
VOLEBNÝ  PORIADOK 
ZO OZ PŠaV pri LF UPJŠ v Košiciach pre voľby výboru ZO, revíznej komisie  

       
V záujme zabezpečenia demokratických volieb, priamych a tajných volieb platí v ZO OZ 
PŠaV pri LF UPJŠ v Košiciach  tento volebný poriadok. 
 
I. Volebná komisia  

Riadi celý priebeh volieb, vypracúva kandidátky, časový priebeh volieb a organizačné 
zabezpečenie volieb. Volebnú komisiu volí konferencia alebo výbor ZO. Volebná komisia 
zodpovedá za svoju prácu len konferencii.  
Výbor ZO a RK nemajú právo zasahovať do práce volebnej komisie. 
Počet členov volebnej komisie je najmenej 3 . 
Predseda volebnej komisie je volený členmi komisie. 
Volebná komisia je povinná dodržiavať volebný poriadok. 

 
II. Voľby výboru ZO a RK 

Počet členov výboru je 5 a RK 3. Voľby výboru ZO a RK prebiehajú v dvoch kolách. 
1. kolo - výber kandidátov a zostavenie kandidátky. 
Prvé kolo prebieha na odborových úsekoch a cieľom je zostavenie kandidátky pre voľby 
výboru ZO a RK. 
Jeden člen odborového úseku môže navrhnúť najviac 11 kandidátov do výboru ZO a 5 
kandidátov  do RK. 
Pri návrhoch kandidátov podávaných súhrnne odborovým úsekom je možné: 
pri každom mene uviesť počet hlasov za každý návrh. 
Po konzultácii  s členmi, ktorí získa najviac hlasov, zostaví volebná komisia definitívnu 
kandidátku pre výbor ZO a RK pre druhé kolo volieb. 
Volebná komisia vypracuje pre obe kolá časové a organizačné zabezpečenie volieb, 
s ktorým oboznámi všetkých členov ZO.  
2. kolo - voľby členov výboru ZO a členov RK. 
Volebná komisia zabezpečí voľby tak, aby boli tajné a priame. Voľby sú platné, ak sa 
volieb zúčastní nadpolovičná väčšina delegátov konferencie z jednotlivých odborových 
úsekov ZO, ktorí odovzdajú platné hlasy. 
Volebné lístky, ktoré obsahujú kandidátov voliči upravia tak, že zakrúžkujú najviac 5 
mien do výboru ZO a 3 mená do RK . 
Do výboru ZO a RK sú zvolení tí 5 kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov z odovzdaných 
platných hlasovacích lístkov. Ak viacerí kandidáti získajú  rovnaký počet hlasov, volebná 
komisia po konzultácii s týmito kandidátmi vyhodnotí, kto bude členom výboru ZO a RK. 
Ostatní sú rezervou pre doplnenie výboru ZO a RK bez volieb. 
Za člena výboru ZO nemôže byť zvolený štatutárny zástupca LF (dekan, prodekan, 
tajomník) ani vedúci pracoviska. 
Predsedu výboru ZO, podpredsedu a hospodára volia členovia výboru a predsedu RK 
členovia RK na prvom zasadnutí výboru ZO. Voľby riadi volebná komisia. 
Výsledky volieb vyhlasuje volebná komisia, ktorá o výsledkoch informuje členov ZO, 
vedenie LF, AS a budú zverejnené na http://www.lf.upjs.sk/odbory/ . 
Volebná komisia vystaví o voľbách protokol, ktorý podpíšu všetci členovia volebnej 
komisie. 
Odovzdané volebné lístky a protokol sa archivujú na VZO počas celého funkčného 
obdobia nového výboru ZO a RK. 
Vyhlásením výsledku volieb činnosť volebnej komisie končí. 
 

 

http://www.lf.upjs.sk/odbory/


III. Záverečné ustanovenia 
1. Volebný poriadok nadobúda platnosť schválením konferenciou ZO OZ PŠaV pri LF 

UPJŠ v Košiciach. 
2. Do doby zvolenia nového výboru ZO a RK vykonáva agendu predchádzajúci výbor ZO 

a RK. 
3. Výbor ZO a RK je volený na 4 roky. 
4. Povinnosťou zvoleného výboru je uskutočniť voľby do nového výboru do konca 

volebného obdobia.  
5. Voľby výboru ZO a RK sa vykonávajú na konferencií ZO OZ PŠaV pri LF UPJŠ 

v Košiciach v zmysle schválených platných Stanov ZO OZ PŠaV pri LF UPJŠ 
v Košiciach. 
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