
 

 

 

 

Č a s o v ý  h a r m o n o g r a m  

Voľba kandidáta na funkciu dekana FVZ  SZU v Bratislave 

na funkčné obdobie od 01. 11. 2022 do 31. 10. 2026 

dátum procesné úlohy 

07. apríl 2022 

 vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana FVZ SZU AS SZU 

 schválenie a doplnenie interného dokumentu AS FVZ SZU – 

„Zásady voľby kandidáta na funkciu dekana FVZ Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave a spôsob prijatia návrhu  na 

jeho odvolanie“ o bod „Zverejnenie zoznamu kandidátov na 

funkciu dekana FVZ SZU (kandidačnej listiny) a ich profesijných 

životopisov prostredníctvom úradnej vývesky AS FVZ SZU 

(najneskôr do) 

13. apríl 2022 

 zverejnenie termínu a miesta volebného zasadnutia AS FVZ SZU 

a časového harmonogramu voľby kandidáta na funkciu dekana 

FVZ SZU akademickej obci FVZ SZU prostredníctvom úradnej 

vývesky AS FVZ SZU a webového sídla FVZ SZU 

(najneskôr do) 

 04. máj 2022 
(do 15:00 hod.) 

 podávanie návrhov kandidátov na funkciu dekana FVZ SZU 

v písomnej forme na predpísanom tlačive (príloha Zásad voľby 

kandidáta na funkciu dekana FVZ Slovenskej  zdravotníckej 

univerzity v Bratislave a  spôsob prijatia návrhu  na jeho 

odvolanie) prostredníctvom podateľne SZU alebo doporučenou 

poštou na adresu: 

PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH 

tajomník AS FVZ SZU 

Limbová 12 

833 03 Bratislava 

 na obálke zreteľne uviesť: „voľba dekana – neotvárať“ 

05. máj 2022 
 zaslanie pozvánky na volebné zasadnutie AS FVZ SZU členom 

AS FVZ SZU a navrhnutým kandidátom 
(najneskôr do) 

13. máj 2022 
 zverejnenie zoznamu kandidátov na funkciu dekana FVZ SZU 

18. máj 2022 
(o 13:00 hod.) 

 voľba kandidáta na funkciu dekana FVZ  SZU 

 vyhlásenie výsledkov voľby kandidáta na funkciu dekana FVZ 

SZU na volebnom zasadnutí AS FVZ  SZU 

 návrh na menovanie zvoleného kandidáta na funkciu dekana 

predloží predseda AS FVZ rektorovi SZU do 10 dní od prijatia 

rozhodnutia 

19. máj 2022 

 zverejnenie výsledkov voľby kandidáta na funkciu dekana FVZ 

SZU prostredníctvom úradnej vývesky AS FVZ SZU a webového 

sídla FVZ SZU 
  Bratislava 07. apríla 2022 

 
 

 
Limbová 12 

833 03 Bratislava 37 

AKADEMICKÝ SENÁT FVZ  SZU 

Mgr. Mária Bartušová, PhD., v. r. 

predsedníčka volebnej komisie 

pre voľbu kandidáta na funkciu 

dekana FVZ SZU 

RNDr. Soňa Wimmerová, PhD., v. r. 
 predsedníčka Akademického senátu 

FVZ SZU v Bratislave, v. r. 


