Vnútorný predpis Ekonomickej fakulty TU v Košiciach v súlade s § 30 od. 1 pís. c) Štatútu EkF

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU EKONOMICKEJ FAKULTY
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
§1
Základné ustanovenia
(1)
Akademický senát Ekonomickej fakulty (ďalej len „AS EkF“) je samosprávnym
zastupiteľským orgánom Ekonomickej fakulty (ďalej len „EkF“). Právne postavenie a pôsobnosť AS EkF
upravujú §§ 26 a 27 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) a § 7 Štatútu Ekonomickej fakulty (ďalej len „štatút EkF“).
(2)
AS EkF sa skladá z volených zástupcov akademickej obce EkF; má pätnásť členov,
z toho päť študentov. AS EkF sa volí tak, aby každá katedra bola v ňom zastúpená rovnakým počtom
členov a každý ročník mal svojho zástupcu.
(3)

Funkčné obdobie AS EkF trvá štyri roky. Členstvo v AS EkF zaniká podľa § 26 ods. 6

zákona.
§2
Vyhlásenie volieb
(1)
za štyri roky.

Riadne voľby do AS EkF sa uskutočňujú v súlade s dĺžkou funkčného obdobia senátu raz

(2)
Doplňujúce voľby do AS EkF sa uskutočňujú na uvoľnené miesta po zániku členstva
v senáte pred ukončením funkčného obdobia. Funkčné obdobie takto zvoleného člena AS EkF trvá do
konca funkčného obdobia senátu.
(3)
Voľby do AS EkF vyhlasuje AS EkF. Konkrétny termín konania volieb sa musí vyhlásiť
najneskôr jeden mesiac pred dňom volieb. Uznesenie o vyhlásení volieb sa zverejňuje na výveske AS EkF
a na elektronickej doméne EkF.
§3
Volebná komisia
(1)

Pre voľby sa zriaďuje volebná komisia, ktorú tvorí päť zamestnancov EkF a štyria študenti

EkF.
(2)
Predsedu volebnej komisie vymenúva a odvoláva AS EkF z členov zamestnaneckej
a študentskej časti akademickej obce fakulty.
(3) Členstvo vo volebnej komisii zaniká, ak
a) člen volebnej komisie prijme kandidatúru vo voľbách,
b) je odvolaný v zmysle ods. 2 a 3 tohto paragrafu,
c) zaniklo jeho členstvo v akademickej obci.
(4) Na uvoľnené miesto musí byť v AS EkF predložený návrh na menovanie iného člena.
§4
Zoznamy
(1)
Najneskôr pätnásť dní pred konaním volieb predloží dekan fakulty zoznam zamestnancov
podľa katedier a zoznam študentov podľa ročníkov, ktorí sú členmi akademickej obce EkF, a odovzdá ho
predsedovi AS EkF. Študenti doktorandského štúdia budú zahrnutí do zoznamu študentov piateho ročníka.
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(2)
Predseda AS EkF na základe predloženého zoznamu členov akademickej obce EkF
vytvorí zoznam voličov podľa katedier u zamestnancov a podľa ročníkov u študentov, ktorí sú oprávnení
voliť členov AS EkF.
§5
Kandidáti
(1)
Kandidovať do AS EkF môžu len tí zamestnanci a študenti, ktorí sú uvedení v zoznamoch
v zmysle § 4 tohto vnútorného predpisu.
(2)
Navrhnúť kandidáta do AS EkF môže člen akademickej obce fakulty. Podmienkou
zaradenia kandidáta na listinu kandidátov je jeho písomný súhlas s návrhom.
(3)
Návrhy na kandidátov sa predkladajú predsedovi AS EkF najneskôr sedem dní pred
konaním volieb.
(4)
Predseda AS EkF najneskôr dva dni pred konaním volieb zverejní listinu kandidátov do
zamestnaneckej časti AS EkF podľa katedier a študentskej časti AS EkF podľa ročníkov. Listina
kandidátov obsahuje najmä
a) meno a priezvisko kandidáta
b) zaradenie (zamestnanec, pracovisko, študent, ročník, druh štúdia)
(5)

Volebná komisia zabezpečí prostredníctvom dekanátu EkF tlač hlasovacích lístkov.
§6
Priebeh volieb

(1)
hlasovania.

Priestory určené na voľby musia byť upravené tak, aby bola zachovaná možnosť tajného

(2)
Volič po preukázaní totožnosti prevezme hlasovací lístok pre voľbu zamestnancov alebo
hlasovací lístok pre voľbu študentov, podľa toho, do ktorej časti akademickej obce patrí.
(3)
Volič, zástupca akademickej obce zamestnancov, označí na hlasovacom lístku najviac
dvoch kandidátov zo svojej katedry. Volič, zástupca akademickej obce študentov, označí na hlasovacom
lístku jedného kandidáta zo svojho ročníka. Po označení vhodí hlasovací lístok do volebnej urny. Ak sú na
hlasovacom lístku označení viac ako dvaja kandidáti (zástupcovia akademickej obce zamestnancov) resp.
jeden kandidát (zástupca akademickej obce študentov), alebo označenie nie je jednoznačné, hlasovací
lístok je neplatný.
(4)

Počas volebného aktu musia byť prítomní aspoň dvaja členovia volebnej komisie.
§7
Výsledky volieb

(1)
Po skončení volieb volebná komisia spočíta hlasy a vyhotoví zápisnicu s výsledkami
volieb. Zápisnica musí byť podpísaná všetkými členmi volebnej komisie.
(2)
Do zamestnaneckej a študentskej časti AS EkF sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najviac
hlasov v zmysle § 1 ods. 2 tohto vnútorného predpisu.
(3)
Ak sa pri sčítaní hlasov zistí, že na rozhodujúcom mieste pre zvolenie do AS EkF získalo
viac kandidátov rovnaký počet hlasov za príslušnú katedru resp. študijný ročník, o poradí týchto
kandidátov rozhodne druhé kolo volieb, ktoré sa uskutoční najneskôr do troch dní.
(4)
Volebná komisia po sčítaní hlasov vyhlási výsledky volieb na nasledujúci pracovný deň
po dni konania volieb na výveske AS EkF a na elektronickej doméne EkF.
(5)
Zvolených kandidátov potvrdí predseda volebnej komisie alebo jej poverený člen na
prvom rokovaní AS EkF.
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§8
Náhradníci a doplňujúce voľby
(1) Doplňujúce voľby vyhlasuje predseda AS EkF v prípade uvoľnenia miesta v zmysle §26 ods. 6
zákona.
(2) Uvoľnené miesto z radov zamestnaneckej časti AS EkF sa obsadí novým členom z kandidátov,
ktorí neboli zvolení v riadnych voľbách a sú v príslušnom funkčnom období a za príslušnú katedru
náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov. Funkčné obdobie nového člena trvá do konca
funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo.
(3) Uvoľnené miesto z radov študentskej časti AS EkF sa obsadí novým členom z kandidátov,
ktorí neboli zvolení v riadnych voľbách a sú v príslušnom funkčnom období a za príslušný študijný ročník
náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov. Funkčné obdobie nového člena trvá do konca
funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo.
(4) V prípade, že v príslušnom období by mali byť dvaja zástupcovia piateho ročníka študentskej
časti AS EkF, členom zostáva ten, ktorý vo voľbách získal vyšší počet hlasov.
(5) Na uvoľnený mandát študenta, ktorý prestal byť študentom ročníka ktorý bol zvolený, sa
vypíšu doplňujúce voľby v zmysle ods. 2 a 3 tohto paragrafu najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa
uvoľnenia mandátu.
(6) V prípade, že sa v AS EkF uvoľní toľko mandátov z radov študentov v zmysle ods. 4 tohto
paragrafu, že je tým ohrozená jeho uznášania schopnosť, predseda AS TU ihneď vypíše doplňujúce voľby
v zmysle ods. 2 a 3 tohto paragrafu.
§9
Záverečné ustanovenia
(1) AS EkF má právo zmeniť tieto zásady volieb do AS EkF.
(2) Tieto zásady volieb do AS EkF boli v zmysle § 33 ods.5 zákona schválené AS EkF dňa
13.8.2002 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia.
(3) Tieto zásady volieb do AS EkF boli novelizované dňa 9. 6. 2008 a nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom schválenia.
(4) Tieto zásady volieb do AS EkF boli novelizované dňa 3. 10. 2013 a nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom schválenia.

V Košiciach

3. 10. 2013
RNDr. Libuša Révészová, PhD.
predsedníčka AS EkF

strana 3

