
Zásady volieb  

do  

Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach 

 

 

1 

ZÁSADY VOLIEB  

DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FAKULTY ELEKTROTECHNIKY 

A  

INFORMATIKY  

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 

 

 

P R V Á  Č A S Ť 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Zásady volieb do Akademického senátu 

Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej 

univerzity v Košiciach (ďalej len ”zásady”) upravujú 

v súlade s §11 ods. 4. Štatútu Fakulty elektrotechniky 

a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (ďalej 

len ”štatút”) voľby členov Akademického senátu Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity 

v Košiciach (ďalej len ”senát”), spôsob ich odvolania 

a zánik členstva v senáte. 

 (2) Tieto zásady sú podľa § 39 ods. 2 písm. c) 

Štatútu Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len 

„štatút TUKE“) a podľa § 2 ods. 1 písm. c) štatútu, 

vnútorným predpisom Fakulty elektrotechniky 

a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (ďalej 

len ”FEI”) a sú vypracované v súlade so zákonom a 

štatútom. 

 

§ 2 

Postavenie a pôsobnosť senátu 

 (1) Senát je orgán akademickej samosprávy FEI, 

ktorého postavenie a pôsobnosť upravuje §22 zákona, § 

31 a § 32 štatútu TUKE a §11 štatútu. 

(2) Senát sa skladá z volených zástupcov 

akademickej obce FEI (§11 ods. 3 štatútu). Senát má 15 

členov a skladá sa zo zamestnaneckej časti a študentskej 

časti. Zamestnanecká časť má 9 členov. Študentská časť 

má 6 členov. Členov zamestnaneckej časti volia 

v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej 

časti akademickej obce FEI. Členov študentskej časti 

volia v tajných voľbách členovia študentskej časti 

akademickej obce FEI. Členom zamestnaneckej časti 

môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej 

obce FEI. Členom študentskej časti môže byť len člen 

študentskej časti akademickej obce FEI. 

 (3) Funkčné obdobie senátu trvá štyri roky.  

 

 

D R U H Á   Č A S Ť 

ZÁNIK ČLENSTVA V SENÁTE 

§ 3 

Zánik členstva v senáte 

 (1) Členstvo v senáte zaniká: 

a) podľa §31 ods. 6 štatútu TUKE, 

 (2) Návrh na odvolanie člena senátu môže 

predložiť ktorýkoľvek člen tej časti akademickej obce 

FEI, v ktorej bol člen senátu do senátu zvolený, ak člen 

senátu návrh na odvolanie ktorého je predkladaný (ďalej 

len ”odvolávaný člen”):  

a) porušuje zákon, 

b) porušuje vnútorné predpisy Technickej univerzity 

v Košiciach (ďalej len ”TU”) alebo vnútorné predpisy 

FEI,  

c) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, 

d) vážne poškodil záujem TU alebo FEI. 

 (3) Návrh na odvolanie člena senátu podľa ods. 

2 tohto paragrafu sa predkladá senátu v písomnej forme 

s uvedením: 

a) mena člena senátu, ktorého odvolanie je navrhované, 

b) dôvodov na odvolanie, 

c) mena predkladateľa návrhu. 

(4) Senát návrh na odvolanie člena senátu 

preskúma na svojom najbližšom zasadnutí. Ak senát 

zistí, že návrh je v súlade s ods. 2 a 3 tohto paragrafu, 

predseda senátu po schválení v senáte predloží 

bezodkladne návrh na odvolanie člena senátu tej časti 

akademickej obce FEI, v ktorej bol odvolávaný člen 

senátu do senátu zvolený. Ak senát zistí, že návrh nie je 

v súlade s ods. 2. alebo 3. tohto paragrafu, návrh 

zamietne. 

(5) Člena senátu môže odvolať tá časť 

akademickej obce FEI, v ktorej bol odvolávaný člen 

senátu do senátu zvolený. O návrhu na odvolanie člena 

senátu sa hlasuje tajným hlasovaním. Člen senátu je 

odvolaný vtedy, ak za návrh na jeho odvolanie hlasovala 

nadpolovičná väčšina všetkých členov tej časti 

akademickej obce FEI, v ktorej bol odvolávaný člen 

senátu do senátu zvolený. 

(6) Odvolávaný člen senátu má právo vyjadriť 

sa k návrhu na jeho odvolanie na rokovaní senátu ešte 

pred prijatím stanoviska senátu k tomuto návrhu a pred 

tou časťou akademickej obce FEI, v ktorej bol do senátu 

zvolený, ešte pred hlasovaním o návrhu na jeho 

odvolanie.  

(7) Postup pri hlasovaní o odvolaní člena senátu 

podľa ods. 6 tohto paragrafu stanoví senát.  

(8) Ak členovi senátu zaniklo členstvo pred 

skončením funkčného obdobia, zvolí sa v doplňujúcich 

voľbách tou časťou akademickou FEI, ktorou bol tento 

člen senátu zvolený, na uvoľnené miesto nový člen 

senátu. Funkčné obdobie člena senátu zvoleného 

v doplňujúcich voľbách trvá do konca funkčného 

obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo. 

 

 

T R E T I A   Č A S Ť 

VOĽBY DO SENÁTU  

§ 4 

Vyhlásenie volieb 

 (1) Riadne voľby do senátu vyhlasuje predseda 

senátu po schválení v senáte. Voľby sa musia vyhlásiť 

najneskôr 20 dní pred dňom volieb. 

 (2) Voľby sa konajú počas jedného pracovného 

dňa. 

 (3) Volebné miestnosti zriaďujú akademické 

obce pracovísk FEI a akademická obec študentov FEI 

prostredníctvom členov senátu. Vo volebnej miestnosti 

musí byť umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby 

bolo zabezpečené tajné hlasovanie. 
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 (4) Uznesenie o vyhlásení volieb sa zverejňuje 

na webovom sídle fakulty, a spravidla aj na WEB 

stránkach pracovísk. 

 

§ 5 

Volebné obvody 

(1) Voľby do senátu sa uskutočňujú v 10 

volebných obvodoch. 

(2) Volebné obvody pre voľby členov 

zamestnaneckej časti senátu sú: 

a) Volebný obvod č. 1: akademická obec Katedry 

fyziky, 

b) Volebný obvod č. 2: akademická obec Katedry 

matematiky a teoretickej informatiky, 

c) Volebný obvod č. 3: akademická obec Katedry 

teoretickej a priemyselnej elektrotechniky, 

d) Volebný obvod č. 4: akademická obec Katedry 

kybernetiky a umelej inteligencie,  

e) Volebný obvod č. 5: akademická obec Katedry 

počítačov a informatiky, 

f) Volebný obvod č. 6: akademická obec Katedry 

elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, 

g) Volebný obvod č. 7: akademická obec Katedry 

elektroenergetiky, 

h) Volebný obvod č. 8: akademická obec Katedry 

technológií v elektronike, 

i) Volebný obvod č. 9: akademická obec Katedry 

elektrotechniky a mechatroniky. 

(3) Volebným obvodom pre voľby členov 

študentskej časti senátu je Volebný obvod č. 10, ktorým 

je študentská časť akademickej obce FEI.  

(4) V  1. až 9. volebnom obvode sa volí po 

jednom členovi senátu. 

(5) V 10. volebnom obvode sa volia šiesti 

členovia senátu. 

§ 6 

Volebné komisie 

 (1) Senát zriaďuje hlavnú volebnú komisiu, 

ktorá má 3 členov.  

 (2) Predsedu a ďalších dvoch členov hlavnej 

volebnej komisie vymenúva a odvoláva senát z členov 

zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce 

FEI. 

 (3) Predsedu a ďalších členov obvodnej 

volebnej komisie pre volebné obvody č. 1 až č.9 volí 

a odvoláva príslušná časť akademickej obce. Predsedu a  

členov obvodnej volebnej komisie pre volebný obvod č. 

10 vymenúva a odvoláva senát z členov akademickej 

obce volebného obvodu, pre ktorý je obvodná volebná 

komisia menovaná. 

 (4) Členstvo vo volebnej komisii zaniká jej 

členovi, ak: 

a) prijme kandidatúru vo voľbách,  

b) je odvolaný v zmysle ods. 2 a 3 tohto paragrafu, 

c) sa vzdá členstva vo volebnej komisii, 

d) zaniklo jeho členstvo v akademickej obci FEI. 

 (5) Návrh na menovanie nového člena na 

uvoľnené miesto v obvodnej volebnej komisii predkladá 

člen senátu z príslušného volebného obvodu. 

 (6) Členovia hlavnej volebnej komisie sú 

oprávnení kontrolovať činnosť obvodných volebných 

komisií. 

 (7) V prípade doplňujúcich volieb sa nezriaďuje 

hlavná volebná komisia. Kontrolu činnosti obvodovej 

volebnej komisie vykonáva predsedníctvo senátu 

(Rokovací poriadok AS FEI, §3). 

 

§ 7 

Zoznamy voličov 

 (1) Dekan, alebo ním poverená osoba vypracuje 

zoznam zamestnancov, ktorí sú členmi akademickej obce 

FEI, v členení podľa pracovísk fakulty a zoznam 

študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského 

štúdia, ktorí sú členmi akademickej obce FEI, v členení 

podľa ročníkov. Dekan FEI odovzdá tieto zoznamy 

predsedovi senátu najneskôr 15 dní pred dňom volieb. 

 (2) Predseda senátu zo zoznamov podľa ods. 1. 

tohto paragrafu zostaví zoznam voličov pre každý 

volebný obvod. 

 (3) Predseda senátu doručí zoznamy voličov 

hlavnej volebnej komisii a zoznam voličov volebného 

obvodu, obvodnej volebnej komisii. Obvodná volebná 

komisia vhodnou formou zoznam voličov jej príslušného 

volebného obvodu zverejní. 

 (4) O dodatočnom zaradení do zoznamu voličov 

alebo o zmenách v zoznamoch voličov rozhoduje na 

základe preukazu zamestnanca, alebo iného spôsobu 

preukázania príslušnosti k akademickej obci FEI, 

s konečnou platnosťou hlavná volebná komisia.  

 

§ 8 

Kandidátna listina 

 (1) Za člena senátu môže kandidovať každý zo 

zamestnancov alebo študentov uvedených v zoznamoch 

voličov podľa § 7 ods. 2 týchto zásad. 

 (2) Kandidát môže kandidovať len vo volebnom 

obvode, v zozname voličov ktorého je zapísaný.  

 (3) Kandidáta na člena senátu môže navrhnúť 

každý člen akademickej obce FEI v príslušnom 

volebnom obvode. Návrhy na kandidátov sa predkladajú 

obvodnej volebnej komisii, príslušnej volebnému obvodu 

kandidáta. Podmienkou zaradenia na kandidátnu listinu 

je písomný súhlas kandidáta s návrhom.  

 (4) Kandidátnu listinu pre volebný obvod 

zostavuje jemu príslušná volebná komisia.  

 

§ 9 

Priebeh volieb 

 (1) Voľby vo volebnom obvode organizuje 

a riadi jeho obvodná volebná komisia na základe 

uznesenia senátu. 

 (2) Oprávnený volič, po preukázaní totožnosti 

členovi obvodnej volebnej komisie, prevezme hlasovací 

lístok pre voľbu člena senátu v svojom volebnom 

obvode. Prevzatie hlasovacieho lístka sa zaznamená 

v zozname voličov. Formu hlasovacieho lístka stanovuje 

obvodná volebná komisia. 

 (3) Volič vo vyhradenom priestore upraví 

hlasovací lístok a po úprave vhodí hlasovací lístok do 

volebnej urny. 
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 (4) Úprava znamená označenie:  

a) najviac 1 kandidáta na hlasovacom lístku pre voľby 

vo volebných obvodoch č. 1 až č. 9, 

b) najviac 6 kandidátov na hlasovacom lístku pre voľby 

vo volebnom obvode č. 10. 

 (5) Ak hlasovací lístok nie je označený podľa 

ods. 4 tohto paragrafu, alebo ak označenie nie možné 

jednoznačne rozpoznať, hlasovací lístok je neplatný. 

 (6) Počas volebného aktu musia byť vo volebnej 

miestnosti prítomní aspoň dvaja členovia obvodnej 

volebnej komisie. 

 (7) Hlasovať v zastúpení iného voliča nie je 

možné žiadnou formou. 

 

§ 10 

Vyhlásenie výsledkov volieb 

 (1) Po skončení hlasovania obvodná volebná 

komisia spočíta hlasy a zoznam s výsledkami odovzdá 

hlavnej volebnej komisii ešte v deň volieb. Zoznam 

s výsledkami musí byť podpísaný všetkými členmi 

obvodnej volebnej komisie. 

 (2) Do príslušnej časti senátu je zvolený ten 

kandidát, ktorý získal vo volebnom obvode, v ktorom 

kandidoval, najviac hlasov. 

 (3) Ak v tom istom volebnom obvode má viac 

ako jeden kandidát rovnaký súčet získaných hlasov, 

ktorý je najväčší, o členovi senátu sa rozhodne v 

rozhodovacích voľbách (§11 týchto zásad). 

 (4) Hlavná volebná komisia overí výsledky 

dodané obvodnými volebnými komisiami a vyhlási 

výsledky volieb v najbližší pracovný deň po dni volieb, 

na webovom sídle FEI. 

 (5) Námietky voči priebehu volieb a žiadosti 

o prípadné prepočítanie hlasov možno podať hlavnej 

volebnej komisii v deň volieb. Rozhodnutie hlavnej 

volebnej komisie o týchto námietkach a žiadostiach je 

konečné. 

 (6) Zvolených kandidátov potvrdí predseda 

hlavnej volebnej komisie, alebo jej poverený člen, na 

ustanovujúcom zasadnutí senátu. 

 

§ 11 

Rozhodovacie voľby 

 (1) Rozhodovacie voľby vo volebnom obvode 

organizuje a riadi jeho obvodná volebná komisia. 

 (2) V prvom kole rozhodovacích volieb zostanú 

na upravenej kandidátnej listine len kandidáti, ktorí 

získali v riadnych voľbách rovnaký súčet získaných 

hlasov, ktorý je najväčší (§ 10 ods. 3. týchto zásad). 

V druhom (treťom) kole rozhodovacích volieb zostanú 

na upravenej kandidátnej listine len kandidáti, ktorí 

získali v prvom (druhom) kole rozhodovacích volieb 

rovnaký súčet získaných hlasov, ktorý je najväčší. 

 (3) Do príslušnej časti senátu je 

v rozhodovacích voľbách zvolený ten kandidát 

z upravenej kandidátnej listiny, ktorý získal vo volebnom 

obvode, v ktorom kandidoval, najviac hlasov. 

 (4) Po skončení hlasovania v príslušnom kole 

rozhodovacích volieb obvodná volebná komisia spočíta 

hlasy a zoznam s výsledkami odovzdá hlavnej volebnej 

komisii ešte v deň volieb. Zoznam s výsledkami musí 

byť podpísaný všetkými členmi obvodnej volebnej 

komisie. 

 (5) Rozhodovacie voľby sa môžu uskutočniť 

najviac v troch kolách. Ak ani v troch kolách 

rozhodovacích volieb nie je zvolený člen senátu, vyhlási 

predseda senátu po schválení v senáte v príslušnom 

volebnom obvode bezodkladne nové voľby. 

 (6) Ak sa rozhodovacie voľby vo volebnom 

obvode neukončia do jedného týždňa od dňa konania sa 

riadnych volieb, vyhlási predseda senátu po schválení 

v senáte v príslušnom volebnom obvode bezodkladne 

nové voľby. 

 

§ 12 

Doplňujúce voľby 

 (1) Doplňujúce voľby v prípade uvoľnenia 

miesta v zmysle §3 vyhlasuje predseda senátu. 

 (2) Ak zaniklo členovi senátu členstvo pred 

skončením funkčného obdobia podľa §3, zvolí 

zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené 

miesto nového člena senátu, ktorého funkčné obdobie 

trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému 

členstvo predčasne zaniklo. 

 (3) Ak zaniklo členstvo v senáte členovi senátu, 

ktorým je študent, ktorý na FEI úspešne ukončil prvý 

stupeň štúdia a prihlásil sa na FEI na druhý stupeň štúdia, 

alebo ktorý na FEI úspešne ukončil druhý stupeň štúdia 

a prihlásil sa FEI na tretí stupeň štúdia, doplňujúce voľby 

budú vyhlásené až po uplynutí štyroch mesiacov od 

skončenia štúdia študenta. 

 (4) V prípade, že zanikne toľko členstiev 

v študentskej časti senátu  podľa ods. 3 tohto paragrafu, 

že je ohrozená schopnosť uznášania senátu, vyhlási 

predseda senátu po schválení v senáte doplňujúce voľby 

bezodkladne. 

 

 

Š T V R T Á   Č A S Ť 

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 13 

 (1) Rušia sa zásady zo dňa 16.12.2013. 

 (2) Tieto zásady boli schválené senátom dňa 

3.10.2022 uznesením 49/20/2022. 

 (3) Tieto zásady možno kedykoľvek zmeniť 

alebo doplniť. Zmeny a doplnky v týchto zásadách 

navrhuje predseda senátu. Podmienkou platnosti zmien a 

doplnkov týchto zásad je ich schválenie senátom. 

 

 

 

Košice, 3.10.2022 

 

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD. 

predseda Akademického senátu FEI TU v Košiciach 

 


