
 

 

 

 

č. R-11566/2020 

D o d a t o k  č .  1  

 
k Zásadám volieb do Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene č. R-6872/2013, 

schváleným na rokovaní Akademického senátu TUZVO dňa 3. júna 2013 (ďalej len „Zásady volieb do 

AS TUZVO“). 

 

I. 

Predmet dodatku 

 

Zásady volieb do AS TUZVO sa týmto Dodatkom č. 1 menia a dopĺňajú takto:  

 

1. V článku 3 sa dopĺňa nový ods. (1) v nasledovnom znení: 

(1) Voľby je možné uskutočniť prezenčnou alebo elektronickou formou. V prípade uskutočnenia 

volieb elektronickou formou je potrebné zvoliť také prostriedky informačnej a komunikačnej 

technológie, ktoré umožňujú tajné hlasovanie. 

 

2. V článku 3 sa doterajší ods. (1) prečísluje na ods. (1a), ktorý sa mení a dopĺňa nasledovne: 

(1a) Volebná komisia pripraví zoznamy voličov podľa jednotlivých častí a skupín AO (fakulty, OOS). 

V prípade uskutočnenia volieb prezenčnou formou pripraví zoznam voličov a hlasovacie lístky 

v listinnej podobe. V prípade uskutočnenia volieb elektronickou formou pripraví zoznam voličov 

v elektronickej podobe a vzor elektronického hlasovacieho lístka. 

 

3. V článku 3 sa ods. (2) mení nasledovne: 

(2) Na zozname voličov a hlasovacích lístkoch v listinnej podobe, a v prípade uskutočnenia volieb 

elektronickou formou na elektronickom hlasovacom lístku, budú uvedení všetci členovia AO TUZVO, 

ktorí majú právo byť volení do AS TUZVO. 

 

4. V článku 3 sa ods. (4) mení nasledovne: 

(4) Zoznamy voličov a vzor hlasovacieho lístka v listinnej podobe, a v prípade uskutočnenia volieb 

elektronickou formou elektronický zoznam voličov pre hlasovanie a vzor elektronického 

hlasovacieho lístka, zverejní VK najneskôr 7 pracovných dní pred konaním volieb tak, aby boli 

dostupné každému členovi AO (informačná skrinka AS TU, vnútorný informačný okruh, webové 

sídlo TUZVO ap.) 

 

5. V článku 5 sa za ods. (3) dopĺňa ods. (4) nasledovne: 

(4) O odvolaní člena AS TUZVO sa rozhoduje tajným hlasovaním. Člen AS TUZVO je odvolaný vtedy, 

ak za jeho odvolanie hlasuje viac ako 50 % členov príslušnej časti a skupiny AO. 

 

6.  Vo všetkých článkoch a odsekoch, kde sa používa skratka TU, sa táto mení na TUZVO. 

 



II. 

Záverečné ustanovenie 

1. Tento Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS TUZVO bol schválený Akademickým senátom TUZVO dňa 

16. decembra 2020 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. 

2. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zásad volieb do AS TUZVO. 

 

 

                  prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

                 predseda AS TU vo Zvolene 


