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VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBY DEKANA NA FMK
Čl. 1
1. Dekana volí Akademický senát FMK UCM v Trnave tajným hlasovaním na
obdobie štyroch rokov.
2. AS FMK UCM 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.
Čl. 2
Právo navrhovať kandidátov na dekana majú členovia akademickej obce FMK. Právo
kandidovať na dekana majú členovia akademickej obce FMK, ktorí sú v pracovnom
pomere s FMK na ustanovený týždenný pracovný čas.
Čl. 3
Na organizáciu voľby dekana a na zisťovanie výsledkov volieb zriadi akademický
senát volebnú komisiu v počte troch členov akademického senátu, z toho jedného
člena študentskej komory a určí jeho predsedu.
Čl. 4
1. Schôdzu AS, na ktorej sa bude konať voľba dekana, zvolá predseda senátu.
2. Voľba dekana sa uskutoční v osobitnej volebnej miestnosti.
3. O priebehu a výsledkoch voľby vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú
podpíšu všetci jej členovia.
4. Výsledky voľby dekana oznámi predseda volebnej komisie alebo ním poverený
člen po vyhotovení zápisnice.
Čl. 5
1. Ak nebol dekan zvolený podľa článku 1, opakovaná voľba sa uskutoční
bezprostredne po predchádzajúcej voľbe. Do opakovanej voľby postupujú dvaja
kandidáti, ktorí v predchádzajúcej voľbe získali najvyšší alebo najvyšší rovnaký
počet hlasov.
2. Na zvolenie dekana pri opakovanej voľbe je potrebná nadpolovičná väčšina
hlasov prítomných členov senátu.
Čl. 6
Ak nebol dekan zvolený ani v opakovanej voľbe, uskutoční sa nová voľba dekana.
Pri každej novej voľbe sa použijú ustanovenia o voľbe dekana. O termíne ďalšej
voľby rozhodne akademický senát.
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Čl. 7
1. Tento Volebný poriadok pre voľby dekana na FMK UCM v Trnave nadobúda
platnosť a účinnosť dňa 29. 10. 2018.
2. Zároveň sa ruší Volebný poriadok pre voľby dekana podpísaný vtedajším
predsedom AS FMK UCM v Trnave doc. PhDr. Slavomírom Magálom, CSc.,
mim. prof.
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
predseda AS FMK
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