
Výpis z uznesení zo zasadnutia AS UK dňa 26. 9. 2007  

Vyhlásenie volieb do AS UK 

Uznesenie  

AS UK v zmysle § 8, ods. 2, Zákona č. 363/2007 Z. z., Štatútu UK, čl.12 a Zásad volieb do ASUK 
vyhlasuje voľby do AS UK na funkčné obdobie 2007 - 2011. Tieto voľby sa v zmysle vyššie citovaných 
právnych predpisov uskutočnia na fakultách UK a na UK v dňoch  26.9.- 26.10.2007. 
  
Voľby podľa Zásad volieb do ASUK organizuje na UK a na jej vedeckých a pedagogických pracoviskách 
Volebná a mandátová komisia AS UK (ďalej len VMK AS UK). Voľby členov senátu UK na fakulte 
organizuje volebná komisia fakulty (ďalej len VKF). Funkcia člena VMK AS UK a VKF je nezlučiteľná s 
funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana; funkcia člena VKF je nezlučiteľná s kandidatúrou do AS 
UK.  
 
O priebehu a výsledku volieb vyhotoví každá volebná komisia zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať údaj 
o počte zúčastnených voličov, zoznam kandidátov, zoznam zvolených kandidátov, údaj o počte získaných 
hlasov u všetkých kandidátov. Zápisnica je platná, ak ju podpísala nadpolovičná väčšina členov volebnej 
komisie včítane predsedu. Voľby na fakulte sa končia osvedčením výsledkov volieb VKF v zápisnici. 
 
Každá z volebných komisií fakúlt odovzdá zápisnicu volebnej a mandátovej komisii AS UK najneskôr 
jeden pracovný deň po ukončení volieb na fakulte. Zápisnice treba doručiť najneskôr do 26. 10. 2007 do 
podateľne Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, s adresovaním: Univerzita Komenského, Kancelária senátu 
UK, do rúk predsedovi VMK UK doc. RNDr. V. Gajdošovi, CSc.  
 
Voľby na celej univerzite sa končia vyhlásením výsledkov volieb VMK AS UK. Výsledky volieb zverejní 
VMK AS UK na úradnej výveske do troch pracovných dní. Zároveň predseda VMK AS UK zašle menný 
zoznam členov nového AS UK všetkým predsedom AS jednotlivých fakúlt UK.  Predseda VMK AS UK 
zvolá prvé zasadnutie nového AS UK najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb do senátu. Na 
jeho programe bude najmä voľba predsedu a 3 podpredsedov nového AS UK, ako aj voľba členov 
predsedníctva nového AS UK. Zástupcovia fakúlt si pripravia návrhy kandidátov pre tieto voľby. 
 
Schválené dňa 26. 9. 2007 

 


