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ZÁPISNICA 

z volieb dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na funkčné obdobie 

r. 2018-2022 

18. júna 2018 

zasadacia miestnosť FSV UCM (203, 2.posch.), Bučianska ul. 4/A, Trnava  

Zápisnica spísaná podľa § 6 čl. 2 Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana Fakulty 

sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave volebnou komisiou pre voľby 

kandidáta na dekana FSV UCM dňa 18.06.2018.  

a) Členovia volebnej komisie: 

PhDr. Martin Švikruha, PhD. - predseda  

Ing. Jana Osuská – člen za zamestnaneckú časť AS FSV UCM  

Mgr. León Richvalský - člen za študentskú časť AS FSV UCM  
 

b) Deň a miesto voľby kandidáta na dekana:  

Dňa 18.06.2018, budova Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, Bučianska ul. 4/A, Trnava 

2. zasadnutie AS FSV UCM, na ktorom sa konala voľba dekana, sa uskutočnilo v miestnosti 

203, 2. posch. so začiatkom o 13,00 hod.  

 

c) Celkový počet návrhov na kandidáta na funkciu dekana FSV UCM :  2 

d) Návrhy na kandidáta na funkciu dekana FSV UCM:  

 

 

1) návrh člena AS FSV UCM PhDr. Jána Machyniaka, PhD. zo dňa 04.06.2018 – 

navrhovaný kandidát na dekana FSV UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.  

2) návrh členky AS FSV UCM Ing. Jany Osuskej zo dňa 07.06.2018 – navrhovaný 

kandidát na dekana FSV UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

(Podľa vnútornej smernice Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana FSV UCM 

v Trnave v § 3 Výber kandidáta na dekana FSV, odst. 1  Kandidáta na funkciu dekana FSV 

môže navrhnúť: a) člen akademického senátu FSV)  

Navrhovaný kandidát na funkciu dekana FSV UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

vyjadril s návrhom súhlas. 

  

Volebná komisia pre voľby dekana FSV UCM konštatuje, že potrebné podmienky splnil 

a kandiduje:  

1. doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 
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e) Počet členov AS FSV UCM:  12 

Na zvolenie kandidáta na dekana je potrebné získať v prvom kole dvojtretinovú väčšinu 

hlasov všetkých členov senátu. 

 

Počet členov akademického senátu prítomných na zasadnutí akademického senátu 

s programom voľby kandidáta na dekana: 12 
 

Výsledky úkonov volebnej komisie pred začatím volieb: 

Predsedníčka akademického senátu doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. vyhlásila voľbu 

kandidáta na dekana za začatú o 13,20 hod. Predseda volebnej komisie objasnil spôsob úpravy 

hlasovacieho 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: 12 

g) Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 12  

h) Počet platných hlasovacích lístkov:  11 

i) Počet neplatných hlasovacích lístkov:   1 

j) Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta: 

 doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. 11 

Na základe odovzdaných platných hlasov bol zvolený za dekana FSV UCM nasledovný 

kandidát:  

 doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.  

Kandidát získal v prvom kole dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov senátu, a preto 

bol zvolený za dekana podľa § 5 Voľba dekana FSV čl. 6 Volebného poriadku pre voľbu 

kandidáta na dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.  

   

Volebná komisia konštatuje, že voľba kandidáta na dekana FSV UCM prebehla 

v súlade s vnútornými predpismi FSV UCM v Trnave, rovnako s vnútornými predpismi 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

Zápisnica  bola spísaná dňa 19.06.2018 o 10,05 hod. v sídle Fakulty sociálnych vied UCM 

v Trnave. Žiadny z členov volebnej komisie nevzniesol proti obsahu tejto zápisnice žiadne 

námietky. 
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PhDr. Martin Švikruha, PhD.    ................................................. 

predseda volebnej komisie     
 

Ing. Jana Osuská      ................................................. 

člen volebnej komisie za zamestnaneckú časť  
 
 

Mgr. León Richvalský    .................................................  

člen volebnej komisie za študentskú časť   
 

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.    ................................................. 

predsedníčka AS FSV UCM 

 

V Trnave, 19. júna  2018 


