
DODATOK Č. 1

K ZÁSADAM VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 
HUTNÍCKEJ  FAKULTY 

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 
 

Zásady volieb do Akademického senátu Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košicíach, 
ktoré nadobudli platnosť dňa 19. 4. 2004 a účinnosť dňa 20. 4. 2004, sa po schválení 
v Akademickom senáte Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dňa 22. 9. 2010
číslo uznesenia  3  menia a dopĺňajú takto: 
 

1. § 1 znie: 
„§  1 

Základné ustanovenia 
 

(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 HF 
bolo v ňom zastúpené rovnakým počtom členov, t. j. dvomi zástupcami. Študentská časť
akademickej obce je zastúpená jedným zástupcom doktorandov a po jednom členovi z 
každého ročníka, okrem prvého ročníka bakalárskeho a prvého ročníka inžinierskeho štúdia, 
ktoré majú dvoch zástupcov.“. 
 
2. § 6 znie: 

„§ 6 
Priebeh volieb 

 
(3) Volič zamestnaneckej časti akademickej obce a volič prvého ročníka bakalárskeho 

a prvého ročníka inžinierskeho štúdia študentskej časti akademickej obce označí
zakrúžkovaním najviac dvoch kandidátov zo zoznamu na hlasovacom  lístku a po označení 
vhodí hlasovací lístok do volebnej urny. Volič zostávajúcich častí akademickej obce (2. a 3. 
ročníka bakalárskeho štúdia, 2. ročníka inžinierskeho štúdia a doktorandi) označí najviac 
jedného kandidáta zo zoznamu na hlasovacom lístku a po označení vhodí hlasovací lístok do 
volebnej urny. Ak je na hlasovacom lístku označených viac ako prípustný počet kandidátov, 
alebo ak označenie nie je jednoznačné, hlasovací lístok je neplatný.“. 
 
3. § 10 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie: 
 „(4) Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Hutníckej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach bol schválený v senáte fakulty dňa 22. 9. 2010 uznesením 
č. 3 a nadobudol platnosť dňom schválenia.“. 
 

V Košiciach dňa 22. 9. 2010 
 

prof. Ing. Karel Tomášek, CSc.                                       prof. Ing. Jozef Kijac, CSc. 
 dekan fakulty                                                             predseda AS fakulty 


