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Dodatok č. 3 
k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok vypracovali:  právnik UPJŠ LF 

Prerokoval: Vedenie UPJŠ LF  Dátum: 13.04.2021 

Schválil: Akademický senát UPJŠ LF Dátum: 21.04.2021 

Počet výtlačkov: 2 
1 x Sekretariát dekana UPJŠ LF 

1 x AS UPJŠ LF 

Platnosť od:   21.04.2021 Účinnosť od:   21.04.2021 

Lehota uloženia: 10 rokov 

  



Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 
(ďalej len „AS UPJŠ LF“) schválil v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 
ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí dňa 21.04.2021 
tento Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do AS UPJŠ LF v nasledovnom znení. 
 
 

Článok I. 
Predmet dodatku 

 
Zásady volieb do AS UPJŠ LF sa menia a dopĺňajú takto: 

 
1. Za článok 13 sa vkladá nový článok 13a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 
čl. 13a 

OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE,  
NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU 

 
1. Ak v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného vládou SR alebo prezidentom SR (ďalej len „krízová situácia“) 
technické podmienky neumožňujú uskutočniť doplňujúce voľby s fyzickou 
prítomnosťou voličov, môžu sa doplňujúce voľby realizovať prostriedkami 
informačných a komunikačných technológií bez fyzickej prítomnosti voličov. 

2. Prostriedky informačných a komunikačných technológií použité na realizáciu 
doplňujúcich volieb počas krízovej situácie musia umožňovať dodržanie zásad 
priamych a tajných volieb. 

3. Prostriedky informačných a komunikačných technológií použité na realizáciu 
doplňujúcich volieb počas krízovej situácie musia umožňovať zhotovenie 
záznamu o priebehu a výsledkoch volieb. 

4. V čase krízovej situácie je možné návrhy na kandidátov v zmysle čl. 5 ods. 6 
podávať aj prostredníctvom elektronickej pošty. 

5. Tajné voľby pomocou elektronických prostriedkov zabezpečujúcich tajnosť 
hlasovania riadi a výsledok volieb zisťuje a vyhlasuje VaMK pre doplňujúce voľby 
do AS UPJŠ LF. 

 
2. Článok 16 – ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa dopĺňa o  odsek 8, 

ktorého znenie je nasledujúce: 
 

„8. Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do AS UPJŠ LF bol schválený na zasadnutí AS 
UPJŠ LF dňa 21.04.2021. Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do AS UPJŠ LF nadobudol 
platnosť a účinnosť dňa 21.04.2021.“ 

 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok bol schválený na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ LF dňa 

21.04.2021. 
2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia AS UPJŠ LF. 
3. Ostatné ustanovenia Zásad volieb do AS UPJŠ LF, ktoré neboli dotknuté týmto 

dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené. 
 

 

 doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. 

 predseda AS UPJŠ LF 


