
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentskej 

časti Akademického senátu  

Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

Akademický senát LF TUKE na svojom zasadnutí dňa 16. júla 2020 prerokoval a 

schválil svojím uznesením č. 21/2020 Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS 

LF TUKE a vyhlásil doplňujúce voľby do Akademického senátu Leteckej fakulty TU v 

Košiciach na 5. októbra 2020. 

Organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS LF TUKE 

1. Termín doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS LF TUKE (§12, 

ods.1,2 Zásad volieb do AS LF): 

5. október 2020

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS LF TUKE sa uskutočnia v čase 

od 9.00 do 14.00 hod. 

2. Miesto konania volieb - volebná miestnosť pre doplňujúce voľby do AS LF TUKE pre 

zamestnaneckú časť akademickej obce je budova B11 (zasadačka na prízemí dekanátu), pre 

študentskú časť akademickej obce je budova B14 (zasadačka na prízemí) 

Úprava miestnosti pre tajné hlasovanie – zodpovedný príslušný predseda čiastkovej volebnej 

komisie (§6, ods.1 Zásad volieb do AS LF TUKE). 

3. Spôsob návrhu členov a predsedov volebných komisií:

Členovia zamestnaneckej časti AS LF TUKE navrhnú zloženie čiastkovej volebnej komisie 

(predsedu, 2 členov a náhradníka) z členov zamestnaneckej časti akademickej obce svojej 

volebnej časti, ktorú v súčasnosti zastupujú v AS LF TUKE. Členovia študentskej časti AS 

LF TUKE navrhnú zloženie čiastkovej volebnej komisie (predsedu, 2 členov a náhradníka) z 

členov študentskej časti akademickej obce svojej volebnej časti, ktorú v súčasnosti zastupujú 

v AS LF TUKE.  

Návrhy na členov volebných komisií a náhradníkov doručiť písomne predsedovi AS LF 

TUKE na priloženom tlačive – Príloha č. 1. 

Termín: do 25. 9. 2020 (piatok) do 13,00 hod. 

Schvaľovanie volebných komisií: Na zasadnutí AS LF TUKE dňa 28.9.2020 o 13.30 



4.  Príprava zoznamov voličov: 

Dekan LF alebo ním poverená osoba (§7, ods.1 Zásad volieb do AS LF TUKE) vypracuje 

zoznam zamestnancov, ktorí sú členmi akademickej obce LF TUKE v členení podľa 

pracovísk LF a zoznam študentov akademickej obce LF TUKE (abecedný zoznam členov 

akademickej obce podľa stupňov štúdia, ročníkov a študijných programov) ku dňu konania 

volieb, t. j. k 5. 10. 2020.  

(Člen akademickej obce LF TUKE je definovaný podľa §7,ods. 2 a 3 Štatútu LF TUKE.) 

Vytlačené zoznamy budú doručené predsedovi AS LF TUKE. 

Termín: do 21. 9. 2020 do 12,00 hod. 

Zodpovední: dekan LF TUKE za zamestnaneckú aj študentskú časť akademickej obce LF. 

 

5.  Zverejnenie zoznamov voličov: 

Predseda AS LF TUKE na základe podkladov zverejní zoznamy oprávnených voličov (§7, 

ods.2 Zásad volieb do AS LF TUKE) na webovom sídle AS LF TUKE, na webovom sídle LF 

TUKE a na úradnej výveske LF TUKE. 

Termín: do 22. 9. 2020 do 12,00 hod. 

 

6. Návrh kandidátov na členov AS LF TUKE (§8, ods.1, 2 a 3 Zásad volieb): 

Písomné návrhy kandidátov na členov AS LF TUKE je potrebné adresovať predsedovi AS LF 

TUKE a doručiť do 28. 9. 2020 do 12,00 hod. Návrhy prijaté po tomto termíne nebudú 

akceptované.  

Písomný návrh – tlačivo ( Príloha č. 2) na kandidáta za člena AS LF TUKE obsahuje: 

Meno kandidáta z členov zamestnaneckej časti akademickej obce z pracoviska  KLTP!! 

(v prípade študentov je potrebné uviesť študijný program a stupeň štúdia),  

meno navrhovateľa a názov jeho pracoviska (v prípade zamestnancov je potrebné uviesť 

katedru a v prípade študentov je potrebné uviesť študijný program a stupeň štúdia), 

dátum a podpis navrhovateľa, písomný súhlas kandidáta s návrhom potvrdený jeho podpisom. 

 

6. Príprava zoznamu kandidátov (§8, ods. 4 a 5 Zásad volieb): 

Zoznam kandidátov bude vyhotovený a zverejnený najneskôr 30.9.2020. Zoznam kandidátov 

obsahuje meno a priezvisko kandidátov z radov zamestnancov alebo študentov a názov 

pracoviska, na ktorej kandidát pracuje (KLTP), resp. študuje. 

Zodpovedný: predseda AS LF TUKE 

 

 

 



7. Tlač hlasovacích lístkov (§8, ods. 5 Zásad volieb) 

Tlač hlasovacích lístkov zabezpečí predseda AS LF TUKE prostredníctvom dekanátu LF 

s menami kandidujúcich do AS LF TUKE za jednotlivé volebné časti do 1.10. 2020, do 12.00 

hod. Každý hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou AS LF TUKE. Hlasovacie lístky preberú 

od predsedu AS LF TUKE predsedovia čiastkových volebných komisií v čase od 2.10. 2020, 

od 12,00 hod. do začiatku volieb. 

 

8. Priebeh doplňujúcich volieb 

Doplňujúce voľby sa uskutočňujú podľa § 9, ods. 1 až 6 Zásad volieb. Volič označí na 

volebnom lístku najviac taký počet kandidátov, aký je počet volených zástupcov za volebnú 

časť a to zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta. Do zamestnaneckej časti 

AS LF TUKE je volený jeden kandidát (z KLTP) a do študentskej časti AS LF jeden 

kandidát. V prípade označenia viacerých kandidátov ako počet volených zástupcov, resp. 

dopísania ďalšieho kandidáta je volebný lístok neplatný. 

 

9. Výsledky volieb (§10, ods. 1 až 5 Zásad volieb) 

Volebné komisie vypracujú Zápisnicu z volieb do Akademického senátu LF TU v Košiciach, 

ktorá bude obsahovať názov volebnej komisie (napr. Čiastková volebná komisia pre voľby do 

AS LF TUKE vo Volebnej časti ... ), 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 na web sídle LF TUKE, na web sídle AS LF TUKE 

a úradnej výveske LF TUKE. 

Termín: 6. októbra 2020 do 14,00 hod. 

Zodpovedný: predsedovia volebných komisií a predseda AS LF TUKE 

 

 

 

Ing. Juraj VAGNER, PhD., ING Paed IGIP 

              predseda AS LF TUKE 



Príloha 1 

 

NÁVRH NA KANDIDÁTA NA ČLENA/NÁHRADNÍKA
1 

ČIASTKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE 

 

 

Meno a priezvisko kandidáta: .......................................................................... 

 

Pracovisko (katedra): 

(u zamestnancov):   .......................................................................... 

 

Študijný program a stupeň štúdia  

(u študentov):    .......................................................................... 

 

Menovaného navrhujem na kandidáta za člena/náhradníka
1
 

čiastkovej volebnej komisie 

 

 

Meno a priezvisko navrhovateľa: ........................................................................... 

 

Podpis navrhovateľa:   ........................................................................... 

 

 

S návrhom súhlasím: 

 

Meno a priezvisko kandidáta: .............................................................................. 

 

Podpis kandidáta:   .............................................................................. 

 

 

Dátum: ................................... 

 

 

1 
 nehodiace sa prečiarkni 



Príloha 2 

 

NÁVRH NA KANDIDÁTA ZA ČLENA AKADEMICKÉHO SENÁTU LF TUKE 

 

 

Meno a priezvisko kandidáta: .......................................................................... 

 

Pracovisko (len z KLTP): 

(u zamestnancov):   .......................................................................... 

 

Študijný program a stupeň štúdia  

(u študentov):    .......................................................................... 

 

Menovaného navrhujem na kandidáta za člena AS LF TUKE 

 

 

Meno a priezvisko navrhovateľa: ........................................................................... 

 

Podpis navrhovateľa:   ........................................................................... 

 

 

S návrhom súhlasím: 

 

Meno a priezvisko kandidáta: .............................................................................. 

 

Podpis kandidáta:   .............................................................................. 

 

 

Dátum: ................................... 

 

 

 

 


