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Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (ďalej len „JLF“) vydáva po schválení 

v Akademickom senáte Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „akademický 

senát“ alebo „AS JLF“) dňa 13.10.2015 v súlade s § 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 (ďalej len „zákon“) tieto Zásady volieb do Akademického senátu JLF (ďalej len 

„zásady volieb“). 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

Tieto zásady volieb upravujú podrobnosti o funkčnom období členov akademického senátu, 

volebné právo, volebné orgány, druhy volieb do akademického senátu a spôsob ich 

vykonania, volebné oblasti a počet členov akademického senátu pre jednotlivé volebné 

oblasti, dôvody odvolania a postup pri odvolávaní členov akademického senátu. 

 

Čl. 2. 

Zloženie akademického senátu 

1.  Akademický senát je samosprávnym zastupiteľským orgánom JLF. Skladá sa 

z volených zástupcov akademickej obce JLF. Kto je členom akademickej obce JLF, 

určuje zákon a Čl. 12 Štatútu JLF. 

2. Akademický senát sa člení na zamestnaneckú časť a študentskú časť1. Akademický 

senát má 35 členov, z toho 23 členov v zamestnaneckej časti senátu a 12 členov 

v študentskej časti2.  

3. Funkcia člena akademického senátu je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, 

dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty3  

4. Výkon funkcie člena akademického senátu je nezastupiteľný4.  

 

Čl. 3 

Druhy volieb do akademického senátu 

1. Druhmi volieb do akademického senátu sú: 

a) riadne voľby, 
                                                           
1 Čl. 14 ods. 1 Štatútu JLF 
2 Čl. 15 ods. 1 Štatútu JLF 
3 § 8 ods. 3 zákona  
4 Čl. 15 ods. 3 Štatútu JLF 
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b) doplňovacie voľby, 

2. V riadnych voľbách do akademického senátu (ďalej len „riadne voľby“) sa volia všetci 

členovia akademického senátu, resp. všetci členovia do zamestnaneckej časti 

akademického senátu alebo všetci členovia do študentskej časti akademického senátu. 

3. Doplňovacie voľby do akademického senátu (ďalej len „doplňovacie voľby“) sa 

konajú: 

a) na uvoľnené miesto člena akademického senátu, ktorého členstvo v akademickom 

senáte zaniklo pred skončením jeho funkčného obdobia; alebo 

b) na miesto člena akademického senátu, na ktoré sa nepodarilo zvoliť člena 

akademického senátu pri riadnych voľbách. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

FUNKČNÉ OBDOBIE ČLENOV AKADEMICKÉHO SENÁTU 

 

Čl. 4 

Dĺžka funkčného obdobia  

1. Funkčné obdobie členov akademického senátu je najviac štvorročné5.  

2. Funkčné obdobie členov akademického senátu zvolených v riadnych voľbách je 

štvorročné. Začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po skončení funkčného obdobia 

predošlého akademického senátu alebo jeho časti. 

3. Funkčné obdobie členov akademického senátu zvolených v doplňovacích voľbách trvá 

do skončenia funkčného obdobia členov príslušnej časti akademického senátu 

zvolených v predchádzajúcich voľbách a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po 

dni doplňovacích volieb. 

Čl. 5 

Pozastavenie členstva v akademickom senáte 

1. Člen študentskej časti akademického senátu, ktorý nie je študentom doktorandského 

študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať 

o pozastavenie členstva v akademickom senáte. Členstvo sa pozastaví odo dňa 

nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia6. Písomnú žiadosť adresuje 

predsedovi AS JLF. 

2. Členovi študentskej časti akademického senátu sa súčasne s pozastavením členstva 

v akademickom senáte pozastavuje členstvo vo  všetkých orgánoch akademického 

senátu, ktorých je členom. Člen akademického senátu s pozastaveným členstvom sa 

                                                           
5 Čl. 15 ods. 6 Štatútu JLF 
6 §26 ods.8 zákona 
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považuje za neprítomného na rokovaní akademického senátu7 a na rokovaní orgánov 

akademického senátu, ktorých je členom. 

3. Členstvo v akademickom senáte člena s pozastaveným členstvom sa obnoví dňom, 

keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce JLF, ak z iných dôvodov 

dovtedy nezaniklo8. Členovi študentskej časti akademického senátu sa súčasne 

s obnovením členstva v akademickom senáte obnovuje členstvo vo všetkých orgánoch 

akademického senátu, ktorých je členom. 

4. Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na členov komisií akademického 

senátu z radov študentov, ktorí nie sú členmi akademického senátu. 

 

Čl. 6 

Zánik členstva v akademickom senáte 

1. Dôvody zániku členstva v akademickom senáte podľa § 26 ods. 6 zákona: 

a) skončením funkčného obdobia člena, 

b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa § 26 ods. 3 zákona (rektora, 

prorektora, kvestora, dekana, prodekana, tajomníka),  

c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce JLF, 

d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu, 

e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu, 

f) 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, 

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí ak 

k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote,  

h) vzdaním sa funkcie člena, 

i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou podľa čl. 21 tohto volebného 

poriadku,   

j) smrťou člena. 

2. Predseda zamestnaneckej časti akademického senátu a predseda študentskej časti 

akademického senátu sú povinní sledovať, či u niektorého člena akademického senátu 

nenastala skutočnosť spôsobujúca zánik členstva v akademickom senáte. Ak zistí, že 

niektorému členovi akademického senátu zaniklo členstvo v akademickom senáte, 

bezodkladne o tom informuje predsedu akademického senátu. 

3. Ak zaniklo členovi akademického senátu členstvo pred skončením funkčného obdobia 

podľa ods. 1 písm. b) až j), zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené 

miesto nového člena akademického senátu, ktorého funkčné obdobie trvá do konca 

                                                           
7 § 26 ods. 8 zákona 

8 § 26 ods. 8 zákona 
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funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo. Podrobnosti sú 

upravené v týchto zásadách9.  

4. Ak sa člen akademického senátu vzdá funkcie člena akademického senátu alebo je 

z funkcie odvolaný pred uplynutím jeho funkčného obdobia, jeho mandát zaniká dňom 

vyhlásenia tejto skutočnosti na zasadnutí akademického senátu10.  

 

TRETIA ČASŤ 

VOLEBNÉ PRÁVO, VOLEBNÉ OBLASTI A VOLEBNÉ ORGÁNY 

Čl. 7 

Právo voliť 

Členov zamestnaneckej časti akademického senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách 

členovia zamestnaneckej časti akademickej obce JLF. Členov študentskej časti akademického 

senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce 

JLF11.  

 

Čl. 8 

Volebné oblasti 

1. Pre účely volieb do akademického senátu sa zriaďujú volebné oblasti, ktoré 

predstavujú skupiny členov akademickej obce JLF, v ktorých sa vykonáva voľba 

určeného počtu členov akademického senátu. 

2. Volebné oblasti a určený počet volených členov akademického senátu za príslušnú 

volebnú oblasť sú vymedzené v prílohe týchto zásad volieb. 

 

Čl. 9 

Volebné orgány 

1. Pre účely volieb do akademického senátu sú volebnými orgánmi: 

a) volebná komisia akademického senátu (ďalej len „volebná komisia“) 

b) predsedníctvo akademického senátu 

2. Volebnú komisiu volí akademický senát. Funkcia člena volebnej komisie je 

nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, kvestora, dekana, prodekana, tajomníka 

fakulty a s kandidatúrou do akademického senátu. 

3. Volebná komisia si volí tajným hlasovaním predsedu z členov komisie12. Volebná 

komisia zložená z členov akademickej obce je päťčlenná, pričom dvaja členovia sú zo 

študentskej časti akademickej obce.  

                                                           
9 Čl. 17 ods. 2 Štatútu JLF 

10 Čl. 17 ods. 3 Štatútu JLF 

11 Čl. 16 ods. 1 Štatútu JLF 
12 Čl. 16 ods. 3 Štatútu JLF 
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4. Volebná komisia je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

5. Zo zasadnutí volebnej komisie a ďalších úkonov volebnej komisie sa spisuje 

zápisnica. 

6. Volebná komisia riadi priebeh volieb do akademického senátu, najmä: 

a) preskúmava návrhy kandidátov na členov akademického senátu a rozhoduje o ich 

zaradení do zoznamu kandidátov, 

b) rozhoduje o prijatí alebo neprijatí námietky proti rozhodnutiu o zaradení alebo 

nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov, 

c) zabezpečuje správny priebeh a regulárnosť hlasovania a dbá na poriadok na 

volebnom mieste, 

d) spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb 

do akademického senátu, 

e) odovzdá volebné dokumenty predsedovi akademického senátu, ktorý zabezpečuje 

ich uloženie do úschovy a archivovanie. 

7. Volebná komisia je oprávnená vydávať záväzné odborné a metodické usmernenia 

k voľbám do akademického senátu. 

8. Predsedníctvo akademického senátu pri voľbách do akademického senátu najmä: 

a) vyhlasuje doplňovacie voľby do akademického senátu, 

b) rozhoduje o námietkach proti uzneseniam, rozhodnutiam a úkonom volebnej 

komisie. 

 

Čl. 10 

Zoznam voličov 

1. Zoznam voličov oprávnených hlasovať vo voľbách  do akademického senátu 

v príslušnej volebnej oblasti je totožný so zoznamom členov príslušnej časti 

akademickej obce. 

2. Referát personálnej práce Dekanátu JLF je povinný na požiadanie predsedu volebnej 

komisie predložiť  zoznamy voličov pre zamestnaneckú časť a Študijné oddelenie 

Dekanátu JLF zoznamy voličov pre študentskú časť, a to najneskôr desať dní pred 

dňom konania riadnych volieb a v prípade doplňovacích volieb najneskôr päť dní pred 

dňom ich konania.  

3. O námietkach vo veciach zápisu voličov do zoznamu voličov rozhoduje volebná 

komisia. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

VYHLÁSENIE VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

 

Čl. 11 

Vyhlásenie riadnych volieb 

1. Riadne voľby do akademického senátu vyhlasuje akademický senát uznesením. 

2. V uznesení akademického senátu o vyhlásení riadnych volieb sa uvedie najmä: 

a) konkrétny termín a miesto konania riadnych volieb,  

b) termín na podávanie návrhov kandidátov (vrátane presnej hodiny), 

c) meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje osoby (osôb), ktorej (ktorým) sa 

podávajú návrhy kandidátov. 

3. Uznesenie o vyhlásení riadnych volieb predseda akademického senátu bezodkladne 

zverejní na webovom sídle fakulty a na úradnej výveske, prípadne ďalšími spôsobmi, 

ktoré sa na fakulte považujú za obvyklé. 

 

Čl. 12 

Vyhlásenie doplňovacích volieb 

1. Doplňovacie voľby vyhlasuje predsedníctvo akademického senátu13  bez zbytočného 

odkladu po tom, ako zaniklo členovi akademického senátu členstvo pred skončením 

funkčného obdobia. 

2. Termín doplňovacích volieb možno určiť len na výučbové obdobie akademického 

roka.  

3. V uznesení predsedníctva akademického senátu o vyhlásení doplňovacích volieb sa 

uvedie najmä:  

a) konkrétny termín a miesto konania doplňovacích volieb,  

b) termín na podávanie návrhov kandidátov (vrátane presnej hodiny), 

c) meno, priezvisko, funkcia a kontaktné údaje osoby (osôb), ktorej (ktorým) sa 

podávajú návrhy kandidátov. 

4. Uznesenie predsedníctva o vyhlásení doplňovacích volieb predseda akademického 

senátu bezodkladne zverejní na webovom sídle fakulty a na úradnej výveske, prípadne 

ďalšími spôsobmi, ktoré sa na fakulte považujú za obvyklé. 

 

Čl. 13 

Volebné lehoty 

1. V uznesení o vyhlásení volieb musia byť pri stanovení volebných lehôt dodržané tieto 

zásady: 

a) lehota medzi vyhlásením riadnych a doplňovacích volieb a dňom ich konania, 

musí byť najmenej 21 dní14,  

                                                           
13 Čl. 11 ods. 4 písm. e) Rokovacieho poriadku 



 

 

 

Strana 8 z 15 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA  V MARTINE 
Int. dok. č.: 

VP 22/2015  

Výtlačok č.: 1 

Lehota uloženia:10 r 

Zásady volieb do Akademického senátu Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK v Martine  

  

 

 

b) lehota medzi skončením podávania návrhov kandidátov a konaním riadnych 

a doplňovacích volieb musí  byť najmenej tri kalendárne dni. 

2. Deň konania riadnych volieb do akademického senátu sa stanoví tak, aby sa konali 

najskôr 30 a najneskôr 7 dní pred skončením funkčného obdobia predchádzajúceho 

akademického senátu. 

3. Začiatok a koniec volieb určuje akademický senát tak, aby hlasovanie trvalo najmenej 

5 hodín. 

4. Termín volieb možno určiť len vo výučbovom období15.  
 

PIATA ČASŤ 

SPȎSOB VYKONANIA VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Čl. 14 

Navrhovanie kandidátov 

1. Do akademického senátu môže kandidovať každý člen akademickej obce JLF. 

2. Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za zamestnaneckú časť 

akademickej obce má skupina najmenej 3 členov akademickej obce z radov 

zamestnancov. 

3. Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za študentskú časť 

akademickej obce má skupina najmenej 6 členov akademickej obce z radov študentov. 

4. Právo kandidovať do akademického senátu môže člen akademickej obce uplatniť 

výlučne vo volebnej oblasti, do ktorej je zaradený. 

5. Právo navrhovať kandidátov na členov akademického senátu môže člen akademickej 

obce uplatniť v ktorejkoľvek volebnej oblasti. 

6. Návrh 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 

akademického senátu. 

7. Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom 

neplatnosti): 

a) označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí v prípade kandidáta 

do zamestnaneckej časti; označenie študijného programu, prípadne aj stupeň 

a ročník štúdia 

v prípade kandidáta do študentskej časti, 

                                                                                                                                                                                     
14 Čl. 16 ods. 2 Štatútu JLF 

15 Čl. 16 ods. 2 Štatútu JLF 
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b) e-mailová adresa navrhovateľov. 

8. Návrhy kandidátov sa podávajú predsedovi volebnej komisie prostredníctvom 

podateľne alebo prostredníctvom zamestnanca dekanátu povereného vedením agendy 

akademického senátu. 

9. Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné. 

10. Kandidát do akademického senátu sa môže svojej kandidatúry kedykoľvek vzdať. 

Písomné vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry zasiela predsedovi volebnej komisie a nie 

je ho možné vziať späť. 

 

Čl. 15 

Zaradenie kandidátov do zoznamu kandidátov 

1. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov volebná komisia preskúma, či 

podané návrhy spĺňajú náležitosti podľa ustanovení čl. 7 a čl. 14 a rozhodne o zaradení 

kandidátov do zoznamu kandidátov pre príslušnú volebnú oblasť. 

2. Zoznam kandidátov zverejní volebná komisia na webovom sídle JLF a na úradnej 

výveske dva dni pred dňom konania volieb. 

3. V zozname kandidátov sú kandidáti zoradení podľa volebných oblastí v abecednom 

poradí. 

 

Čl. 16 

Hlasovacie lístky 

1. Hlasovacie lístky sa pripravujú osobitne pre voľby do zamestnaneckej časti 

akademického senátu a osobitne pre voľby do študentskej časti akademického senátu. 

Vzory hlasovacích lístkov schvaľuje volebná komisia. 

2. Na hlasovacom lístku sa uvádzajú kandidáti v abecednom poradí podľa jednotlivých 

volebných oblastí vzostupne. 

3. Hlasovací lístok ďalej obsahuje: 

a) označenie volieb 

b) dátum konania volieb 

c) označenie, či ide o hlasovací lístok pre voľby do zamestnaneckej časti 

akademického senátu alebo o hlasovací lístok pre voľby do študentskej časti 

akademického senátu, 

d) platný spôsob úpravy hlasovacieho lístka, 

e) ďalšie údaje, na ktorých sa volebná komisia uznesie. 

 

Článok 17 

Priebeh hlasovania 

1. Miesto konania volieb do akademického senátu (ďalej len „volebné miesto“) musí byť 

viditeľne označené. 
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2. Pred začatím hlasovania skontroluje predseda volebnej komisie prítomnosť členov 

komisie, ďalej za prítomnosti členov volebnej komisie skontroluje, či je volebná 

schránka prázdna a zapečatí ju. Skontroluje tiež vybavenie volebného miesta, najmä či 

sú pripravené zoznamy voličov, dostatočný počet hlasovacích lístkov a osobitný 

priestor na úpravu hlasovacích lístkov. 

3. Voliči pristupujú pred volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do 

volebnej miestnosti. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Členovia 

volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. 

4. Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom 

podpise v zozname voličov mu volebná komisia vydá hlasovací lístok. Voliči, ktorých 

totožnosť je členom komisie známa, svoju totožnosť preukazovať nemusia. 

5. Voliči musia byť  poučení o spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka pred 

vykonaním volebného aktu. Spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka: 

- zakrúžkovanie poradového čísla kandidáta, 

- zakrúžkovanie celého mena a priezviska kandidáta, 

- zakrúžkovanie celého mena a priezviska kandidáta a poradového čísla kandidáta. 

6. Volič môže označiť spôsobom podľa ods. 5 najviac taký počet kandidátov, aký má byť 

v príslušnej volebnej oblasti zvolený počet členov akademického senátu. 

7. Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania. 

8. Volič hlasuje spôsobom, že vhodí upravený hlasovací lístok pred volebnou komisiou 

do volebnej schránky. Počas voľby sa vyžaduje prítomnosť minimálne troch členov 

volebnej komisie vo volebnej miestnosti. 

9. Po uplynutí času určeného na hlasovanie  sa volebné miesto uzavrie a predseda 

volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skončené. 

 

Čl. 18 

Sčítanie hlasov 

1. Po skončení hlasovania pristúpi volebná komisia k sčítaniu hlasov. Volebná komisia 

vyberie hlasovacie lístky z volebnej schránky a porovná ich počet so záznamami 

v zozname voličov.  

2. Neplatný je hlasovací lístok,  

a) ktorý nie je na predpísanom tlačive, 

b) ktorý nie je upravený spôsobom podľa čl. 17 ods. 5 

c) ak volič neoznačil ani jedného kandidáta, alebo ak označil viac kandidátov, než má 

byť v danej volebnej oblasti zvolených do akademického senátu. 

3. V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka volebná komisia a to 

nadpolovičnou väčšinou prítomných členov volebnej komisie. 

4. Volebná komisia po skončení úkonov podľa predchádzajúcich odsekov vloží použité 

hlasovacie lístky do obálky a zapečatí ju. Pečať na obálke podpíšu všetci členovia 

volebnej komisie prítomných pri sčítavaní hlasov. 
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Čl. 19 

Výsledky volieb 

1. Členmi akademického senátu sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom získaných 

hlasov vo voľbách. Na zvolenie sa vyžaduje, aby sa príslušný kandidát umiestnil 

v poradí podľa počtu získaných hlasov na takom mieste, ktoré zodpovedá číselne 

počtu členov akademického senátu, ktorý sa v príslušnej volebnej oblasti volí.  

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

kandidátmi s rovnakým počtom hlasov. 

3. Termín, miesto a čas konania druhého kola volieb stanoví volebná komisia v uznesení 

o vyhlásení druhého kola volieb. Pre zvolenie kandidáta v druhom kole volieb platia 

rovnaké pravidlá ako v prípade voľby podľa ods. 1.   

4. Volebná komisia vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch 

volieb  za každú volebnú oblasť (ďalej len „zápisnica“), ktorú podpíšu predseda 

a ostatní členovia volebnej komisie. 

5. Ak niektorý z členov volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, môže v nej 

uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice nemá vplyv na jej platnosť. 

6. Zápisnica obsahuje: 

a) označenie volieb s uvedením dátumu, času a miesta konania volieb, 

b) mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie, 

c) mená, priezviská a tituly kandidátov za volebnú oblasť, 

d) počet členov akademickej obce JLF, ktorí boli oprávnení voliť za príslušnú 

volebnú oblasť, 

e) počet členov akademickej obce JLF, ktorí sa zúčastnili volieb za príslušnú volebnú 

oblasť, 

f) počet platných a neplatných hlasov odovzdaných pre každého kandidáta 

v príslušnej volebnej oblasti, 

g) poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov v príslušnej volebnej oblasti, 

h) mená, priezviská a tituly kandidátov, ktorí boli zvolení do akademického senátu, 

i) sťažnosť a námietky voči priebehu a výsledkom volieb a stanoviská, ktoré k nim 

volebná komisia zaujala, 

j) výrok, či voľby prebehli v súlade s týmito zásadami volieb a inými vnútornými 

predpismi UK a JLF  a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

vrátane konštatovania platnosti volieb. 

7. Zápisnicu o výsledku volieb zverejní volebná komisia najneskôr do 24 hodín od 

ukončenia volieb na webovom sídle JLF.  

8. Originál zápisnice s písomnými návrhmi kandidátov, zapečatenými použitými 

hlasovacími lístkami a ostatnou dokumentáciou súvisiacou s voľbami do 

akademického senátu, odovzdá predseda volebnej komisie predsedovi akademického 

senátu, ktorý ich odovzdá na archiváciu agendy akademického senátu. 
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Čl. 20 

Osvedčenie o zvolení 

Volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za členov akademického senátu osvedčenie 

o zvolení. Osvedčenie o zvolení odovzdá predseda volebnej komisie členom akademického 

senátu na ustanovujúcom zasadnutí AS JLF. 

 

ŠIESTA ČASŤ 

ODVOLANIE ČLENA AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Čl. 21 

Dôvody odvolania 

1. Člena akademického senátu možno odvolať z funkcie pred skončením funkčného 

obdobia tajným hlasovaním voličov príslušnej volebnej oblasti, v ktorom člena 

akademického senátu zvolili. 

2. Návrh na odvolanie člena akademického senátu možno podať len v prípade, ak: 

a) sa člen akademického senátu bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia 

nezúčastnil trikrát po sebe zasadnutia akademického senátu, alebo 

b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia 

študentovi, ktorý je členom študentskej časti akademického senátu. 

 

Čl. 22 

Postup pri odvolaní 

1. Návrh na odvolanie z dôvodov podľa čl. 21 ods. 2 môže podať ktorýkoľvek člen 

akademického senátu alebo predsedníctvo akademického senátu. 

2. Hlasovanie o odvolaní vyhlasuje akademický senát, pričom  uznesenie o vyhlásení 

obsahuje: 

a) konkrétny termín a miesto konania hlasovania o odvolaní; hlasovanie o odvolaní 

sa môže uskutočniť iba vo výučbovej časti semestra, 

b) otázku predkladanú na hlasovanie o odvolaní; otázka spravidla znie: „Súhlasíte 

s odvolaním člena akademického senátu JLF? Áno – Nie“. 

c) spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka, 

d) prípadne ďalšie skutočnosti upravujúce spôsob vykonania hlasovania o odvolaní. 

3. Priebeh hlasovania o odvolaní vedie volebná komisia. 

4. Na hlasovanie o odvolaní sa primerane použijú ustanovenia druhej až piatej časti 

týchto zásad volieb. 

3. Člen akademického senátu je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná 

väčšina zúčastnených voličov príslušnej volebnej oblasti, v ktorom člena 

akademického senátu zvolili. 

5. Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania o odvolaní sa bez zbytočného odkladu 

po jej vyhotovení zverejní na webovom sídle JLF. 
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SIEDMA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 23 

Výkladové pravidlo a poskytovanie súčinnosti 

1. V prípade riešenia situácie, ktorá nie je v týchto zásadách volieb upravená alebo je 

nimi upravená nedostatočne, postup určí Volebná komisia, ktorá si môže k danej 

situácii vyžiadať stanovisko predsedníctvo akademického senátu. 

2. Orgány akademickej samosprávy, vedúci zamestnanci a pracoviská JLF, sú povinní 

spolupracovať s volebnou komisiou pri vykonávaní týchto zásad volieb (najmä 

poskytnúť pomocné prostriedky na organizačnú a technickú prípravu volieb do 

akademického senátu). 

 

Čl. 24 

Záverečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad volieb sa rušia Zásady volieb do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej 

fakulty v Martine zo dňa 23. apríla 2003. 

2. Tieto zásady volieb nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia 

Akademickým senátom JLF UK dňa 13. októbra 2015. 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

predsedníčka Akademického senátu Jesseniovej LF UK v Martine 
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Príloha Zásad volieb do Akademického senátu JLF UK v Martine 

 

Vymedzenie volebných  oblastí a počet členov Akademického senátu Jesseniovej LF UK  

v Martine 

pre jednotlivé volebné oblasti 

Číslo 

volebnej 

oblasti 

Členovia akademickej obce zaradení do tejto volebnej 

oblasti 

Počet 

volených 

členov do AS 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU 

 

 

1 

Ústav anatómie, Ústav lekárskej biofyziky, Ústav 

fyziológie, Ústav histológie a embryológie, Ústav 

lekárskej biochémie, Ústav lekárskej biológie, Ústav 

telesnej výchovy, Ústav cudzích jazykov, Dekanát, 

Ústav informačných technológií, AKAS, VIaJ, 

Simulačné výučbové centrum, Inštitút medicínskeho 

vzdelávania v anglickom jazyku, BioMed (nezaradení 

do pracovísk) 

 

 

7 

2 Ústav verejného zdravotníctva, Ústav farmakológie, 

Ústav patologickej fyziológie, Ústav mikrobiológie a 

imunológie 

2 

 

 

 

3 

Klinika detí a dorastu, Klinika hematológie a 

transfuziológie, Klinika infektológie a cestovnej 

medicíny, I. interná klinika, Interná klinika 

gastroenterologická, Chirurgická klinika a 

transplantačné centrum, Klinika pracovného lekárstva 

a toxikológie, Klinika pneumológie a pľúcnych chorôb, 

Neurochirurgická klinika, Urologická klinika, Ústav 

súdneho lekárstva a medicínskych expertíz, 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Klinika detskej 

chirurgie, Neonatologická klinika, Klinika hrudníkovej 

chirurgie, Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej, 

medicíny, Klinika detskej tuberkulózy a respiračných 

chorôb 

 

 

 

9 

 Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Klinika  
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4 

nukleárnej medicíny, Klinika otorinolaryngológie a 

chirurgie hlavy a krku, Dermatovenerologická klinika, 

Neurologická klinika, Očná klinika, Ortopedická 

klinika, Psychiatrická klinika, Rádiologická klinika, 

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Ústav 

patologickej anatómie, Klinika telovýchovného 

lekárstva, Ústav klinickej biochémie, Ústav molekulovej 

biológie 

 

4 

5 Ústav ošetrovateľstva, Ústav pôrodnej asistencie 1 

SPOLU ZAMESTNANECKÁ ČASŤ 23 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU 

6 študenti 1. ročníka ŠP Všeobecné lekárstvo 1 

7 študenti 2. ročníka ŠP VL Všeobecné lekárstvo 1 

8 študenti 3. ročníka ŠP VL Všeobecné lekárstvo 1 

9 študenti 4. ročníka ŠP Všeobecné lekárstvo 1 

10 študenti 5. ročníka ŠP Všeobecné lekárstvo 2 

11 študenti 6. ročníka ŠP Všeobecné lekárstvo 2 

12 študenti 1.-6. ročníka ŠP Zubné lekárstvo 1 

13 študenti 1.-5. ročníka ŠP Ošetrovateľstvo, Pôrodná 

asistencia, Verejné zdravotníctvo 

1 

14 študenti 1.-6.ročníka ŠP Všeobecné lekárstvo študujúci 

v AJ 

1 

15 študenti tretieho stupňa VŠ vzdelávania 1 

SPOLU ŠTUDENTSKÁ ČASŤ 12 

AKADEMICKÝ SENÁT SPOLU 35 

 


