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Volebný poriadok 
volieb kandidáta na dekana Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave 

na funkčné obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2025 
 
Akademický senát Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa podľa § 
23, ods. 2, písm. f, § 27, ods. 1, písm. b a § 28, ods. 2 a ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. 
(Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskorších 
predpisov a podľa čl. 18 Štatútu FaF UK zo dňa 21. 10. 2008 uzniesol dňa 27. októbra 
2020 na tomto volebnom poriadku volieb kandidáta na dekana Farmaceutickej fakulty UK 
v Bratislave na štvorročné funkčné obdobie. 
 
1. Predseda volebnej komisie Akademického senátu FaF UK (ďalej len „VK AS FaF UK“ 

alebo „VK“) zabezpečí zverejnenie vyhlásenia na internetovej stránke FaF UK. 

2. Návrhy kandidátov na funkciu dekana z členov akademickej obce Farmaceutickej 
fakulty UK zo skupiny profesorov a docentov môžu podávať predsedovi VK AS FaF 
UK: 

• dekan FaF UK 

• členovia AS FaF UK 

• vedúci katedier FaF UK 

• kolektívy pracovísk FaF UK 

 Kolektívy pracovísk si kandidáta na dekana môžu zvoliť tajným hlasovaním na 
osobitnom zasadnutí členov akademickej obce pracoviska. Každý navrhovateľ je 
povinný predložiť súčasne s písomným návrhom na kandidáta aj jeho písomný súhlas 
na kandidatúru.  

3. Písomné návrhy v súlade s odsekom 2., adresované predsedovi VK AS FaF UK doc. 
PharmDr. Ivanovi Malíkovi, PhD., treba odovzdať v podateľni FaF UK najneskôr do 20. 
novembra 2020 do 12:00. V prípade potreby môže predseda VK delegovať prevzatie 
návrhov na kandidátov na iného člena VK. V prípade, že protiepidemické opatrenia 
neumožnia odovzdanie písomných návrhov cez podateľňu, je možné návrh podať 
cestou elektronickej pošty predsedovi VK doc. Ivanovi Malíkovi (malik2@uniba.sk), 
a súčasne aj podpredsedníčke VK Mgr. Janke Leskovskej (leskovska5@uniba.sk). 
Prílohou správy (e-mailu) musí byť podpísaný súhlas kandidáta. Predseda VK potvrdí 
prijatie návrhu spätným e-mailom.  

4. Predseda VK AS FaF UK zverejní zoznam kandidátov na webovej stránke FaF UK 
najneskôr 23. novembra 2020 a vyžiada si od riadne navrhnutých kandidátov ich 
pracovný životopis.  

5. Predstavovanie všetkých kandidátov na dekana Farmaceutickej fakulty UK sa bude 
konať dňa 2. decembra 2020 o 10:30 na verejnom zasadnutí AS FaF UK v Aule FaF 
UK.  

6. Poradie vystupujúcich kandidátov sa zvolí žrebovaním za prítomnosti kandidátov pred 
začiatkom ich predstavovania.  



Strana 2 z 3 

7. Kandidát má na svoje vystúpenie 20 minút. Diskusia sa uskutoční po každom 
vystúpení.  

8. Kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, budú počas predstavovania ostatných kandidátov 
čakať v určenej miestnosti, do ktorej nebude mať prístup iná osoba, na čo bude 
dohliadať určený člen VK AS FaF UK alebo zamestnanec FaF UK poverený volebnou 
komisiou AS FaF UK. 

9. Priamu tajnú voľbu kandidáta na dekana FaF UK vykoná AS FaF UK na svojom 
neverejnom zasadnutí dňa 2. decembra 2020 po predstavovaní kandidujúcich. 

10. Priebeh volieb bude riadiť volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana FaF UK, 
zvolená na zasadnutí AS FaF UK dňa 27. októbra 2020. 

11. Každý člen AS FaF UK prítomný na neverejnom zasadnutí AS FaF UK potvrdí svojím 
podpisom prevzatie volebného lístka príslušného volebného kola od člena VK AS FaF 
UK. 

12. Za platný hlasovací lístok sa považuje neporušený hlasovací lístok príslušného kola 
volieb s okrúhlou pečiatkou FaF UK, s podpisom predsedu VK AS FaF UK, ktorý 
oprávnený volič upraví jedným z nasledujúcich spôsobov a osobne vhodí do volebnej 
urny: 

• zakrúžkovaním (perom) poradového čísla jedného kandidáta na dekana FaF UK 
pred jeho menom sa vyjadruje súhlas s kandidatúrou tohto kandidáta;  

• neupravením volebného lístka sa vyjadruje nesúhlas so všetkými uvedenými 
kandidátmi;  

• akékoľvek iné úpravy hlasovacieho lístka majú za následok jeho neplatnosť.  

Hlasovací lístok daného volebného kola, ktorý nebol odovzdaný do volebnej urny, sa 
považuje za neplatný. 

13. Výsledky každého kola volieb budú zaznamenané v zápisnici o priebehu volieb 
podpísanej členmi volebnej komisie. 

14. Výsledky volieb oznámi verejne v Aule FaF UK predseda volebnej komisie. 

15. Voľby sa ukončia spísaním Zápisnice o priebehu volieb kandidáta na funkciu dekana 
pre funkčné obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2025 po ukončení hlasovania 
a vyhlásení výsledkov. Zápisnica je právoplatná, ak ju podpíše väčšina členov volebnej 
komisie, vrátane predsedu. 

16. Voľby kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie od 1. marca 2021 do 28. 
februára 2025 sa uskutočnia podľa pravidiel stanovených v čl. 18 Štatútu FaF UK 
nasledovne: 
• (5) Na právoplatné voľby kandidáta na funkciu dekana je potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín 

členov akademického senátu. 

• (6) Ak je navrhnutý na funkciu dekana len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje 
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov akademického senátu. Ak kandidát nezíska 
požadovanú väčšinu hlasov všetkých členov AS, uskutoční sa bezodkladne druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie zisk nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov akademického 
senátu. Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol zvolený kandidát na dekana, senát do 48 hodín 
vyhlási nové voľby. 

• (7) Ak je kandidátov na funkciu dekana viac, zvolený je kandidát, ktorý získal trojpätinovú väčšinu 
hlasov prítomných členov akademického senátu. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole 
potrebnú trojpätinovú väčšinu hlasov, koná sa bezodkladne druhé kolo volieb. 

• (8) Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom hlasov umiestil na prvom mieste a 
kandidát, ktorý sa počtom hlasov umiestil na druhom mieste. Ak sa niektorý z kandidátov, ktorí 
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postúpili do ďalšieho kola, vzdá práva kandidovať, postupuje do ďalšieho kola voľby ten kandidát, 
ktorý v predchádzajúcom kole získal ďalší najvyšší počet hlasov. 

• (9) Ak získali viacerí kandidáti rovnaký počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola 
len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste 
sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú do druhého kola všetci 
kandidáti na prvom a druhom mieste. 

• (10) V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získal trojpätinovú väčšinu hlasov 
prítomných členov akademického senátu. 

• (11) Ak ani jeden z kandidátov nezískal v druhom kole potrebnú väčšinu hlasov, uskutoční sa 
bezprostredne tretie, príp. štvrté kolo volieb. Do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého 
kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola. 

• (12) V treťom alebo vo štvrtom kole volieb je zvolený za kandidáta na dekana ten, kto získal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu. 

• (13) Ak podľa postupu uvedeného v predchádzajúcich odsekoch nebol zvolený kandidát na 
dekana, akademický senát do 48 hodín vyhlási nové voľby. 

17. Predseda VK AS FaF UK:  

• zabezpečí rozmnoženie hlasovacích lístkov s okrúhlou pečiatkou FaF UK a svojím 
podpisom;  

• zabezpečí zverejnenie dátumu, miesta a hodiny konania predstavovania 
kandidujúcich, resp. volieb kandidáta na dekana FaF UK na webovej stránke FaF 
UK minimálne 3 dni pred ich konaním;  

• pred samotnou voľbou poučí všetkých hlasujúcich členov AS FaF UK o spôsobe 
úpravy hlasovacieho lístka;  

• počas volieb organizuje ich priebeh, zrátanie hlasov a vyhlásenie výsledkov 
overených VK AS FaF UK;  

• zašle zápisnicu o priebehu a výsledku voľby predsedovi AS FaF UK, ktorý navrhne 
rektorovi UK vymenovať zvoleného kandidáta za dekana FaF UK;  

• archivuje hlasovacie lístky počas 3 mesiacov odo dňa volieb.  

18. Ak protiepidemické opatrenia, resp. aktuálna epidemická situácia na Farmaceutickej 
fakulte UK neumožnia vykonať predstavovanie kandidátov a voľby v prezenčnej forme, 
predstavovanie kandidátov a voľby sa uskutočnia spôsobom online s využitím aplikácií 
dostupných pre UK. Odseky 11, 12 a 17 volebného poriadku budú v prípade volieb 
online aplikované podľa podmienok použitej aplikácie. Pravidlá volieb, uvedené 
v odseku 16, ostávajú v platnosti.  

19. O spôsobe uskutočnenia volieb rozhodne AS FaF UK hlasovaním per rollam podľa 
aktuálnej epidemickej situácie najneskôr 24 h pred ich konaním. Predseda VK AS FaF 
UK bezodkladne oznámi rozhodnutie zaslaním e-mailovej správy všetkým členom AO 
FaF UK.  

20. AS FaF UK schválil tento volebný poriadok na svojom zasadnutí dňa 27. októbra 2020 
a týmto dňom nadobúda účinnosť.  

 

 

 

 

V Bratislave 27. októbra 2020   doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.  
 predseda volebnej komisie AS FaF UK 


