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Zásady volieb do Akademického senátu
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vnútorný predpis č. 5

V súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách
v znení neskorších predpisov,
schválil Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
dňa 12.2.2015

Zásady volieb do Akademického senátu UVLF
Vnútorný predpis č.5

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Volebný poriadok Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach (ďalej len „volebný poriadok“) upravuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o VŠ“):
a) zásady volieb do Akademického senátu UVLF (ďalej len „ AS UVLF“),
b) spôsob voľby predsedu, podpredsedov a tajomníka AS UVLF,
c) spôsob prijatia návrhu na odvolanie predsedu, podpredsedov a tajomníka AS UVLF.
2. AS UVLF sa skladá z volených zástupcov akademickej obce.
3. AS UVLF má 21 členov a skladá sa z dvoch komôr:
a) zamestnanecká komora má 14 členov; tvoria ju vysokoškolskí učitelia a výskumní
pracovníci
b) študentská komora má 7 členov, z toho je 6 študentov I., II. a spojeného I. a II. stupňa
vysokoškolského štúdia a 1 člen III. stupňa vysokoškolského štúdia (interný doktorand).
4. Študijné programy (ďalej len „ŠP“) sú zastúpené v študentskej komore 6 študentmi
nasledovne:
a) 4 študenti ŠP Všeobecné veterinárske lekárstvo (ďalej len „VVL“), ŠP Hygiena potravín
(ďalej len „HP“), ŠP Kynológia (ďalej len „K“), ŠP Bezpečnosť krmív a potravín (ďalej
len „BKaP“), ŠP Trh a kvalita potravín (ďalej len „TaKP“) a ŠP Vzťah človek a zviera
a jeho využitie v canis a hipoterapii (ďalej len „CanHip“),
b) 2 študenti ŠP Farmácia (ďalej len „F“),

Čl. 2
Zásady volieb do AS UVLF
1. Predseda AS UVLF vyhlasuje voľby členov AS UVLF pre nasledujúce funkčné obdobie
najneskôr 8 týždňov pred ukončením funkčného obdobia aktuálneho AS UVLF.
2. AS UVLF pri vyhlásení volieb do AS UVLF určí termín a miesto ich konania.
3. Voľby členov AS UVLF sa musia uskutočniť najneskôr 4 týždne pred ukončením funkčného
obdobia aktuálneho AS UVLF.
4. Listina kandidátov na člena AS UVLF (ďalej len „kandidát“) musí obsahovať mená všetkých
oprávnených kandidátov (t.j. vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov), ktorí sú
zamestnaní na UVLF na plný úväzok (ustanovený týždenný pracovný čas) a ku dňu konania
riadnych volieb sú zamestnancami UVLF; ďalej mená všetkých doktorandov v internej
forme doktorandského štúdia okrem tých, ktorí v termíne konania volieb majú doktorandské
štúdium prerušené a mená všetkých študentov dennej formy štúdia v slovenskom jazyku,
ktorí svoj súhlas s kandidatúrou na člena AS UVLF vyjadrili písomnou formou.
5. Za súhlas s kandidatúrou na členstvo v AS UVLF sa považuje písomné vyjadrenie súhlasu
s kandidatúrou potvrdené vlastnoručným podpisom alebo písomný súhlas s kandidatúrou
doručený do rúk predsedu volebnej komisie pre voľby do AS UVLF.
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6. Listina kandidátov musí byť uzatvorená najneskôr 2 týždne a zverejnená najneskôr 1 týždeň
pred termínom konania riadnych volieb do AS UVLF spoločne so zoznamom všetkých
oprávnených voličov.
Čl. 3
Volebná komisia
1. Predseda AS UVLF so súhlasom AS UVLF menuje z členov akademickej obce UVLF (ďalej
len („AO“) 7 člennú volebnú komisiu pre voľby do AS UVLF (ďalej len „volebná komisia“).
Volebná komisia vykonáva administratívno-organizačné zabezpečenie volieb do AS UVLF,
volieb predsedu, podpredsedov a tajomníka AS UVLF. Vo volebnej komisii musia mať
zastúpenie obidve komory AS UVLF. Členom volebnej komisie nemôže byť člen AS UVLF.
Volebná komisia je funkčná, ak má minimálne 5 členov.
2. Volebná komisia na svojom prvom zasadnutí, ktoré zvolá predseda AS UVLF, zvolí
predsedu a podpredsedu volebnej komisie.
3. Volebná komisia najneskôr 3 týždne pred termínom volieb do AS UVLF zašle listinu
oprávnených kandidátov vedúcim katedier, prednostom kliník, vedúcim účelových zariadení
(ďalej len „vedúci“), ktorých sa voľby do AS UVLF týkajú. Vedúci sú povinní oboznámiť
s listinou všetkých oprávnených kandidátov a do 2 týždňov pred termínom konania volieb
doručiť upravené listiny oprávnených kandidátov do rúk predsedu volebnej komisie.
4. Volebná komisia pripraví najneskôr 2 pracovné dni pred termínom konania volieb hlasovacie
lístky a prezenčnú listinu z volieb do AS UVLF. Pre študentskú komoru budú vyhotovené
hlasovacie lístky s kandidátmi v abecednom poradí podľa ŠP a zvlášť pre kandidáta
doktorandov.
5. Hlasovacie lístky musia obsahovať:
a) zoznam kandidátov pre príslušnú komoru AS UVLF v abecednom poradí a s poradovým
číslom kandidáta,
b) na konci hlasovacieho lístka kolónku „počet volených kandidátov,“
c) pečiatku AS UVLF a podpis predsedu volebnej komisie.
Čl. 4
Priebeh riadnych volieb
1. Voľby sa uskutočňujú vo volebnej miestnosti určenej AS UVLF. Vo volebnej miestnosti
musí byť vyhradený osobitný priestor pre úpravu hlasovacích lístkov. Hlasovacie lístky sa
odovzdávajú do volebných urien, ktoré sú označené výrazným nápisom pre každú komoru
resp. časť komory AS UVLF. Každý člen AO volí osobne, zastúpenie nie je prípustné.
2. Volič sa po príchode do volebnej miestnosti prezentuje v zozname oprávnených voličov.
Člen volebnej komisie má právo požadovať od voliča doklad kvôli kontrole totožnosti (napr.
ISIC kartu alebo výkaz o štúdiu tzv. index). Po prezentácii sa volič prevezme hlasovací lístok
pre príslušnú komoru resp. časť komory AS UVLF .
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3. Volič má právo upraviť volebný lístok vo vyhradenom osobitnom priestore pre úpravu
hlasovacích lístkov.
4. Volič upraví hlasovací lístok tak, že zakrúžkuje poradové číslo pred menom kandidáta,
ktorého chce voliť a do kolónky „počet volených kandidátov“ napíše arabskou číslicou počet
kandidátov, ktorých skutočne zakrúžkoval. Do jednotlivých komôr AS UVLF na hlasovacom
lístku môže volič zakrúžkovať nasledovné maximálne počty kandidátov:
a) do zamestnaneckej komory
- 14 kandidátov,
b) do študentskej komory
- volič - študent ŠP VVL, HP, K, BKaP, TaKP, CanHip - 4 kandidátov z uvedených
študijných programov t.j. VVL, HP, K, BKaP, TaKP, CanHip,
- volič - študent ŠP Farmácia - 2 kandidátov z uvedeného ŠP,
- volič - študent III. stupňa (interný doktorand) - 1 kandidáta na hlasovacom lístku pre
doktorandov.
5. Do jednotlivých komôr AS UVLF sú zvolení tí kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší súčet
platných hlasov, t.j. do zamestnaneckej komory 14 vysokoškolskí učitelia a výskumní
pracovníci a do študentskej komory 7 študenti, z toho 4 študenti zo ŠP VVL, HP, K,
BKaP, TaKP, CanHip, 2 študenti zo ŠP F a 1 interný doktorand.
6. V prípade rovnosti počtu získaných hlasov na postupových miestach v príslušných
komorách, resp. študentskej časti komory, kandidáti, ktorí dosiahli rovnaký počet hlasov
postupujú do druhého kola volieb. V druhom kole je v príslušnej komore zvolený ten
kandidát, ktorý dosiahol najvyšší počet hlasov. V prípade, že by sa medzi takýmito
kandidátmi nerozhodlo ani v druhom kole, postupujú do tretieho kola, prípadne ďalších kôl
kandidáti za vyššie uvedených podmienok až do konečného doplnenia počtu členov
jednotlivých komôr AS UVLF na stanovený počet.
7. Nevydané hlasovacie lístky volebná komisia označí prečiarknutím a nápisom „nepoužitý
hlasovací lístok“ a vloží do obálky, ktorú prelepí lepiacou páskou. Lepiaca páska musí byť
opatrená pečiatkou AS UVLF a podpísaná predsedom volebnej komisie.
Čl. 5
Posudzovanie hlasovacích lístkov
1. Po uplynutí času vymedzeného na voľby do AS UVLF volebná komisia uzavrie volebnú
miestnosť.
2. Predseda volebnej komisie spoločne s členmi volebnej komisie spočítajú počet odovzdaných
hlasovacích lístkov a roztriedia hlasovacie lístky na platné a neplatné. Počet odovzdaných
lístkov nesmie byť vyšší ako je počet prezentovaných voličov.
3. Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré:
a) nie sú na predpísanom tlačive,
b) nie sú opečiatkované pečiatkou AS UVLF alebo nie sú podpísané predsedom volebnej
komisie,
c) sú upravené iným spôsobom ako zakrúžkovaním,
d) neobsahujú zakrúžkované žiadne meno kandidáta,
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e) obsahujú väčší počet zakrúžkovaných kandidátov ako je stanovený v čl. 4, bod 4 tohto
volebného poriadku,
f) obsahujú väčší počet zakrúžkovaných kandidátov ako je počet zakrúžkovaných
kandidátov uvedený v kolónke „počet volených kandidátov“.
Čl. 6
Sčítanie hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb
1. Predseda volebnej komisie za prítomnosti všetkých členov volebnej komisie vyhodnotí
všetky platné hlasovacie lístky postupne v obidvoch komorách AS UVLF.
2. Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb do AS UVLF pre
nasledujúce funkčné obdobie.
3. Zápisnica obsahuje:
a) čas začiatku, čas ukončenia volieb a miesto uskutočnenia volieb,
b) celkový počet oprávnených voličov,
c) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky (spolu a v jednotlivých komorách
AS UVLF),
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov (spolu a v jednotlivých komorách AS UVLF),
e) počet platných a počet neplatných hlasovacích lístkov (spolu a v jednotlivých komorách
AS UVL),
f) zoznam zvolených členov AS UVLF s údajmi o počte získaných hlasov,
g) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané počas volieb volebnej komisii.
4. Volebná komisia odovzdá predsedovi AS UVLF do 3 dní od zvolenia všetkých členov AS
UVLF pre nasledujúce funkčné obdobie zápisnicu podpísanú všetkými členmi volebnej
komisie, použité zapečatené hlasovacie lístky a zapečatené nepoužité hlasovacie lístky.
5. Výsledky volieb vyhlási a zverejní predseda volebnej komisie na webovom sídle univerzity
a vývesných tabuliach univerzity do 24 hodín po skončení volebného aktu. Toto ustanovenie
platí aj pre doplňovacie voľby.
6. Predseda volebnej komisie alebo ním poverená osoba odovzdá zvoleným kandidátom
osvedčenie o zvolení za člena AS UVLF.
7. Pri zistení porušenia ustanovení volebného poriadku môže AS UVLF nariadiť opakovanie
volieb. Opakované voľby sa vykonajú len pre tú komoru, resp. časť komory študentov AS
UVLF, ktorej sa týka porušenie ustanovení volebného poriadku. Postup pri opakovaných
voľbách sa riadi článkami 3, 4, 5 a 6 tohto vnútorného predpisu.
Čl. 7
Doplňovanie členov do AS UVLF
1. Ak zaniklo členovi AS UVLF členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa § 8 ods.6
písm. b) až j) zákona o VŠ nastupuje do 15 dní od zániku členstva na jeho miesto zvolený
náhradník. Ak náhradník písomne oznámi predsedovi AS, že si neuplatní svoj mandát,
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2.
3.

4.

5.

nasleduje v poradí ďalší náhradník. V prípade náhradníkov s rovnakým počtom hlasov určí
sa člen AS UVLF žrebovaním.
Zánik členstva v AS UVLF nastáva v zmysle ust. § 8 ods. 6) zákona o VŠ.
Členom študentskej komory končí mandát v AS UVLF, ak sa jedná o študentov 6. ročníka
ŠP VVL, 6. ročníka ŠP HP, 5. ročníka ŠP F, 5. ročníka ŠP PZZaOŽP, 5. ročníka TaKP, 3.
ročníka ŠP K, 3. ročníka ŠP BKaP a 3. ročníka ŠP CanHip 31. mája príslušného
akademického roku.
Člen študentskej časti AS UVLF, ktorý nie je študentom doktorandského študijného
programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať UVLF o pozastavenie
členstva v AS UVLF. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni jeho riadneho
skončenia štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti
akademickej obce UVLF, za ktorú bol zvolený. Na čas pozastaveného členstva v AS UVLF
sa tento člen považuje za neprítomného na rokovaní AS UVLF. V prípade, ak člen
študentskej časti AS UVLF podľa prvej vety tohto bodu nepožiada o pozastavenie členstva,
jeho členstvo v zmysle § 8 ods. 6 písm. e) zákona o VŠ zaniká.
Ak zanikne členovi AS UVLF členstvo a nie je zvolený náhradník, predseda AS UVLF
vyhlási doplňovacie voľby v príslušnej komore AS resp. jej časti. Postup pri doplňovacích
voľbách sa riadi článkami 3,4,5 a 6 tohto vnútorného predpisu.
Čl. 8
Voľba predsedu AS UVLF

1. Členovia novozvoleného AS UVLF volia predsedu AS UVLF z radov kandidátov, ktorí sa na
základe výsledkov volieb stali členmi AS UVLF pre nasledujúce funkčné obdobie.
2. Voľbu predsedu AS UVLF oznámi predseda volebnej komisie pre voľby do AS UVL do 2
kalendárnych dní po ukončení riadnych volieb do AS UVLF. Voľba predsedu AS UVLF sa
vykoná do 5 pracovných dní od ukončenia riadnych volieb do AS UVLF.
3. Administratívno-organizačné zabezpečenie volieb vykoná volebná komisia.
4. Zasadnutie volebnej komisie pre voľby predsedu AS UVLF zvolá predseda volebnej komisie
pre voľby do AS UVLF do 2 pracovných dní od skončenia volieb do AS UVLF. Na prvom
zasadnutí volebnej komisie pre voľby predsedu AS UVLF sa zvolí predseda komisie pre
voľby predsedu AS UVLF.
5. Predseda tejto volebnej komisie zabezpečí hlasovacie lístky v počte 21 kusov pre každé kolo
volieb a prezenčnú listinu rovnako pre každé kolo volieb. Hlasovacie lístky obsahujú v
abecednom poradí mená oprávnených kandidátov s poradovým číslom kandidáta, pečiatku
AS UVLF a podpis predsedu volebnej komisie pre voľbu predsedu AS UVLF.
6. Predseda volebnej komisie vyškrtne z volebného lístka kandidáta, od ktorého dostal písomné
vyjadrenie o vzdaní sa kandidatúry na funkciu predsedu AS UVLF. Kandidát na funkciu
predsedu AS UVLF sa môže kandidatúry vzdať aj ústne pred voľbou predsedu pred
prítomnými členmi novozvoleného AS UVLF. V tomto prípade však nie je vyškrtnutý z
hlasovacieho lístka.
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7. Funkciu predsedu AS UVLF môže vykonávať tá istá osoba najviac dve funkčné obdobia za
sebou.
Čl. 9
Priebeh volieb
1. Voľby sa uskutočňujú vo volebnej miestnosti určenej komisiou pre voľby predsedu AS
UVLF. Vo volebnej miestnosti je priestor pre úpravu hlasovacích lístkov a volebná urna.
2. Kandidát na predsedu AS UVLF sa volí tajne, osobne, zastúpenie nie je prípustné.
3. Volič sa po príchode do volebnej miestnosti prezentuje v zozname voličov, oproti podpisu
prevezme hlasovací lístok.
4. Kandidát na predsedu AS UVLF sa volí zakrúžkovaním poradového čísla prislúchajúceho
kandidátovi. Iný spôsob úpravy hlasovacieho lístka pre voľbu (podčiarknutie, krížik a pod.)
je neplatný.
5. Po úprave hlasovacieho lístka v priestore na to určenom volič odovzdá hlasovací lístok do
zapečatenej volebnej urny.
6. Voľby predsedu AS UVLF sú platné, ak volebné lístky prevzali a odovzdali najmenej 2/3
(14) oprávnených voličov.
7. Predseda AS UVLF je právoplatne zvolený, ak získal najmenej 14 hlasov. Inak sa uskutoční
druhé kolo, v ktorom kandidujú tí dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najvyšší počet
hlasov. Ak získali druhý najvyšší počet platných hlasov viacerí kandidáti, do druhého kola
postupujú všetci, ktorí tento počet hlasov získali. Pred druhým kolom sa môže hociktorý z
oprávnených kandidátov na predsedu AS UVLF kandidatúry vzdať písomne do rúk predsedu
volebnej komisie pre voľby predsedu AS UVLF, alebo ústne pred oprávnenými voličmi.
8. Ak ani v druhom kole nezíska kandidát 2/3 platných hlasov, postupujú do tretieho kola tí
dvaja kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. Voľby sa opakujú najviac do tretieho kola.
Zvolený je kandidát, ktorý v treťom kole získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov (11)
z celkového počtu členov AS UVLF.
9. Ak sú len dvaja kandidáti, uskutočnia sa len dve kolá. V prvom kole je zvolený kandidát,
ktorý získal 2/3 hlasov, v druhom kole stačí nadpolovičná väčšina platných hlasov (11).
10. Ak ani toto kritérium nestačí na zvolenie predsedu AS UVLF, voľby sa opakujú neodkladne,
najneskôr do 24 hodín. Postup pri opakovaných voľbách predsedu AS UVLF je rovnaký, ako
pri riadnych voľbách predsedu AS UVLF.
Čl. 10
Posudzovanie hlasovacích lístkov pri voľbe predsedu AS UVLF
1. Po uplynutí času vymedzeného na uskutočnenie volieb, volebná komisia uzavrie volebnú
miestnosť.
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2. Predseda volebnej komisie spoločne s členmi volebnej komisie spočíta počet odovzdaných
hlasovacích lístkov a roztriedi hlasovacie lístky na platné a neplatné. Počet odovzdaných
lístkov nesmie byť vyšší ako je počet prezentovaných voličov.
3. Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré:
a) nie sú na predpísanom tlačive,
b) nie sú opečiatkované pečiatkou AS UVLF alebo nie sú podpísané predsedom volebnej
komisie,
c) sú upravené iným spôsobom ako zakrúžkovaním,
d) neobsahujú zakrúžkované žiadne meno kandidáta,
e) obsahujú väčší počet zakrúžkovaných kandidátov ako jeden kandidát,
f) obsahujú väčší počet zakrúžkovaných kandidátov ako je počet zakrúžkovaných
kandidátov uvedený v kolónke „počet volených kandidátov“.
Čl. 11
Sčítanie hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb pri voľbe predsedu AS UVLF
1. Predseda volebnej komisie pod kontrolou členov volebnej komisie vyhodnotí všetky platné
hlasovacie lístky.
2. Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb predsedu AS UVLF pre
nasledujúce funkčné obdobie.
3. Zápisnica obsahuje:
a) čas začiatku, čas ukončenia volieb a miesto uskutočnenia volieb,
b) celkový počet oprávnených voličov,
c) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet platných a počet neplatných hlasovacích lístkov,
f) mená kandidátov s počtom získaných hlasov,
g) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané počas volieb volebnej komisii.
4. Volebná komisia odovzdá predsedovi AS UVLF do 3 dní od zvolenia predsedu AS UVLF
pre nasledujúce funkčné obdobie zápisnicu, podpísanú všetkými členmi volebnej komisie,
zapečatené použité hlasovacie lístky a zapečatené nepoužité hlasovacie lístky.
Čl. 12
Odvolanie predsedu AS UVLF
1. Návrh na odvolanie predsedu AS UVLF z funkcie môže byť podaný:
a) ak si neplní povinnosti vyplývajúce zo zákona o VŠ, štatútu a ďalších vnútorných
predpisov UVLF,
b) pre stratu dôvery.
2. Návrh na odvolanie predsedu AS UVLF môže AS UVLF predložiť:
a) ktorákoľvek komora AS UVLF,
b) ktorýkoľvek člen AS UVLF.
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3. AS UVLF preskúma návrh na odvolanie do 15 kalendárnych dní a po zistení dôvodnosti
návrhu na odvolanie predsedu AS UVLF rozhodne o jeho odvolaní tajným hlasovaním.
4. Na schválenie návrhu na odvolanie predsedu AS UVLF je potrebné získať 2/3 platných
hlasov (14) členov AS UVLF.
5. Ak sa predseda AS UVLF funkcie vzdá, nemôže ju zo závažných dôvodov vykonávať alebo
bol z nej odvolaný, voľby nového predsedu AS UVLF sa musia uskutočniť do 7 dní. V
období do času zvolenia nového predsedu AS UVLF zastupuje predsedu AS UVLF predseda
zamestnaneckej komory AS UVLF po schválení AS UVLF.
6. Postup pri voľbách nového predsedu AS UVLF je rovnaký ako pri riadnych voľbách
predsedu AS UVLF podľa čl. 8 až 11 tohto volebného poriadku.
Čl. 13
Voľby podpredsedov a tajomníka AS UVLF
1. Voľby podpredsedov a tajomníka AS UVLF sa konajú neodkladne po zvolení predsedu AS
UVLF, najneskôr do 24 hodín.
2. AS UVLF má dvoch podpredsedov:
a) jedného zo zamestnaneckej komory,
b) jedného zo študentskej komory.
3. Voľby podpredsedov a tajomníka AS UVLF sa uskutočňujú tajným hlasovaním.
4. Kandidátom na podpredsedu môže byť každý člen príslušnej komory, s výnimkou predsedu
AS UVLF.
5. Kandidátom na tajomníka AS UVLF môže byť každý člen AS UVLF, s výnimkou predsedu
a podpredsedov AS UVLF.
6. Na zvolenie podpredsedov AS UVLF je potrebná nadpolovičná väčšina platných hlasovacích
lístkov všetkých členov zamestnaneckej komory (8) a študentskej komory (4). Na zvolenie
tajomníka AS UVLF je potrebná nadpolovičná väčšina platných (11) hlasovacích lístkov
všetkých členov AS UVLF.
7. Podpredseda AS UVLF je zároveň predsedom príslušnej komory AS UVLF.
8. Priebeh volieb, sčítanie hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb je rovnaký ako pri voľbe
predsedu AS UVLF.
9. Odvolanie podpredsedov a tajomníka AS UVLF sa riadi rovnakými pravidlami ako
odvolanie predsedu AS UVLF. Na odvolanie podpredsedu je potrebná nadpolovičná väčšina
platných hlasov všetkých členov príslušnej komory AS UVLF, na schválenie návrhu na
odvolanie tajomníka AS UVLF je potrebná minimálne nadpolovičná väčšina platných hlasov
všetkých členov AS UVLF.
10. Predsedníctvo AS UVLF tvorí:
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a)
b)
c)
d)

predseda AS UVLF,
podpredseda (predseda zamestnaneckej komory),
podpredseda (predseda študentskej komory),
tajomník AS UVLF.
Čl. 14
Dodatočné zvolenie členov AS UVLF

1. Ak v priebehu funkčného obdobia AS UVLF vznikne nová fakulta UVLF a do skončenia
funkčného obdobia aktuálneho AS UVLF zostáva viac ako šesť mesiacov, uskutočnia sa
dodatočné voľby členov AS UVLF zo zamestnaneckej a študentskej časti AO.
2. Počet členov AS UVLF za novú fakultu a počet členov oboch komôr AS UVLF za novú
fakultu je zhodný s počtom členov AS UVLF a počtom členov oboch komôr aktuálneho AS
UVLF.
3. Voľby sa uskutočnia v zmysle príslušných článkov tohto vnútorného predpisu do 1 mesiaca
po vzniku novej fakulty.
4. Funkčné obdobie členov AS UVLF zvolených dodatočne za novozriadenú fakultu trvá do
konca príslušného funkčného obdobia AS UVLF.
Čl. 15
Záverečné ustanovenia
1. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia AS UVLF dňa
12.2.2015.
2. Nadobudnutím jeho účinnosti sa ruší vnútorný predpis č. 5 – Zásady volieb do
Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
schválený dňa 1.7.2013.

V Košiciach 12.2.2015

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda Akademického senátu
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
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