
ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, 

LEKÁRSKEJ FAKULTY 

 

 
V súlade s § 33 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.  z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a čl. 11 ods. 1 písm. 

b) Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty (ďalej len „UPJŠ 

LF“) vydáva Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej 

fakulty (ďalej len „AS UPJŠ LF“) tieto Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty. 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

  

čl. 1 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA  

1. Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Lekárskej fakulty (ďalej len „Zásady volieb do AS UPJŠ LF“) upravujú voľby členov 

AS UPJŠ LF, spôsob ich odvolávania a zánik členstva v AS UPJŠ LF. 

2. Zásady volieb do AS UPJŠ LF sú vnútorným predpisom UPJŠ LF a sú vypracované 

v súlade so zákonom o vysokých školách a Štatútom UPJŠ LF. 

čl. 2 

POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ AS UPJŠ LF 

1. AS UPJŠ LF je orgánom akademickej samosprávy UPJŠ LF, ktorého postavenie 

a pôsobnosť upravuje § 26 a § 27 zákona o vysokých školách a čl. 9 až 12 Štatútu UPJŠ 

LF. 

2. AS UPJŠ LF pozostáva z 36 členov akademickej obce. Zamestnanecká časť AS UPJŠ LF 

pozostáva z 24 členov akademickej obce a študentská časť AS UPJŠ LF pozostáva z 12 

členov akademickej obce. 

3. Funkcia člena AS UPJŠ LF je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora a kvestora 

univerzity, dekana, prodekana a tajomníka fakulty. 

4. Členov zamestnaneckej časti AS UPJŠ LF volia v priamych tajných voľbách členovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce UPJŠ LF. Členov študentskej časti AS UPJŠ LF 

volia v priamych tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce UPJŠ LF. 

Členom zamestnaneckej časti AS UPJŠ LF môže byť len člen zamestnaneckej časti 

akademickej obce UPJŠ LF. Členom študentskej časti UPJŠ LF môže byť len člen 

študentskej časti akademickej obce UPJŠ LF. 

5. Voľby členov AS UPJŠ LF sú všeobecné, priame, rovné a uskutočňujú sa tajným 

hlasovaním členov akademickej obce UPJŠ LF. Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie 

nie je prípustné.  

6. Funkčné obdobie AS UPJŠ LF sú štyri roky. 



DRUHÁ ČASŤ  

VOĽBY DO AS UPJŠ LF 

  

čl. 3 

 

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AS UPJŠ LF 

1. Riadne voľby do AS UPJŠ LF  vyhlasuje predseda AS UPJŠ LF v súlade s dĺžkou 

funkčného obdobia raz za štyri roky. V uznesení AS UPJŠ LF o vyhlásení volieb musí byť 

uvedený čas a miesto konania volieb. 

2. Termín a miesto konania volieb stanoví AS UPJŠ LF tak, aby sa voľby konali  jeden 

pracovný deň.  

3. Vyhlásenie volieb do AS UPJŠ LF, termín a miesto konania volieb sa zverejňuje na 

webovej stránke UPJŠ LF a na vývesných tabuliach UPJŠ LF a oznamom pre všetky 

organizačné zložky najmenej 21 dní pred prvým dňom volieb. Vo výnimočných prípadoch 

môže AS UPJŠ LF povoliť skrátenie lehoty zverejnenia na najmenej 14 dní. 

4. Voľby do AS UPJŠ LF sa konajú po ich vyhlásení AS UPJŠ LF vo výučbovom období 

podľa harmonogramu akademického roka. 

5. Voľby do AS UPJŠ LF sa musia konať najneskôr týždeň pred uplynutím funkčného 

obdobia AS UPJŠ LF. 

čl. 4 

 

VOLEBNÁ A MANDÁTOVÁ KOMISIA  

1. Na prípravu, organizovanie, priebeh a uskutočnenie volieb zriaďuje AS UPJŠ LF osobitnú, 

najmenej 5 člennú Volebnú a mandátovú komisiu pre voľby do AS UPJŠ LF (ďalej len 

„VaMK AS UPJŠ LF“). Do VaMK AS UPJŠ LF  sa ustanovujú aj dvaja náhradníci.  

2. Návrh na členov VaMK AS UPJŠ LF je oprávnený predložiť ktorýkoľvek člen AS UPJŠ 

LF. Funkcia člena VaMK AS UPJŠ LF je nezlučiteľná s kandidatúrou na člena AS UPJŠ 

LF. VaMK AS UPJŠ LF si volí tajným hlasovaním predsedu z členov VaMK AS UPJŠ 

LF. VaMK AS UPJŠ LF si volí zo svojich členov zapisovateľa, ktorý zabezpečuje 

administratívne práce súvisiace s voľbami podľa pokynov predsedu VaMK AS UPJŠ LF. 

3. Do náplne VaMK AS UPJŠ LF patrí: 

a)  registrácia navrhovaných kandidátov na volené funkcie, 

b)  realizácia volebného aktu podľa Zásad volieb do AS UPJŠ LF, 

c)  spísanie zápisnice o priebehu a výsledkoch volieb,                                                          

d) vyhlásenie a zverejnenie výsledkov volieb.  

4. V prípade, že člen VaMK AS UPJŠ LF  prijme kandidatúru vo voľbách, jeho členstvo vo 

VaMK AS UPJŠ LF zaniká. Členstvo vo VaMK AS UPJŠ LF  ďalej zaniká vzdaním sa 

alebo zánikom členstva v akademickej obci UPJŠ LF. Ak klesne počet členov VaMK pre 

voľby do AS UPJŠ LF pod počet päť, na uvoľnené miesto povolá predseda VaMK AS 

UPJŠ LF náhradníka.  

čl. 5 

 

NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AS UPJŠ LF 

1. Za kandidáta na členstvo v AS UPJŠ môže byť navrhnutý člen akademickej obce UPJŠ LF. 

2. Navrhovať kandidátov môže každý člen akademickej obce UPJŠ.  



3. Kandidátov za členov AS UPJŠ LF navrhujú písomne najneskôr 14 dní pred dňom volieb 

VaMK AS UPJŠ LF členovia akademickej obce UPJŠ LF. 

4. Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce UPJŠ LF navrhujú kandidátov na člena 

zamestnaneckej časti AS UPJŠ LF. Členovia študentskej časti akademickej obce UPJŠ LF 

navrhujú kandidátov na členov študentskej časti AS UPJŠ LF. Člen akademickej obce 

fakulty môže navrhnúť za kandidáta  aj sám seba.  

5. Návrh kandidáta musí obsahovať: 

a)  meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie, vek  

     kandidáta a u študentov ročník štúdia, 

b)  písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou, 

c)  meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov). 

6. Návrh je potrebné odovzdať na podateľni UPJŠ LF s adresou Akademický senát UPJŠ LF, 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice v zalepenej obálke s označením „Návrh na kandidáta za 

člena AS UPJŠ LF“ podľa pokynov VaMK AS UPJŠ LF. VaMK AS UPJŠ LF je povinná 

zabezpečiť protokolovanie návrhov podľa poradia, v akom boli jednotlivé návrhy 

doručené.  

čl. 6 

 

ZOZNAMY KANDIDÁTOV, HLASOVACIE LÍSTKY  

A ĎALŠIE ÚKONY K PRÍPRAVE VOLIEB 

1. VaMK AS UPJŠ LF zostaví podľa abecedného poradia zoznam navrhnutých kandidátov 

osobitne podľa príslušnej časti akademickej obce UPJŠ LF, ktorý zverejní najneskôr 10 dní 

pred dňom konania volieb na webovej stránke UPJŠ LF a vývesných tabuliach UPJŠ LF. 

Zároveň VaMK AS UPJŠ LF určí posledný termín prípadného oznámenia o vzdaní sa 

kandidatúry.  

2. VaMK AS UPJŠ LF vyhotoví  hlasovacie lístky osobitne pre členov študentskej časti 

akademickej obce UPJŠ LF a osobitne pre členov zamestnaneckej časti akademickej obce 

UPJŠ LF a zabezpečí dostatočný počet hlasovacích lístkov.  

3. Hlasovací lístok obsahuje zoznam kandidátov zoradených v abecednom poradí s týmito 

údajmi: 

a)  meno, priezvisko a vek kandidáta, 

b)  funkčné a pracovné zaradenie, u študentov rok štúdia, 

c)  pečiatka AS UPJŠ LF a podpis predsedu VaMK AS UPJŠ LF. 

Vzor hlasovacieho lístka musí byť zverejnený pred volebným aktom.  

čl. 7 

 

   KAMPAŇ KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO  V AS UPJŠ LF 

1. Kampaň kandidátov na členov AS UPJŠ LF sa môže vykonávať akýmkoľvek vhodným 

spôsobom, ale vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, vnútornými predpismi UPJŠ 

a UPJŠ LF, v súlade so zásadami slušnosti a čestnosti, nesmie zasahovať do osobných práv 

kandidáta a nesmie poškodzovať práva a právom chránené záujmy tretích osôb. Kampaňou 

sa rozumie aj predvolebné zhromaždenie, ktoré môže zvolať kandidát na člena AS UPJŠ 

LF na pracoviskách UPJŠ LF. Predvolebné zhromaždenie nie je možné konať neskôr ako 2 

dni pred konaním volieb. 

2. Kampaň kandidátov sa nesmie uskutočňovať v priebehu prednášok, seminárov (cvičení), 

praktických cvičení, konzultácií alebo iných foriem vzdelávacieho procesu. 



3. VaMK AS UPJŠ LF môže v prípade porušenia povinností stanovených v ods. 1 a 2 tohto 

článku rozhodnúť o zrušení registrácie kandidáta vo voľbách, a to na základe podnetu 

člena príslušnej časti akademickej obce UPJŠ LF a po vypočutí zúčastnených strán. Podnet  

môže byť podaný VaMK AS UPJŠ LF  najneskôr do začatia hlasovania. Na neskôr podané 

podnety sa neprihliada. 

4. Ak VaMK AS UPJŠ rozhodne o zrušení registrácie kandidáta vo voľbách podľa ods. 3, 

vyčiarkne kandidáta z hlasovacích lístkov. 

čl. 8 

 

VOLIČSKÉ ZOZNAMY  

  

1.  Najneskôr 15 dní pred prvým dňom volieb predseda AS UPJŠ LF odovzdá predsedovi 

VaMK AS UPJŠ LF  zoznamy členov akademickej obce  UPJŠ LF na základe podkladov 

vypracovaných personálnym a sociálnym oddelením dekanátu UPJŠ LF a podpísaných 

dekanom UPJŠ LF.  

čl. 9 

 

SPÔSOB HLASOVANIA 

 

1. Voľby sa uskutočňujú vo volebnej miestnosti určenej VaMK AS UPJŠ LF. Vo volebnej 

miestnosti je osobitný priestor na úpravu hlasovacích lístkov a volebná urna na 

odovzdávanie hlasovacích lístkov.  

2. Pred začatím hlasovania predseda VaMK AS UPJŠ LF v prítomnosti všetkých jej členov 

skontroluje, či je volebná urna prázdna a zapečatí ju a vyhlási hlasovanie za začaté. 

3. Každý oprávnený volič sa preukazuje dokladom totožnosti. Voličovi je vydaný jeden 

hlasovací lístok pre voľbu do študentskej časti AS UPJŠ LF, alebo hlasovací lístok pre 

voľbu do zamestnaneckej časti AS UPJŠ LF a hlasuje osobne tak, že na hlasovacom lístku 

zakrúžkuje poradové čísla kandidátov, za ktorých hlasuje. Člen zamestnaneckej časti 

akademickej obce UPJŠ LF môže zakrúžkovať najviac 24 kandidátov a člen študentskej 

časti akademickej obce UPJŠ môže zakrúžkovať najviac 12 kandidátov. 

4. Každý oprávnený volič môže použiť na hlasovanie jeden hlasovací lístok. Upravený 

hlasovací lístok vhodí do volebnej urny v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov VaMK 

AS UPJŠ LF. 

5. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie, má právo 

požiadať o pomoc pri hlasovaní a vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu 

hlasovacích lístkov iného voliča, ktorý podľa jeho pokynov upraví zaňho hlasovací lístok, 

vloží ho do obálky a vhodí do volebnej urny. Pomoc pri úprave hlasovacieho lístka 

a vložení do volebnej urny nie je oprávnený poskytnúť člen VaMK AS UPJŠ LF. 

6. Volič môže zo závažných zdravotných dôvodov požiadať VaMK AS UPJŠ LF, aby mohol 

hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to v priestoroch UPJŠ LF, ktoré sú súčasťou 

akademickej pôdy univerzity. V takomto prípade VaMK AS UPJŠ LF vyšle k voličovi  

dvoch svojich členov s prenosnou volebnou urnou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič 

hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania. 

7. V prípade, že je hlasovací lístok upravený iným ako určeným spôsobom alebo na ňom nie 

je zakrúžkované žiadne meno kandidáta, hlasovací lístok je neplatný.  

 

 

 

 



čl. 10 

 

VÝSLEDKY VOLIEB 

1. Po uplynutí času určeného na hlasovanie vyhlási predseda VaMK AS UPJŠ LF hlasovanie 

za skončené a uzavrie hlasovaciu miestnosť. 

2. Vyhodnotenie výsledkov volieb VaMK AS UPJŠ LF vykoná najneskôr v nasledujúci deň 

po ukončení volieb.  

3. VaMK AS UPJŠ LF vyhodnocuje hlasovacie lístky pri jednom stole za prítomnosti 

najmenej dvoch tretín členov VaMK AS UPJŠ LF. 

4. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí dostali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje 

žreb.  

5. Výsledky oznámi predseda VaMK AS UPJŠ LF alebo ním poverený člen VaMK AS UPJŠ 

LF bezodkladne predsedovi  AS UPJŠ LF písomne a v elektronickej forme.  

6. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví VaMK AS UPJŠ LF zápisnicu. 

Zápisnica musí obsahovať: 

a) platnosť volieb, t. j. počet zúčastnených voličov,  

b) zoznam kandidátov,  

c) zoznam zvolených kandidátov,  

d) počet získaných hlasov všetkých kandidátov, 

e) podpisy všetkých členov VaMK AS UPJŠ LF. 

7. Ak člen VaMK AS UPJŠ LF odmietne podpísať zápisnicu, uvedie člen VaMK AS UPJŠ 

LF  svoj dôvod s nesúhlasom a podpíše sa pod svojim stanoviskom. VaMK AS UPJŠ LF  

odovzdá zápisnicu najneskôr jeden pracovný deň po ukončení volieb na fakulte predsedovi 

AS UPJŠ LF. 

8. Voľby na UPJŠ LF sú ukončené osvedčením výsledkov volieb VaMK AS UPJŠ LF v 

zápisnici.  

9. Oznámenie o výsledkoch volieb do AS UPJŠ LF zabezpečí VaMK AS UPJŠ LF na 

webovej stránke UPJŠ, vývesných tabuliach UPJŠ LF do troch dní od skončenia volieb. 

10. Predseda VaMK AS UPJŠ LF zvolá ustanovujúce zasadnutie AS UPJŠ LF najneskôr do 

14 dní po vyhlásení výsledkov volieb do AS UPJŠ LF.  

11. Na ustanovujúcom zasadnutí AS UPJŠ LF predseda VaMK AS UPJŠ LF alebo ním 

poverená osoba odovzdá zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení za člena AS UPJŠ 

LF.  

12. Predseda VaMK AS UPJŠ LF vykoná voľbu volebnej komisie pre voľbu predsedu a 

podpredsedov AS UPJŠ a odovzdá vedenie zasadnutia AS UPJŠ LF zvolenému predsedovi 

Volebnej komisie pre voľbu predsedu a podpredsedov AS UPJŠ LF.   

čl. 11 

 

VOLEBNÁ SŤAŽNOSŤ 

1. Sťažnosť týkajúcu sa porušenia alebo nedodržania pravidiel upravujúcich priebeh 

a výsledok volieb podľa Zásad volieb do AS UPJŠ LF môže podať každý člen akademickej 

obce UPJŠ LF najneskôr do 3 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb.  

2. Sťažnosť sa predkladá písomne predsedovi VaMK AS UPJŠ LF. Sťažnosť obsahuje 

identifikačné údaje člena akademickej obce, dôvod sťažnosti a návrh na rozhodnutie. 

3.  O volebnej sťažnosti rozhodne na pôde UPJŠ LF s konečnou platnosťou VaMK AS UPJŠ 

LF do piatich dní od podania sťažnosti. Rozhodnutie písomne oznámi osobe, ktorá jej 

sťažnosť podala. 



                                                      čl. 12 

                                            

NOVÉ VOĽBY 
1. Nové voľby sa konajú, ak: 

a) VaMK AS UPJŠ LF rozhodne, že došlo k porušeniu Zásad volieb do AS UPJŠ LF   

    takým spôsobom, že to má vplyv na výsledky  volieb. VaMK AS UPJŠ LF môže 

     konať z vlastného podnetu, alebo na základe volebnej sťažnosti podanej členom  

     akademickej obce UPJŠ LF. 

b) ak došlo k chybe, ktorá mohla mať vplyv na výsledky volieb, pokiaľ ide o  

      zvolených členov. 

2. Nové voľby podľa ods. 1 písm. a, b) vyhlási AS UPJŠ LF do 14 dní odo dňa, keď VaMK 

AS UPJŠ LF rozhodla, že došlo k porušeniu Zásad volieb do AS UPJŠ LF alebo k chybe, 

ktorá mohla mať vplyv na výsledky volieb.  

 

čl. 13 

 

DOPLŇUJÚCE VOĽBY 

 

1. Ak členovi zamestnaneckej časti AS UPJŠ LF zanikne členstvo v AS UPJŠ LF pred 

skončením funkčného obdobia, uvoľnené miesto sa obsadí náhradníkom. Náhradníkom je 

kandidát zamestnaneckej časti AS UPJŠ LF, ktorý sa umiestnil v poradí podľa najvyššieho 

počtu získaných hlasov, ale nebol zvolený za člena zamestnaneckej časti AS UPJŠ LF. 

V prípade rovnosti získaných hlasov sa určí náhradný člen  zamestnaneckej časti AS UPJŠ 

LF žrebom. 

Funkčné obdobie náhradníka  trvá do konca funkčného obdobia člena zamestnaneckej časti 

AS UPJŠ LF, ktorému členstvo predčasne zaniklo. 

2. V prípade, ak sa vyčerpal zoznam náhradníkov v zamestnaneckej časti AS UPJŠ LF, na 

uvoľnené miesto sa konajú doplňujúce voľby. 

3. Ak členovi študentskej časti AS UPJŠ LF zanikne členstvo v AS UPJŠ LF pred skončením 

funkčného obdobia, predseda AS UPJŠ LF vyhlási doplňujúce voľby. Funkčné obdobie 

zvoleného člena študentskej časti AS UPJŠ LF trvá do konca funkčného obdobia člena  

študentskej časti AS UPJŠ LF, ktorému členstvo predčasne zaniklo. 

4. Doplňujúce voľby sa vyhlásia do 30 dní odo dňa uvoľnenia miesta v AS UPJŠ LF tak, aby 

voľby boli vykonané vo výučbovom období podľa harmonogramu akademického roka.  

5. Na doplňujúce voľby sa primerane použijú ustanovenia Zásad volieb do AS UPJŠ LF 

okrem článku 10 ods. 9, 10, 11. 

   

 

TRETIA ČASŤ  

ZÁNIK ČLENSTVA V AS UPJŠ LF 

 

čl. 14 

 

ZÁNIK ČLENSTVA V AS UPJŠ LF  

 

1. Členstvo v AS UPJŠ zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia, 

b)vymenovaním do niektorej z funkcií uvedenej v čl. 2 ods. 3 Zásad volieb do AS UPJŠ 

LF, 

b) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 



c) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, 

d) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak nepožiadal 

pozastavenie členstva v AS UPJŠ LF podľa § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách, 

e) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný deň 

určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o 

člena s pozastaveným členstvom, 

f) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu    

členstva došlo v tejto lehote, 

g) vzdaním sa funkcie člena, 

h) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou, 

i) smrťou člena. 

 

 

čl. 15 

 

ODVOLANIE ČLENA AS UPJŠ LF 

 

1. AS UPJŠ LF môže iniciovať odvolanie svojho člena z dôvodov uvedených v čl. 23 ods. 3 

Rokovacieho poriadku AS UPJŠ LF. AS UPJŠ LF prijme k tejto záležitosti samostatné 

uznesenie. 

2. Návrh na odvolanie člena AS UPJŠ LF môže podať aj kvalifikovaný počet členov 

príslušnej časti akademickej obce UPJŠ LF. 

3. Odvolanie člena AS UPJŠ LF môže navrhnúť najmenej 100 členov študentskej časti 

akademickej obce UPJŠ LF, pokiaľ ide o odvolanie člena študentskej časti AS UPJŠ LF 

a 20 členov zamestnaneckej časti akademickej obce UPJŠ LF, pokiaľ ide o odvolanie 

člena zamestnaneckej časti AS UPJŠ LF.  

4. Člena AS UPJŠ LF môže odvolať tá časť akademickej obce UPJŠ LF, ktorá ho volila 

v prípade, že: 

a) hrubo alebo opakovane porušil vnútorné predpisy UPJŠ LF alebo vnútorné 

predpisy UPJŠ, 

b) závažným spôsobom si neplní svoje povinnosti člena AS UPJŠ LF, 

c) vážne poškodil záujem UPJŠ alebo UPJŠ LF. 

5. Návrh na odvolanie člena senátu podľa predchádzajúceho odseku sa predkladá predsedovi 

AS UPJŠ LF v písomnej forme s uvedením: 

a) mena a priezviska člena AS UPJŠ, ktorého odvolanie sa navrhuje, 

b) dôvodov odvolania, 

c) mena a priezviska predkladateľa návrhu. 

6. AS UPJŠ LF návrh na odvolanie člena preskúma na najbližšom zasadnutí. Ak AS UPJŠ 

LF  zistí, že návrh na odvolanie je v súlade s týmto článkom, predseda AS UPJŠ LF tento 

návrh predloží na schválenie v tajnom hlasovaní. Ak AS UPJŠ LF zistí, že návrh na 

odvolanie nie je v súlade s týmto článkom, návrh zamietne. 

7. Odvolávaný člen senátu má právo vyjadriť sa k návrhu na odvolanie ešte pred hlasovaním 

o návrhu na jeho odvolanie.  

8. Konanie o odvolaní člena AS UJPŠ LF riadi VaMK AS UPJŠ LF ad hoc zriadená za 

týmto účelom. 

9. Predseda AS UPJŠ LF zabezpečí vyhlásenie hlasovania o odvolaní člena AS UPJŠ . 

10. V hlasovaní o odvolaní člena AS UPJŠ LF členovia príslušnej časti akademickej obce 

UPJŠ LF vyjadria svoje rozhodnutie zakrúžkovaním jednej z možností navrhovaného 

znenia: „S odvolaním  člena AS UPJŠ LF (meno a priezvisko) a) súhlasím, b) nesúhlasím. 



11. Odvolanie člena AS UPJŠ LF je platné vtedy, ak sa ňom zúčastnila aspoň jedna tretina 

príslušnej časti akademickej obce a ak za odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina 

zúčastnených voličov. 

12. Ak nie je v tomto článku stanovené inak, vzťahujú sa na postup odvolania člena AS UPJŠ 

LF primerane pravidlá týchto Zásad volieb do AS UPJŠ LF. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

čl. 16 

 

ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Za organizačné zabezpečenie volieb do AS UPJŠ LF zodpovedá VaMK AS UPJŠ LF, 

ktorej požiadavky na priestory a materiál je povinný zabezpečiť dekan fakulty.  

2. Výklad Zásad volieb do AS UPJŠ LF vykonáva VaMK AS UPJŠ LF a výklad schvaľuje 

s konečnou platnosťou Predsedníctvo AS UPJŠ LF po písomnom stanovisku Legislatívnej 

komisie AS UPJŠ LF. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti Zásad volieb do AS UPJŠ LF sa zrušujú Zásady volieb do 

Akademického senátu UPJŠ LF zo dňa 16.októbra 2013. 

4. AS UPJŠ LF prerokoval a schválil tieto Zásady volieb do AS UPJŠ LF dňa 18. mája 2016. 

5. Zásady volieb do AS UPJŠ LF   nadobúdajú účinnosť dňa 19. mája 2016.  

V Košiciach, dňa 18. mája 2016.  

 

 

doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mim. prof. 

          predseda AS UPJŠ LF 


