
 

 

 

 

 
Zápisnica spísaná podľa príslušných ustanovení Volebného poriadku pre voľby dekana 
na FMK volebnou komisiou pre voľby dekana FMK UCM v Trnave dňa 10. 11. 2022.  
 
a) Členovia volebnej komisie:  
 
Ing. Tomáš Fašiang, PhD.  – predseda volebnej komisie pre voľbu dekana FMK 
Ing. Alena Hrušková                  – členka za zamestnaneckú časť AS FMK UCM  
Bc. Andrea Pavčová    – členka za študentskú časť AS FMK UCM  
 
b) Deň a miesto voľby kandidáta na dekana:  
 
Dňa 10. 11. 2022, budova UCM v Trnave, Akademický klub, J. Herdu 2 (prízemie), Trnava 
na zasadnutí AS FMK UCM so začiatkom o 12.00 hod. Voľba dekana je štvrtým bodom 
programu zasadnutia AS FMK UCM v Trnave.  
  
c) Celkový počet návrhov na kandidáta na funkciu dekana FMK UCM : 1  
 
d) Návrhy na kandidáta na funkciu dekana FMK UCM: 
  

1) navrhovaná kandidátka na funkciu dekana FMK UCM – 5 nominácií 
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. 

  
Navrhovaná kandidátka na funkciu dekana FMK UCM doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. 
vyjadrila s návrhom súhlas.  
 
Volebná komisia pre voľby dekana FMK UCM konštatuje, že potrebné podmienky 
splnila a kandiduje:  
 

1. doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.   
 
 



 

e) Počet členov AS FMK UCM: 11  
Podľa článku 1, odsek 2 a 3 Volebného poriadku pre voľby dekana na FMK: „2. AS FMK 
v Trnave je schopný voľby dekana, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov senátu 
každej z komôr. 3. Na zvolenie dekana je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 
prítomných členov AS.“ 
 
Počet členov akademického senátu prítomných na zasadnutí akademického senátu                                 
s programom voľby kandidáta na dekana: 11 
  
Výsledky úkonov volebnej komisie pred začatím volieb:  
Predseda akademického senátu doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. vyhlásil voľbu kandidáta 
na dekana za začatú o 12.20 hod., pričom voľba dekana je štvrtým bodom programu za-
sadnutia AS FMK UCM v Trnave. Predseda volebnej komisie objasnil spôsob úpravy hla-
sovacieho lístka, platnosť a neplatnosť hlasovacieho lístka. Predseda volebnej komisie v 
prítomnosti ostatných členov volebnej komisie skontroloval volebnú schránku, ktorá 
bola prázdna a zapečatil ju.  
 
f) Počet vydaných hlasovacích lístkov: 11 
  
g) Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 11 
  
h) Počet platných hlasovacích lístkov: 10 
  
i) Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 
  
j) Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta:  
doc. PhDr. Ľudmilu Čábyovú,  PhD. – 10  
  
Na základe odovzdaných platných hlasov bola zvolená za dekanku FMK UCM v Trnave 
nasledovná kandidátka:  
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. 
 
Kandidátka získala v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov senátu, a 
preto bola zvolená za dekanku podľa článku 1, odseku 3 Volebného poriadku pre voľby 
dekana na FMK.  
 
Volebná komisia konštatuje, že voľba kandidáta na dekana FMK prebehla v súlade                               
s vnútornými predpismi FMK UCM v Trnave, rovnako s vnútornými predpismi Uni-
verzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slo-
venskej republiky.  
 
 



 

 
Zápisnica bola spísaná dňa 10. 11. 2022 o 13.00 hod. v Akademickom klube, Nám. J. Herdu 
2 (prízemie), Trnava. Žiadny z členov volebnej komisie nevzniesol proti obsahu tejto zá-
pisnice žiadne námietky.  
 
Zápisnica volebnej komisie pre voľbu dekana bola vyhotovená v dvoch origináloch.  
 
Ing. Tomáš Fašiang, PhD., v. r. 
predseda volebnej komisie pre voľbu dekana FMK UCM v Trnave 
 
Ing. Alena Hrušková, v. r.  
členka volebnej komisie pre voľbu dekana FMK UCM v Trnave za zamestnaneckú 
časť  
 
Bc. Andrea Pavčová, v. r.  
členka volebnej komisie pre voľbu dekana FMK UCM v Trnave za študentskú časť  
 
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., v. r.  
predseda AS FMK UCM  
 
Trnava, 10. 11. 2022 

 
 


