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Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana Lekárskej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 
 

I.  
 
 Akademický senát UPJŠ LF v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
s čl. 11 ods. 1 písm. c) Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 
v znení neskorších dodatkov 
 

v y h l a s u j e 
 

voľby kandidáta na dekana Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  
Lekárskej fakulty  

 
na deň 11. mája 2022. 

 
 

II. 
 

Akademický senát UPJŠ LF v súlade s čl. 7 ods. 8 a čl. 14 ods. 1 písm. h) Štatútu Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty v znení neskorších dodatkov 
 

 
z v o l á v a 

 

Zhromaždenie akademickej obce Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

 

na deň 11. mája 2022 o 13.00 hod. 
 

 
za účelom predstavenia koncepcií rozvoja fakulty kandidátmi na funkciu dekana fakulty. 

Zhromaždenie členov akademickej obce fakulty sa uskutoční 
v Aule UPJŠ LF na Triede SNP č. 1 v Košiciach. 

 
 

  



III. 
 

Akademický senát UPJŠ LF v súlade s čl. 2 ods. 2 Rokovacieho poriadku Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

 
 

z v o l á v a 

 
zasadnutie Akademického senátu UPJŠ LF 

 
na deň 11. mája 2022 

 
 

 
 
Rokovanie sa začne 20 minút po oficiálnom ukončení predstavovania sa kandidátov na 

dekana UPJŠ LF v posluchárni č. 4 na Triede SNP 1 v Košiciach za účelom voľby kandidáta 

na dekana Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty. 

 
 
 
 
 
 
 doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. 
 predseda AS UPJŠ LF 
 
 
 
  



 

Formálny postup pri voľbe kandidáta na dekana 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 

 
 
Návrh kandidáta na dekana môže podať každý člen akademickej obce UPJŠ LF. Návrhy 
sa podávajú v písomnej forme Volebnej komisii pre voľbu kandidáta na funkciu dekana UPJŠ 
LF, ktorá bola schválená uznesením č. 148 z 11. apríla 2022 prijatým Akademickým senátom 
UPJŠ LF v súlade s čl. 14 ods. 1 písm. b) Štatútu UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty a čl. 14, 
ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UPJŠ LF. 
 
Forma podania návrhu podľa čl. 14 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS UPJŠ LF: 
Odovzdanie návrhu v podateľni UPJŠ LF na Triede SNP 1 oproti podpisu v zalepenej obálke 
s označením: 
 

„Návrh kandidáta na dekana UPJŠ LF“ 

a adresou: Volebná komisia pre voľbu kandidáta na funkciu dekana UPJŠ LF, Trieda SNP 1, 

040 11 Košice. 

 
Návrhy kandidátov pre voľbu dekana možno 

predkladať do 4. mája 2022 do 14.00 hod. 
 

 
 
Písomný návrh na kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach musí podľa 
čl. 14 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UPJŠ LF obsahovať: 

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

b) meno a priezvisko, dátum a podpis navrhovateľa, 

c) písomné vyjadrenie navrhovaného kandidáta na dekana, že prijíma kandidatúru na 
dekana a nepozná prekážky zvoliteľnosti. Súhlas sa nevyžaduje, ak kandidát navrhuje 
sám seba, avšak musí vyhlásiť, že nepozná prekážky zvoliteľnosti, 

d) súhlas navrhovaného kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov 
v rozsahu a na účel stanovený čl. 14 ods. 5 a ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UPJŠ LF. 
Tento súhlas predkladá aj kandidát, ktorý navrhuje sám seba. 

 
 
Volebná komisia pre voľbu kandidáta na funkciu dekana UPJŠ LF podľa čl. 14 ods. 13 
Rokovacieho poriadku AS UPJŠ LF z navrhovaných členov AO UPJŠ LF, ktorí súhlasia so 
svojou kandidatúrou na dekana zostaví kandidátku v abecednom poradí. Túto kandidátku 
predloží AS UPJŠ LF v deň volieb. 
 
 

 MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD. 
 predseda VK pre voľby kandidáta na dekana 
 
V Košiciach 11. apríla 2022 
 


