ZÁSADY VOLIEB
Študentskej rady Rampová 7
Technickej Univerzity v Košiciach

§1
Základné ustanovenia
1.

Zásady volieb Študentskej rady Rampová 7 Leteckej fakulty Technickej univerzity
v Košiciach (ďalej len ”zásady volieb”) upravujú členstvo v Študentskej rade Rampová
7 Technickej Univerzity v Košiciach (ďalej len „ŠR”), voľby členov ŠR, spôsob ich
odvolania a zánik členstva v ŠR.

2.

Tieto zásady volieb sú vnútorným predpisom ŠR a sú vypracované v zmysle zákona č.
131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade so štatútom ŠR.

§2
Postavenie a pôsobnosť ŠR
1.

Študentská rada Rampová 7 (ŠR R7) je orgán študentskej samosprávy študentského
domova Rampová 7 (ďalej len „ŠD R7“), ktorého postavenie a pôsobnosť upravuje
štatút.

2.

Názov študentskej rady znie: Študentská rada Rampová 7 Technickej univerzity
v Košiciach (ďalej len „ŠR“).

3.

Sídlom Študentskej rady je Študentský domov Rampová 7,041 21 Košice.

4.

ŠR za svoju činnosť zodpovedá Študentskej časti Akademického senátu Leteckej fakulty
Technickej Univerzity v Košiciach (ďalej len „ŠČ AS LF TUKE“) a študentom
ubytovaným v ŠD R7.

5.

Schvaľovanie a zmeny štatútu podliehajú ŠČ AS LF.

§3
Členstvo v ŠR
1.

Členom ŠR môže byť študent TUKE ubytovaný v ŠD R7.

2.

ŠR pozostáva z piatich členov.

3.

Štyria členovia ŠR sú menovaní na základe volieb podľa týchto zásad volieb.

4.

Jedného člena ŠR menuje vedenie ŠD R7.

5.

Študent nemôže byť členom ŠR viac ako dve funkčné obdobia.
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§4
Všeobecné zásady volieb
1.

Voľby členov ŠR sú všeobecné, priame, rovné a uskutočňujú sa tajným hlasovaním
študentov ubytovaných v ŠD R7.

2.

Voľby do ŠR sa konajú v priestoroch budovy ŠD R7, každý volič hlasuje osobne,
zastúpenie nie je možné.

§5
Vyhlásenie volieb a príprava volieb
1.

Voľby do ŠR vyhlasuje predseda ŠR minimálne 28 dní pred ich konaním.

2.

Právo voliť a byť volený za člena ŠR má každý študent TUKE ubytovaný v ŠD R7.

3.

Volebná komisia pre voľby do ŠR (ďalej len „volebná komisia“) zriadi po vyhlásení
volieb do ŠR volebné schránky za účelom podávania návrhov kandidátov. Volebné
schránky budú umiestnené na vrátnici ŠD R7. S volebnými schránkami môžu
zaobchádzať len členovia volebnej komisie. Mená kandidátov zverejní volebná komisia
najneskôr 6 dní pred konaním volieb.

4.

Návrhy na kandidátov môže podávať každý študent TUKE ubytovaný v ŠD R7. Návrhy
na kandidátov je možné podávať najneskôr do siedmich dní pred vykonaním volieb do
ŠR.

5.

Návrh na kandidáta musí obsahovať:
a) meno a priezvisko kandidáta,
b) ročník štúdia,
c) stupeň štúdia,
d) názov fakulty, na ktorej kandidát študuje,
e) číslo izby v ŠD R7,
f) písomný súhlas kandidáta s návrhom a jeho vlastnoručný podpis
g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kandidáta navrhuje.

6.

Ak návrh spĺňa požiadavky uvedené v ods. 5 tohto paragrafu, volebná komisia
kandidáta zaregistruje.
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§6
Volebná komisia
1.

Prípravu a priebeh volieb do ŠR organizuje a kontroluje volebná komisia.

2.

Volebná komisia je minimálne päťčlenná.

3.

Volebná komisia pozostáva zo: zástupcu ŠČ AS LF TUKE, zástupcu z vedenia ŠD
R7, predsedu ŠR a minimálne dvoch študentov ubytovaný v ŠD R7 menovaných
predsedom ŠR najneskôr v deň vyhlásenia volieb.

4.

Predsedom volebnej komisie je predseda ŠR, ktorý rozdeľuje povinnosti spojené
s organizovaním volieb medzi členov volebnej komisie.

5.

Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s kandidatúrou do ŠR vynímajúc
predsedu ŠR.

6.

Volebná komisia:
a) registruje navrhovaných kandidátov,
b) zabezpečuje a organizuje predvolebné zhromaždenia,
c) zabezpečuje volebné miestnosti, priebeh volieb, ich regulárnosť a súlad
s vnútornými predpismi ŠR a zásadami volieb,
d) zodpovedá za spísanie zápisnice o priebehu a výsledkoch volieb.

§7
Organizácia a priebeh volieb
1.

Predseda volebnej komisie zabezpečí tlač hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku
musí byť uvedené:
a) meno a priezvisko kandidáta,
b) ročník štúdia,
c) forma štúdia,
d) skratka názvu fakulty, na ktorej kandidát študuje.

2.

Spôsob hlasovania a zoznam kandidátov zverejní volebná komisia prostredníctvom
internetovej stránky ŠR alebo na výveske v priestoroch budovy ŠD R7.

3.

Pre voľby do ŠR sa v ŠD R7 vytvára jeden volebný obvod.

4.

Za organizačnú prípravu zodpovedá predseda volebnej komisie; za vykonanie volieb,
ako aj za vyhotovenie zápisu o voľbách zodpovedá volebná komisia.

5.

Voľby sa uskutočňujú vo volebnej miestnosti na to určenej.
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6.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne a totožnosť volebná komisia kontroluje na
základe predloženého preukazu študenta, ubytovacieho preukazu, vysokoškolského
indexu alebo občianskeho preukazu.

7.

Počas volebného aktu musia byť vo volebnej miestnosti prítomní aspoň dvaja členovia
volebnej komisie.

8.

Voľby sa konajú v jeden deň. Dátum a čas volieb stanoví predseda ŠR vo vyhlásení
volieb.

§8
Výsledky volieb
1.

Po skončení volieb volebná komisia sčíta hlasy, zistí ich platnosť a zostaví zoznam
kandidátov podľa poradia získaných platných hlasov. Za členov ŠR budú zvolení
kandidáti, ktorí dosiahli v poradí najvyšší počet platných hlasov.

2.

Ak nastane rovnosť hlasov medzi kandidátmi na neobsadené miesto, uskutoční
volebná komisia žrebovanie za prítomnosti všetkých kandidátov, ktorí získali rovnaký
počet hlasov. Zvolený je kandidát, ktorý bude vyžrebovaný.

3.

Volebná komisia vyhlasuje výsledky volieb v deň konania volieb.

4.

Volebná komisia vyhotovuje a schvaľuje zápisnicu o priebehu volieb do ŠR vo
dvoch vyhotoveniach. Zápisnica musí obsahovať:
a) termín uskutočnenia volieb,
b) počet

všetkých

právoplatných

voličov

vo

volebnom

obvode, počet

voličov, ktorí sa na voľbách zúčastnili,
c) zoznam kandidátov na členov ŠR s uvedením počtu získaných hlasov
v prospech kandidáta,
d) mená zvolených členov ŠR v zostupnom poradí,
e) podpis predsedu ŠČ A LF TUKE, podpis všetkých členov volebnej komisie,
f) povinnou prílohou zápisnice je:
- Volebný poriadok pre voľby do ŠR,
- zoznam zvolených členov s uvedením kontaktných údajov.
5.

Jeden exemplár zápisnice z volieb do ŠR slúži pre potreby ŠR. Druhý exemplár
sa archivuje u predsedu ŠČ AS LF TUKE.

6.

Volebná komisia ukončí svoju činnosť po odovzdaní oboch exemplárov zápisníc.
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§9
Rozhodovacie voľby
1.

Ak sa z dôvodov uvedených v Štatúte ŠR uvoľní miesto člena ŠR, nastúpi na
toto miesto ďalší kandidát v poradí podľa počtu získaných platných hlasov
v posledných uskutočnených voľbách do ŠR.

2.

Funkčné obdobie takto doplneného kandidáta sa končí uplynutím funkčného obdobia
ŠR.

§ 10
Zánik členstva v ŠR
1.

Členstvo v ŠR zaniká
a) zánikom ŠR,
b) vzdaním sa členstva v ŠR,
c) odvolaním predsedu ŠR, ktorý do 28 dní po odvolaní povinný zorganizovať
voľby podľa zásad volieb.

2.

Návrh na odvolanie člena ŠR môže predložiť ktorýkoľvek člen ŠR alebo študenti
ubytovaný v ŠD R7 vo forme petície ak odvolávaný člen:
a) porušuje zákon SR,
b) porušuje vnútorné predpisy Technickej univerzity v Košiciach alebo vnútorné
predpisy ŠD,
c) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,
d) vážne poškodil záujem TUKE alebo ŠR.

3.

Návrh na odvolanie člena ŠR sa predkladá ŠR v písomnej forme s uvedením:
a) meno člena ŠR, ktorého odvolanie je navrhované,
b) dôvod na odvolanie,
c) meno predkladateľa návrhu.

4

ŠR návrh na odvolanie člena ŠR preskúma na svojom najbližšom zasadnutí. Ak ŠR
zistí, že návrh je v súlade s ods. 2 a 3 tohto paragrafu, predseda ŠR po schválení v ŠR
odvolá člena ŠR. Ak ŠR zistí, že návrh nie je v súlade s ods. 2. alebo 3. tohto
paragrafu, návrh zamietne.

5

Odvolávaný člen ŠR má právo vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie na rokovaní ŠR
ešte pred prijatím stanoviska ŠR k tomuto návrhu,

6

Predsedu ŠR odvoláva ŠČ AS LF na základe tohto paragrafu ods.2 a 3 po prerokovaní
v ŠČ AS LF.
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§ 11
Záverečné ustanovenia
1.

Zásady volieb ŠR Technickej univerzity v Košiciach ako súčasť štatútu ŠR
nadobúdajú platnosť dňom schválenia štatútu ŠR Študentskou časťou Akademického
senátu Leteckej fakulty TUKE.

V Košiciach dňa .............................................
Stanislav Brindza
Predseda ŠR
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