Spôsob voľby kandidáta na d e k a n a
a
spôsob návrhu na odvolanie d e k a n a
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
___________________________________________________________________________
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Vykonávacie predpisy sa vydávajú v súlade s čl.10 ods. 5 Štatútu Pedagogickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len PdF TU).
2. Vykonávacie predpisy upravujú spôsob voľby kandidáta na dekana PdF TU v súlade s §
27 ods. 1, písm. b a § 28, ods. 2 a ods. 5 Zákona č. 131/2002 Zb. z. (ďalej len Zákon o
VŠ) a návrhu na jeho odvolanie v súlade s § 27 ods. 1, písm. b a § 28, ods. 2, ods. 3 a
ods. 4 Zákona o VŠ.
Čl. 2
Volebná komisia
1. Akademický senát PdF TU (ďalej AS) zvolí volebnú komisiu pozostávajúcu z troch
členov AS (dvaja zo zamestnaneckej a jeden zo študentskej časti) a jej predsedu a zverejní
ich mená akademickej obci najneskôr jeden mesiac pred voľbami kandidáta na dekana v
AS.
2. 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.
3. 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.
Čl. 3
Volebné právo
1. Právo voliť dekana má každý člen AS (ďalej senátor).
Čl. 4
Kandidáti na funkciu dekana
1. Kandidátom na funkciu dekana PdF môže byť každý profesor a docent, ktorý je
s PdF TU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, spĺňajúci
požiadavky Zákona o VŠ a Zákona o verejnej službe č. 313/2001.
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2. Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana má každý člen akademickej obce fakulty.
3. Predseda AS môže na tejto fakulte kandidovať na funkciu dekana najskôr tri mesiace po
skončení funkcie predsedu AS fakulty. Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na tej istej
fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu dekana po sebe najviac dve funkčné
obdobia.
4. Právo kandidovať na funkciu dekana vzniká zápisom do zoznamu kandidátov. Zápis do
zoznamu kandidátov je podmienený písomným súhlasom kandidáta.
5. Zoznam kandidátov obsahuje najmä meno kandidáta vrátane dosiahnutých vedeckopedagogických a vedeckých hodností, dátum a miesto narodenia, stručný osobný
a odborný profil kandidáta a ním vypracovaný program rozvoja fakulty.

Čl. 5
Priebeh a vyhodnotenie volieb
1. 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, ako by sa vzdali svojho práva. AS zverejní harmonogram
jeden týždeň pred predkolom volieb.
2. Predkolo volieb začína dňom a hodinou uvedenými v harmonograme a je určené pre
návrh kandidátov na funkciu dekana. Každý člen akademickej obce má v rámci predkola
právo navrhnúť na predpísanom návrhovom lístku jedného kandidáta na funkciu dekana.
Ak dvaja alebo viacerí členovia akademickej obce navrhujú toho istého kandidáta, chápe
sa to, ako keby bol navrhnutý len raz. Návrh kandidátov sa uskutočňuje tajným
a korešpondenčným spôsobom. Predkolo končí dňom a hodinou uvedenými
v harmonograme.
3. 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.
4. Prvé kolo volieb sa uskutoční na mimoriadnom zasadaní AS najneskôr do jedného
týždňa od zverejnenia zoznamu kandidátov. Každý senátor má právo dať svoj hlas
jednému kandidátovi zo zoznamu kandidátov na funkciu dekana.
5. 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.
6. O poradí vystúpení kandidátov sa rozhodne losovaním na začiatku stretnutia akademickej
obce.
7. Kandidáta na dekana volí AS tajným hlasovaním za účasti najmenej 2/3 jeho členov, teda
8.
8. Za kandidáta na funkciu dekana je v prvom kole volieb zvolený ten kandidát, ktorý získa
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS, teda 6.
9. Ak žiadny z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov v prvom kole volieb, uskutoční sa
druhé kolo na mimoriadnom zasadaní AS najneskôr do jedného týždňa od prvého kola.
10. 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 títo všetci. Ak sa na prvom mieste umiestni jeden kandidát a na
druhom viacerí s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci umiestnení na prvom
a druhom mieste.
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11. Za dekana je zvolený v druhom kole volieb ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú
väčšinu hlasov všetkých členov AS, teda 6.
12. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole potrebný počet hlasov, nasleduje tretie
a ďalšie kolá, kým sa počet kandidátov nezúži na dvoch. Medzi dvomi kandidátmi potom
rozhodne väčší počet hlasov.
13. V prípade, že ani v ďalších kolách žiadny z kandidátov nezíska vyšší počet hlasov ako
druhý kandidát, AS má právo rozhodnúť o ďalšom postupe.
14. Volebná komisia vyhlási výsledky volieb a predloží AS správu o priebehu a výsledku
volieb v deň ukončenia volieb.
15. AS zverejní výsledok volieb akademickej obci najneskôr do 24 hodín od ukončenia
volieb.
16. Predseda AS oznámi písomne výsledok volieb zvolenému kandidátovi, predsedovi AS
TU a rektorovi TU.
17. Funkčné obdobie dekana je štvorročné a začína plynúť dňom uvedenia do funkcie.
18. Voľby nového dekana sa uskutočnia najneskôr do jedného mesiaca pred ukončením
funkčného obdobia odvolaného dekana. Do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie
prázdnin podľa harmonogramu štúdia pre príslušný školský rok.
Čl. 6
Návrh na odvolanie
1. Návrh na odvolanie dekana môže predložiť každý člen AS. O návrhu na odvolanie dekana
sa AS uznáša tajným hlasovaním, za účasti aspoň 2/3 členov AS. Návrh na odvolanie
dekana je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov AS.
2. Návrh na odvolanie dekana predloží rektorovi univerzity predseda AS najneskôr do troch
pracovných dní od jeho schválenia v AS.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Tieto predpisy nadobúdajú platnosť dňom nasledujúcim po dni ich schválenia v AS.

V Trnave, 19. apríla 2012

prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
predseda AS PdF TU
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