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SPÔSOB VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A SPÔSOB PRIJATIA 
NÁVRHU NA JEHO ODVOLANIE  

 

§ 1 
Volebná komisia 

(1) Harmonogram volieb kandidáta na dekana schvaľuje AS LF TUKE. 

(2) Voľbu kandidáta na dekana riadi v súlade so schváleným harmonogramom 
Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana LF TUKE (ďalej len „volebná 
komisia“). Volebnú komisiu zriaďuje AS LF TUKE. 

 

§ 2 
Výber kandidátov na dekana 

(1) AS LF určí termín volieb kandidáta na funkciu dekana, ktoré sa uskutočnia 
najmenej 2 (dva) mesiace pred skončením jeho funkčného obdobia. Termín volieb 
zverejní AS LF TUKE aspoň jeden mesiac pred ich konaním a zároveň určí termín 
uzávierky pre podávanie návrhov na kandidátov. 

(2) Písomné návrhy na kandidátov na dekana z radov profesorov a docentov LF 
TUKE môže predsedovi AS LF TUKE podať: 

(a) člen AS LF, 
(b) vedecko-pedagogické pracovisko, ktoré pre podporu navrhovaného 

kandidáta získa písomný súhlas viac ako 50 % členov zamestnaneckej 
časti akademickej obce LF TUKE na danom pracovisku, 

(c) člen zamestnaneckej časti akademickej obce LF, ktorý pre podporu 
navrhovaného kandidáta získa písomný súhlas viac ako 20 % členov 
zamestnaneckej časti akademickej obce LF TUKE, 

(d) člen študentskej časti akademickej obce LF TUKE, ktorý pre podporu 
navrhovaného kandidáta získa písomný súhlas viac ako 20 % členov 
študentskej časti akademickej obce LF TUKE. 

(3) Kandidáti na dekana musia verejne vystúpiť so svojím programom pred 
akademickou obcou LF TUKE na nominačnom zhromaždení a obhajujú ho verejnou 
rozpravou najneskôr 3 (tri) dni pred stanoveným termínom volieb kandidáta na 
dekana. Nesplnenie tejto podmienky má za následok zánik kandidatúry. 

 

§ 3 
Voľba dekana 

(1) AS LF rozhodne o kandidátovi na dekana tajným hlasovaním za účasti 
minimálne 8 (ôsmich) členov. Na zvolenie vybraného kandidáta je potrebné získať 
v tajnom hlasovaní najmenej 7 (sedem) hlasov. 
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(2) Ak žiadny z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov, pokračuje sa vo výbere 
podľa potreby ďalšími kolami. Pred začatím ďalšieho kola voľby sa zo zoznamu 
kandidátov vylúči kandidát, resp. pri rovnosti hlasov kandidáti s najnižším počtom 
získaných hlasov. 

(3) Ak pri hlasovaní vznikne situácia neriešiteľná podľa predchádzajúceho odseku, 
hlasovanie sa v takom prípade opakuje. 

(4) Ak sa počet kandidátov zníži na dvoch a ani jeden nezískal potrebný počet 
hlasov, hlasovanie sa opakuje. Ak ani trojnásobné hlasovanie nedospeje 
k rozhodnutiu o kandidátovi na dekana, AS LF TUKE rozhodne o určení termínu 
nových volieb. 

 

§ 4 
Odvolanie dekana 

(1) Ak dekan porušuje Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2002 Z .z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) alebo Štatút LF TUKE, má AS LF právo podať návrh na 
jeho odvolanie rektorovi. 

(2) AS LF TUKE podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol právoplatne 
odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo mu bol uložený nepodmienečný trest 
odňatia slobody. 

(3) Pri prerokúvaní návrhu na odvolanie dekana musí AS LF TUKE rokovať o 
písomnom návrhu na podnet: 

(a) najmenej 4 (štyroch) členov AS LF TUKE, 
(b) najmenej 20 % členov tej časti akademickej obce LF TUKE, ktorá návrh 

prekladá, 
(c) rektora TUKE. 

(4) Dekan LF TUKE má právo vyjadriť sa k dôvodom návrhu na odvolanie. 

(5) AS LF TUKE rozhoduje o návrhu na odvolanie dekana tajným hlasovaním za 
účasti minimálne 8 (ôsmich) členov, pričom na odvolanie dekana je potrebné získať 
v tajnom hlasovaní najmenej 7 (sedem) hlasov. 

(6) Ak AS LF TUKE opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie dekana, 
môže rektor odvolať dekana so súhlasom AS TUKE, ak bola naplnená najmenej 
jedna z podmienok podľa § 28 ods. 3 zákona. 

 

§ 5 
Vymenovanie dekana 

(1) Predseda AS LF TUKE alebo člen AS LF TUKE poverený touto úlohou AS LF 
TUKE, predloží rektorovi TUKE návrh na vymenovanie kandidáta na dekana LF 
TUKE zvoleného podľa § 1 až § 3 tohto vnútorného predpisu LF TUKE. 
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(2) Rektor vymenuje za dekana kandidáta navrhovaného AS LF TUKE, ak to nie je 
v rozpore so zákonom. 

 
§ 6 

Záverečné ustanovenia 
(1) Vnútorný predpis LF TUKE, jeho zmeny a doplnenia podliehajú schváleniu v 
AS LF TUKE. 
(2) Vnútorný predpis možno kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Predseda AS LF 
TUKE predkladá návrh na zmeny a doplnky tohto Vnútorného predpisu LF TUKE 
Akademickému senátu LF TUKE. 
 (3) Tento vnútorný predpis LF TUKE  bol schválený AS LF TUKE dňa 9.4. 2020 
uznesením AS LF TUKE č.6/2020 a nadobúda účinnosť dňa 10.4. 2020. 
 
V Košiciach dňa 10.4. 2020 
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