
DODATOK Č. 3
K ZÁSADÁM VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU  

HUTNÍCKEJ FAKULTY TECHNICKEJ  UNIVERZITY V KOŠICIACH 
 

Zásady volieb do Akademického senátu Hutníckej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach schválené v Akademickom senáte Hutníckej fakulty dňa 19.4.2004 v znení 
dodatku č. 1 schválenom v Akademickom senáte Hutníckej fakulty dňa 22.9.2010 a dodatkom 
č. 2 schválenom  v Akademickom senáte Hutníckej fakulty dňa 12.3.2012 sa menia a dopĺňajú 
takto: 

 

1. V § 1 ods. 2 znie: 
„(2) Senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty; má dvadsaťštyri členov, 
z toho šestnásť zástupcov zo zamestnaneckej časti a osem zástupcov zo študentskej časti 
akademickej obce. Senát sa volí tak, aby každé vedecko-pedagogické pracovisko fakulty bolo 
v ňom zastúpené rovnakým počtom členov, t. j. dvomi zástupcami. Študentská časť
akademickej obce je spravidla zastúpená tromi členmi bakalárskeho štúdia, tromi členmi 
inžinierskeho štúdia a dvomi členmi doktorandského štúdia. Pri voľbách do senátu na 
začiatku nového funkčného obdobia zásada pomeru zástupcov študentskej časti akademickej 
obce musí byť dodržaná.“ 
 
2. V § 1 ods. 4 znie: 
„(4) Členstvo v senáte  v zmysle § 26 ods. 6 zákona zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia člena, 
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií rektora, prorektora, dekana, prodekana,  
 kvestora a tajomníka fakulty, 
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 
d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, 
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak  
 nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa § 26 ods. 8  
 zákona, 
f) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný  
 deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom  
 roku, ak ide o člena s pozastaveným členstvom, 
g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak  
 k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote, 
h) vzdaním sa funkcie člena, 
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri  
 voľbe a odvolaní určuje vnútorný predpis fakulty Zásady volieb do  
 akademického senátu fakulty, 
j) smrťou člena.“ 

 
3. V § 2 ods. 3 znie: 
„(3) Uznesenie o vyhlásení volieb sa zverejňuje na úradnej výveske fakulty, všetkých katedier 
a na webovom sídle  fakulty.“ 
 
4. V § 7 ods. 5 znie: 
„(5) Predseda ústrednej volebnej komisie a predsedovia volebných komisií vyhlásia výsledky 
volieb v najbližší pracovný deň po dni konania volieb na úradnej výveske fakulty a  katedier a 



webovom sídle fakulty. Zvolených kandidátov potvrdí  predseda ústrednej volebnej komisie , 
alebo ním poverený člen na prvom zasadnutí senátu.“ 
 
5. V § 10 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie: 
„(6) Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu Hutníckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach bol schválený na zasadnutí Akademického senátu Hutníckej fakulty 
dňa 10.6.2013 uznesením č. 8/2013 a nadobudol účinnosť 11.6.2013.“

V Košiciach, dňa 10.6.2013 
 

doc. Dr. Ing. Peter Horňak                                  prof. RNDr. Jana Kaduková, PhD. 
dekan fakulty       predseda akademického senátu fakulty 


