
VYHLÁSENIE VŠEOBECNÝCH VOLIEB 

DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK ZA JLF UK   

 

 Akademický senát JLF UK vyhlasuje v súlade s Čl. 13 ods. 2 Štatútu JLF UK a v súlade 

s uznesením AS UK č. 11.5/2015 zo dňa 27.5.2015  

 

všeobecné voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

za JLF UK v Martine na funkčné obdobie od 1.11.2015 do 31.10.2019  

 

Podmienky pre uskutočnenie všeobecných volieb:  

 
o termín konania volieb: 21. októbra 2015 

o miesto konania volieb:  Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK 

o termín podávania návrhov kandidátov: do 14. októbra 2015 do 15:00 hod.  

o meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje osoby, ktorej treba zaslať návrhy kandidátov 

do AS UK za JLF UK: Ing. Janka Trimajová, sekretariát tajomníčky JLF UK, 

Dekanát, Malá Hora 4A, Martin 

 

Navrhovanie kandidátov:  

1. Právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za zamestnaneckú časť akademickej obce JLF 

UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce JLF 

UK, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce JLF UK.  

2. Právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za študentskú časť akademickej obce JLF UK 

má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce JLF UK, a to 

z členov študentskej časti akademickej obce JLF UK.  

3. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba (Čl. 16 ods. 4 VP UK č. 

14/2015).  

4. Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:  

a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov 

b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov 

c) meno a priezvisko kandidáta 

d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS 

UK 

5. Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné.  

6. Kandidát sa môže vzdať kandidatúry vlastnoručne podpísaným vyhlásením v listinnej 

podobe, ktoré musí byť doručené predsedovi volebnej komisie najneskôr do začatia 

hlasovania. Z vyhlásenia musí byť zrejmé, že sa kandidát vzdáva kandidatúry do AS UK. 

7. Členov zamestnaneckej časti AS UK zastupujúcich JLF UK volia tajným hlasovaním vo 

voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce JLF UK.  

8. Členov študentskej časti AS UK zastupujúcich JLF UK volia tajným hlasovaním vo voľbách 

členovia študentskej časti akademickej obce JLF UK.  

9. Voľby do AS UK sa riadia v súlade so Štatútom JLF UK a vnútorným predpisom UK č. 

14/2015. 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

predsedníčka AS JLF UK 


