TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Letná 9
042 00 Košice
AKADEMICKÝ SENÁT
Vyhlásenie a organizačné zabezpečenie volieb do AS TUKE
1. Termín volieb do AS TUKE (§2, ods.3 Zásad volieb): 30. október 2014
Voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS TUKE sa uskutočnia od 8,00 do 13,00 hod.
2. Miesto konania volieb - Podľa prílohy č.1: Volebné miestnosti pre voľby do AS TU
v Košiciach.
Úprava miestnosti pre tajné hlasovanie– zodpovedný predseda čiastkovej volebnej komisie
(§6, ods.1 Zásad volieb).
3. Spôsob návrhu členov a predsedov volebných komisií:
Čiastkové volebné komisie
Členovia zamestnaneckej časti AS TUKE navrhnú zloženie čiastkovej volebnej komisie
(predsedu, 2 členov a náhradníka v poradí 1. Predseda, 2. Člen, 3. Člen, 4. Náhradník)
z členov zamestnaneckej časti akademickej obce svojej fakulty, resp. rektorátnych pracovísk
pre voľby, ktoré sa uskutočnia na ich fakultách, resp. rektorátnych pracoviskách.
Členovia študentskej časti AS TUKE navrhnú zloženie čiastkovej volebnej komisie
(predsedu, 2 členov a náhradníka v poradí 1. Predseda, 2. Člen, 3. Člen, 4. Náhradník)
z členov študentskej časti akademickej obce svojej fakulty pre voľby, ktoré sa uskutočnia na
ich fakultách.
Hlavná volebná komisia
Hlavná volebná komisia je 5 členná (3 zamestnanci a 2 študenti). Pri spracovaní výsledkov
volieb a príprave zápisnice môžu byť prítomní aj prísediaci (4 zamestnanci a 1 študent).
Fakulty a rektorátne pracoviská sú v hlavnej volebnej komisii (5 členov a 5 prísediacich)
zastúpené 1 osobou. Zápisnicu podpisujú len členovia volebnej komisie.
Zastúpenie fakúlt zamestnancami, resp. študentmi v hlavnej volebnej komisii a výber členov
hlavnej komisie z jednotlivých fakúlt bude určené losovaním počas rokovania AS, ktoré sa
koná v dni vyhlásenia volieb.
Podľa výsledku losovania členovia AS TUKE navrhnú zo svojich fakúlt členov hlavnej
volebnej komisie, resp. prísediacich.
Návrhy na členov všetkých volebných komisií a prísediacich budú odoslané na sekretariát
AS TUKE (maria.mrazova@tuke.sk ) do 9. 10. 2014 (štvrtok) do 13,00 hod.
Schvaľovanie volebných komisií: Na mimoriadnom zasadaní AS TUKE, 20.10.2014.
4. Príprava zoznamov členov zamestnaneckej (abecedný zoznam členov akademickej obce
vypracovaný podľa pracovísk fakulty a rektorátnych pracovísk) a študentskej (abecedný
zoznam členov akademickej obce podľa stupňov štúdia, ročníkov a študijných programov
a to zvlášť pre denné a externé štúdium) časti AS TUKE ku dňu vyhlásenia volieb, t. j.
k 29.09.2014.
Poznámka: Člen akademickej obce TUKE je definovaný podľa §3,ods. 2 a 3 Štatútu TUKE.
Vytlačené zoznamy budú doručené pani Bc. M. Mrázovej na sekretariát AS TUKE.
Termín: do 14. 10. 2014 do 12,00 hod.
Zodpovední: rektor za zamestnaneckú časť akademickej obce rektorátnych pracovísk, dekan
za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce fakulty.
5. Návrh kandidátov na členov AS TUKE (§5, ods.1, 2 a 3 Zásad volieb):
Písomné návrhy adresované predsedovi AS TUKE treba odoslať na sekretariát AS TUKE
tak, aby mohli byť prijaté do 22. 10. 2014 do 12,00 hod. Návrhy prijaté po tomto termíne
: (055) 602 2833

Fax: (055) 602 2249

e-mail: dusan.olcak@tuke.sk

www.tuke.sk

nebudú akceptované.
Písomný návrh na kandidáta za člena AS TUKE obsahuje najmä:
Meno navrhovateľa a adresa jeho pracoviska (v prípade zamestnancov je potrebné uviesť
katedru a fakultu; v prípade študentov je potrebné uviesť fakultu, študijný program, stupeň
štúdia),
meno kandidáta a adresa jeho pracoviska (v prípade študentov je potrebné uviesť fakultu,
študijný program, stupeň štúdia),
krátke zdôvodnenie návrhu,
dátum a podpis navrhovateľa,
písomný súhlas kandidáta s návrhom potvrdený jeho podpisom.
6. Príprava listiny kandidátov (§5, ods. 4 a 5 Zásad volieb)
Listina kandidátov bude vyhotovená na sekretariáte AS TUKE a bude zverejnená najneskôr
24.10.2014. Listina kandidátov obsahuje mená a priezviská kandidátov z radov
zamestnancov alebo študentov a názov fakulty, resp. rektorátneho pracoviska, na ktorej
kandidát pracuje, resp. študuje.
Zodpovedný: predseda AS TUKE
7. Tlač hlasovacích lístkov (§5, ods. 6 Zásad volieb)
Hlasovacie lístky sú rovnaké vo všetkých čiastkových volebných komisiách pre
zamestnaneckú časť akademickej obce a rovnaké vo všetkých čiastkových volebných
komisiách pre študentskú časť akademickej obce. Tlač hlasovacích lístkov zabezpečí hlavná
volebná komisia prostredníctvom sekretariátu AS TUKE do 28.10. 2014 , do 12,00 hod.
Každý hlasovací lístok je opatrený pečiatkou AS TUKE. Hlasovacie lístky preberú
predsedovia čiastkových volebných komisií v čase od 28.10. 2014, od 13,00 hod. do
začiatku volieb.
8. Priebeh volieb
Voľby sa uskutočňujú podľa §6, ods. 1 až 4 Zásad volieb. Volič označí najviac dvoch
kandidátov na volebnom lístku a to zakrúžkovaním poradového čísla pred menom
kandidáta. V prípade označenia troch alebo viacerých kandidátov, resp. dopísania ďalšieho
kandidáta volebný lístok je neplatný.
9. Výsledky volieb (§7, ods. 1 až 5 Zásad volieb)
Volebné komisie vypracujú Zápisnicu z volieb do Akademického senátu TU v Košiciach,
ktorá obsahuje názov volebnej komisie (napr. Čiastková volebná komisia pre voľby do AS
TUKE na Fakulte ... ), zoznam členov volebnej komisie,
počet vydaných volebných lístkov počas volieb, počet platných a neplatných volebných
lístkov, počet hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti, prípadné pripomienky a poznámky
volebnej komisie, dátum a podpisy predsedu a členov volebnej komisie.
Výsledky volieb budú zverejnené 31. októbra 2014.
10. Štruktúra AS TUKE v novom funkčnom období.
Všetky fakulty okrem SvF v novom funkčnom období budú v zamestnaneckej časti AS
TUKE zastúpené dvoma členmi a v študentskej časti AS TUKE budú zastúpené 1 členom.
SvF bude mať 1 člena v zamestnaneckej časti a dvoch členov v študentskej časti AS TUKE.
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