzniesol na týchto zásadách 

voľby kandidáta na dekana Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Prírodovedeckej fakulty (ďalej len „zásady“). 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) AS volí kandidáta na dekana Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedeckej 

fakulty (ďalej len „kandidát na dekana“ alebo „kandidát na funkciu dekana“) 

priamym tajným hlasovaním.  

2) AS je uznášaniaschopný o voľbe kandidáta na dekana, ak je prítomná aspoň 2/3 

väčšina všetkých jeho členov. 

3) Každý člen AS volí osobne. Zastúpenie nie je dovolené. 

4) Voľby kandidáta na dekana vyhlasuje AS najmenej štyri týždne pred termínom 

ich konania tak, aby sa konali v lehote najmenej 25 dní pred skončením funkčného 

obdobia dekana.  

5) Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, 

voľby vyhlási AS bez zbytočného odkladu. 

6) Voľby sa uskutočňujú vo volebnej miestnosti určenej AS. Vo volebnej miestnosti 

je osobitný priestor pre úpravu hlasovacích lístkov a volebná schránka na 

odovzdávanie hlasov. 

7) Tá istá osoba môže byť zvolená za dekana najviac v dvoch po sebe nasledujúcich 

funkčných obdobiach. Predseda AS môže kandidovať na funkciu dekana po 

skončení funkcie predsedu AS.  

 

Čl. 2 

Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana 

 

1) Na organizáciu volieb kandidáta na dekana a na zisťovanie výsledkov týchto 

volieb zriadi AS zo svojich členov Volebnú komisiu pre voľby kandidáta na 

dekana (ďalej len „volebná komisia“) v počte minimálne piatich členov. 

Študentská časť AS (ďalej len „ŠČ AS“) má v tejto volebnej komisii minimálne 1 

člena.  

2) Predsedu volebnej komisie si zvolia členovia volebnej komisie. Ak nedôjde 

k zvoleniu predsedu volebnej komisie, rozhodne o jeho zvolení žreb. 
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3) Okrem toho AS zvolí zo svojich členov dvoch náhradníkov za členov volebnej 

komisie, z toho jedného zo ZČ AS a jedného zo ŠČ AS pre prípad, že by sa 

niektorý z členov volebnej komisie nedostavil k voľbám.  

4) Volebná komisia je oprávnená riadiť priebeh volieb, keď je prítomná 

nadpolovičná väčšina jej členov. V prípade neprítomnosti predsedu volebnej 

komisie členovia volebnej komisie zvolia jeho zástupcu. 

5) Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou na funkciu dekana. 

6) AS môže schváliť, že členovia volebnej a mandátovej komisie AS sú členmi 

volebnej komisie podľa týchto zásad.  

 

Čl. 3 

Listina kandidátov 

 

1) Voľbe kandidáta na dekana predchádza tvorba listiny kandidátov na funkciu 

dekana (ďalej len „kandidátna listina“).  

2) Kandidátov na dekana navrhujú členovia akademickej obce Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len „AO“). Volebná 

komisia určí miesto a termín podávania návrhov. Termín podávania návrhov musí 

byť najneskôr štrnásť dní pred voľbami. 

3) Každý návrh musí mať tieto náležitosti: 

a) meno, titul, vedecká hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie kandidáta, 

b) písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou, 

c) meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov), 

d) odôvodnenie návrhu. 

4) Kandidát je povinný v lehote na podávanie návrhov doručiť na miesto určené 

volebnou komisiou štruktúrovaný pracovný životopis (najviac 3 normostrany) a 

stručné  programové tézy (najviac 2 normostrany) v elektronickej podobe v PDF 

formáte a tiež súhlas so zverejnením týchto dokumentov. 

5) Volebná komisia overí náležitosti všetkých podaných návrhov.  Ak návrh nespĺňa 

podmienky podľa týchto zásad a Štatútu PF UPJŠ, alebo ak bol podaný 

oneskorene, ide o neplatný návrh, a preto nebude príslušný uchádzač zaradený na 

listinu kandidátov.  

6) Predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie listiny kandidátov vrátane 

údajov o kandidátoch na webovej stránke PF UPJŠ.  

7) Kandidát na dekana sa môže kandidatúry vzdať do začiatku volieb podľa čl. 5 

ods. 3. 

8) Ak nie sú žiadni platní kandidáti na dekana, predseda AS zvolá neodkladne AS. 
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Čl. 4 

Predvolebné zhromaždenie AO 

 

1) Pred samotnými voľbami sa uskutoční predvolebné zhromaždenie členov AO 

(ďalej len „predvolebné zhromaždenie“), na ktorom navrhovaní kandidáti 

prednesú vlastný návrh realizácie dlhodobého zámeru rozvoja fakulty a 

odpovedajú na otázky členov AO.  

2) Miesto a čas predvolebného zhromaždenia určuje volebná komisia. 

3) Predvolebné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda volebnej komisie.  

4) Predseda volebnej komisie písomne oznámi platne navrhnutým kandidátom na 

dekana miesto a čas predvolebného zhromaždenia.  

5) Volebná komisia môže určiť dĺžku prezentácie kandidáta na dekana.  

6) Ak sa kandidát z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť predvolebného 

zhromaždenia, volebná komisia zváži možnosť prezentácie jeho dlhodobého 

zámeru vystúpením iného člena AO na základe písomného poverenia kandidáta na 

dekana. 

Čl. 5 

 Organizácia volieb 

 

1) Na zasadnutie AS sú pozvaní navrhnutí kandidáti na funkciu dekana. 

2) Predseda AS umožní členom AS položiť kandidátom na funkciu dekana záverečné 

otázky.  

3) Po ukončení diskusie s kandidátmi na funkciu dekana predseda AS so súhlasom 

predsedu volebnej komisie vyhlási voľbu kandidáta na dekana za začatú a vyzve 

osoby, ktoré nie sú členmi AS, ak sú prítomné vo volebnej miestnosti, aby do 

vyhlásenia výsledkov volieb opustili volebnú miestnosť.  

4) Pred hlasovaním predseda volebnej komisie objasní spôsob úpravy hlasovacieho 

lístka, jeho platnosť a neplatnosť. 

5) Každý prítomný člen AS dostane od volebnej komisie jednu obálku a hlasovací 

lístok, ktorý musí obsahovať:  

a) dátum volieb 

b) označenie kola volieb 

c) meno a priezvisko kandidátov na funkciu dekana zoradených v abecednom 

poradí  

d) spôsob správnej úpravy hlasovacieho lístka 

e) pečiatku AS a podpis predsedu volebnej komisie 

Vzor hlasovacieho lístka je prílohou týchto zásad. 

6) Ako prví volia členovia volebnej komisie. 

7) Hlasovací lístok je platný, ak je zakrúžkované poradové číslo práve jedného 

kandidáta. V sporných prípadoch rozhoduje volebná komisia väčšinou hlasov 

všetkých členov volebnej komisie. 

8) Upravený hlasovací lístok v obálke vloží člen AS do volebnej schránky. 
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9) Predseda volebnej komisie oboznámi členov AS po  každom kole volieb s počtom 

vydaných, odovzdaných, neplatných hlasovacích lístkov a s počtom hlasov 

odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 

 

 

 

 

Čl. 6 

Prvé kolo volieb 

 

1) Kandidátom na funkciu dekana je v prvom kole zvolený ten uchádzač, ktorý získal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS. 

2) Ak kandidát na funkciu dekana nebol zvolený v prvom kole, do druhého kola 

postupujú dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov.  

3) V prípade rovnosti hlasov na druhom postupovom mieste postupujú do druhého 

kola volieb všetci títo uchádzači. 

4) V prípade, že bol navrhnutý iba jeden kandidát, druhé kolo sa nekoná. 

 

 Čl. 7 

 Druhé kolo volieb 

 

1) Predseda volebnej komisie vyhlási druhé kolo volieb bezprostredne po 

neúspešnom prvom kole volieb. 

2) Kandidátom na funkciu dekana fakulty je v druhom kole zvolený ten uchádzač, 

ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS. 

3) Ak do druhého kola volieb postúpili viac ako dvaja uchádzači a ani jeden z nich 

nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS, 

uskutoční sa tretie kolo volieb za predpokladu, že do neho postúpia dvaja 

najúspešnejší uchádzači. Ak by do tretieho kola volieb mali postúpiť 

viac ako dvaja uchádzači, tretie kolo volieb sa neuskutoční. 

 

Čl. 8 

 Tretie kolo volieb 

 

1) Predseda volebnej komisie vyhlási tretie kolo volieb bezprostredne po 

neúspešnom druhom kole volieb. 

2) Kandidátom na funkciu dekana fakulty je v treťom kole zvolený ten uchádzač, 

ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS. 

 

Čl. 9 

 Zápisnica o výsledku volieb 
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1) O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia „Zápisnicu o výsledku 

volieb kandidáta na dekana“ (ďalej len „zápisnica“), ktorú podpíšu všetci jej 

členovia.  

2) V zápisnici sa uvedú najmä: 

a) mená a priezviská  členov volebnej komisie,  

b) deň a miesto volieb kandidáta na dekana,  

c) mená a priezviská kandidátov,  

d) výrok a odôvodnenie postupu podľa čl. 3 ods. 5.  

e) počet všetkých členov AS,  

f) počet členov AS prítomných na zasadnutí AS s programom voľby kandidáta na 

dekana,  

g) počet vydaných hlasovacích lístkov,  

h) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,  

i) počet platných hlasovacích lístkov,  

j) počet neplatných hlasovacích lístkov,  

k) počet hlasov u každého kandidáta,  

l) meno a priezvisko kandidáta zvoleného na funkciu kandidáta na dekana alebo 

konštatovanie o nezvolení kandidáta na dekana a ďalší postup,  

m) výrok, či voľba prebehla v súlade s vnútornými predpismi UPJŠ a právnym 

poriadkom Slovenskej republiky,  

n) iné skutočnosti, ak tak rozhodne volebná komisia.  

3) Zápisnica sa vyhotovuje po poslednom kole volieb. 

 

Čl. 10 

Vyhlásenie výsledkov volieb 

 

1) Výsledky voľby s konečnou platnosťou oznámi predseda volebnej komisie alebo 

ním poverený člen po vyhotovení zápisnice vo volebnej miestnosti. 

2) Volebná komisia bezodkladne zašle zápisnicu o priebehu a výsledku voľby 

kandidáta na dekana akademickému senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) a rektorovi UPJŠ a súčasne navrhne rektorovi 

UPJŠ vymenovať zvoleného kandidáta za dekana PF UPJŠ. 

3) Po oznámení výsledku voľby zabezpečí predseda volebnej komisie archiváciu 

hlasovacích lístkov na obdobie piatich mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia 

volebná komisia hlasovacie lístky zničí. 

 

Čl. 11 

Nové voľby kandidáta na funkciu dekana 

 

1) Ak nebol kandidát na dekana zvolený podľa týchto zásad, uskutoční sa do 28 dní 

nová voľba kandidáta na dekana, ktorú AS vyhlási bezprostredne po skončení 

neúspešnej voľby.  
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Čl. 12 

 Záverečné ustanovenia 

 

1) V prípade problémov s výkladom ustanovení týchto zásad, alebo vyskytnutia sa 

situácie, ktorá nie je upravená týmito zásadami, výklad uskutoční a určí postup 

predseda AS po konzultácii s legislatívnou komisiou AS. 

2) Týmto sa ruší platnosť „Zásad volieb kandidáta na dekana fakulty“ zo dňa 

08.04.2015   

3) Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom schválenia v AS PF UPJŠ (dňa 

27.03.2019).  

 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.                   RNDr. Juraj Ševc, PhD.                               

dekan PF UPJŠ                                                     predseda AS PF UPJŠ 
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PRÍLOHA 

 

Vzor hlasovacieho lístka na voľbu kandidáta na dekana Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty 

 

Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Prírodovedeckej fakulty (PF UPJŠ) 

 

Voľba kandidáta na dekana PF UPJŠ dňa ……......... 

......... kolo volieb 

Hlasovací lístok 
 

Poradie Kandidát na funkciu dekana 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Hlasovací lístok je platný, ak je zakrúžkované poradové číslo práve jedného 

kandidáta. 

 


