
INFORMÁCIA O  VOĽBÁCH DO AS JLF UK 

1. Dňa 22. februára 2016 sa uskutočnia Doplňovacie voľby do študentskej časti AS JLF UK:  

 vo volebnej oblasti č. 6 (študenti 1. ročníka ŠP všeobecné lekárstvo) na obsadenie 1 člena AS 

JLF UK, 

 vo volebnej oblasti č. 8 (študenti 3. ročníka ŠP všeobecné lekárstvo) na obsadenie 1 člena AS 

JLF UK, 

 vo volebnej oblasti č. 12 (študenti 1.-6. ročníka ŠP zubné lekárstvo) na obsadenie 1 člena AS 

JLF UK, 

 

2.  Voľby sa uskutočnia v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK (alternatívne BioMed) 

v čase od 9:00 do 14:00 hod. 

 

3.  Právo kandidovať do Akademického senátu môžu študenti uplatniť výlučne vo volebnej oblasti, 

do ktorej sú zaradení.  

4.  Právo navrhovať kandidátov má: 

-  skupina najmenej 3 členov akademickej obce JLF UK z radov zamestnancov; 

- skupina najmenej 6 študentov JLF UK 

a môžu ju uplatniť v ktorejkoľvek volebnej oblasti. 

5.  Návrhy kandidátov musia byť písomné a doručia sa osobne alebo poštou na adresu: Ing. J. 

Trimajová, sekretariát tajomníčky JLF UK, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, Martin.   

6.  Návrh na kandidáta musí obsahovať písomný súhlas príslušného kandidáta so svojou 

kandidatúrou. 

7.  Návrhy kandidátov sa prijímajú do 18. februára 2016 do 15:00 hod. 

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

 doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. 

 MUDr. Hana Kolarovszká, PhD. 

 RNDr. Michal Šimera, PhD. 

 Veronika Slobodníková 

 Lívia Halajová  
 

9.  Kandidát sa môže svojej kandidatúry kedykoľvek vzdať. Písomné vyhlásenie o vzdaní sa 

kandidatúry zasiela Volebnej komisii a nie je možné vziať ho späť.  

10.  Právo voliť majú členovia akademickej obce, ktorí sú zaradení do volebných oblastí, v ktorých 

sa konajú voľby.  

11.  Voľba prebieha tajným hlasovaním. 

12.  Sťažnosti na priebeh volieb a stanoviská treba adresovať a doručiť Volebnej komisii JLF UK, 

ktorá je splnomocnená o nich rozhodnúť. 

 

 

 

 

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

predsedníčka AS JLF UK 


