
INFORMÁCIA O RIADNYCH VOĽBÁCH DO 

ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS JLF UK 

1. Dňa 16. mája 2017 sa uskutočnia Riadne voľby do zamestnaneckej časti AS JLF UK:  

- vo volebnej oblasti č. 1, 

- vo volebnej oblasti č. 2, 

- vo volebnej oblasti č. 3, 

- vo volebnej oblasti č. 4, 

- vo volebnej oblasti č. 5. 
2.  Voľby sa uskutočnia v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK v čase od 9,00 hod. do 

15,00 hod. 

3.  Právo kandidovať do AS JLF UK má každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce JLF 

UK.  

 Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, odborní 

zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace so 

vzdelávacou, vedeckou alebo umeleckou činnosťou fakulty, ktorí sú na fakulte 

v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.  

4.  Právo navrhovať kandidátov má skupina najmenej 3 členov akademickej obce JLF UK 

z radov zamestnancov.  

5.  Právo kandidovať do AS JLF UK môže člen akademickej obce uplatniť výlučne vo volebnej 

oblasti, do ktorej je zaradený. 

6.  Právo navrhovať kandidátov na členov AS JLF UK môže člen akademickej obce uplatniť 

v ktorejkoľvek volebnej oblasti.  

7.   Návrh na kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:  

 a) meno a priezvisko navrhovateľov, 

 b) vlastnoručný podpis navrhovateľov, 

 c) meno a priezvisko kandidáta, 

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

8. Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencie nie je dôvodom neplatnosti): 

 a) označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí, 

 b) e-mailová adresa navrhovateľov, 

 c) dátum.  

9.  Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné.  

10.   Kandidát do AS JLF UK sa môže svojej kandidatúry kedykoľvek vzdať. Písomné vyhlásenie 

o vzdaní sa kandidatúry zasiela predsedovi volebnej komisie a nie je ho možné vziať späť.  

11.  Návrhy kandidátov sa podávajú predsedovi volebnej komisie prostredníctvom podateľne alebo 

prostredníctvom zamestnanca Dekanátu povereného vedením agendy AS JLF UK, t.j. Ing. 

Janka Trimajová, Kancelária tajomníčky JLF UK, Dekanát, Malá Hora 4A, 036 01 Martin. 

12.    Návrhy kandidátov sa prijímajú do 3. mája 2017 do 14:00 hod. 

13.  Voľby organizuje a riadi Volebná komisia AS JLF UK v zložení: 

 prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

 Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 

 Mgr. Ivana Pilchová, PhD. 

 Erika Mažgutová 

 Kristína Ružinská 

14.  Právo voliť má každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce JLF UK. 

15.    Voľba prebieha tajným hlasovaním.  

16.  V prípade rovnosti hlasov vyhlási volebná komisia druhé kolo volieb medzi kandidátmi 

s rovnakým počtom hlasov. 

17.  Sťažnosti a námietky voči priebehu a výsledku volieb sa adresujú Volebnej komisii AS JLF 

UK, ktorá k nim zaujíma stanovisko. 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., v.r. 

predsedníčka AS JLF UK 


