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INFORMÁCIA O DOPLŇOVACÍCH VOĽBÁCH  
DO ZČ AS JLF UK 

1. Dňa 9.11.2022 sa uskutočnia Doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS JLF UK v nasledovných 
volebných oblastiach:  

Volebná oblasť Členovia akademickej obce zaradení do tejto volebnej oblasti 

Počet 
volených 
členov 

č. 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 

1 

č. 4 Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Klinika 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 

1 

 
2.  Voľby sa uskutočnia v stážovej miestnosti Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM, pavilón č. 6 

(nová budova), 1. poschodie v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod. 
3.  Právo kandidovať do akademického senátu môže člen akademickej obce z radov zamestnancov 

uplatniť výlučne vo volebnej oblasti, do ktorej je zaradený.  
4.  Právo navrhovať kandidátov má skupina najmenej 3 členov akademickej obce JLF UK z radov 

zamestnancov a môžu ju uplatniť v ktorejkoľvek volebnej oblasti. 
5.  Návrhy kandidátov musia byť písomné a doručia sa osobne alebo poštou na adresu: Bc. Ing. Z. 

Buchová, Kancelária dekanky a tajomníčky JLF UK, Dekanát, Malá Hora 4A, 036 01 Martin 
6.  Návrh na kandidáta musí obsahovať písomný súhlas príslušného kandidáta so svojou kandidatúrou. 
7.  Návrhy kandidátov sa prijímajú do 4.11.2022 do 12:00 hod. 
8.  Voľby organizuje a riadi Volebná komisia AS JLF UK v zložení:  

▪ doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.    -    predsedníčka 
▪ Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 
▪ Ing. Petra Hnilicová, PhD.  
▪ Boris Deák 
▪ Libor Kollár  

9.  Kandidát sa môže svojej kandidatúry kedykoľvek vzdať. Písomné vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry 
zasiela Volebnej komisii a nie je možné vziať ho späť. Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie 
je prípustné. 

10.  Právo voliť majú členovia akademickej obce (v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný 
čas), ktorí sú zaradení do volebných oblastí, v ktorých sa konajú voľby. Toto právo si môžu uplatniť 
výlučne vo volebnej oblasti, do ktorej sú zaradení. 

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. Mirko Zibolen, CSc., v.r. 
predseda AS JLF UK 


