
Z á z n a m 
z volieb podpredsedu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach konaných  
na  zasadnutí Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach dňa 26. 05. 2017 

 

 
 
 

Na zasadnutí  Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej ako „SR TUKE“), ktoré 
sa konalo dňa 26. 05 2017,  sa na základe volieb s tajným hlasovaním stal doterajší podpredseda  
Ing. Michal Ľach predsedom SR TUKE. V dôsledku tejto skutočnosti sa na tom istom zasadnutí konali 
voľby podpredsedu SR TUKE. 

Voľby prebiehali podľa  § 5 ods. 3 Štatútu Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach 
tajným hlasovaním. Na uskutočnenie volieb podľa § 5 ods. 2 cit. štatútu je potrebná účasť najmenej 
dvoch tretín všetkých členov správnej rady, t.j. 10 členov. Volieb sa zúčastnilo 10 členov správnej 
rady, čo znamená, že bola splnená táto štatútom stanovená podmienka platnosti volieb. 

Na  zvolenie podpredsedu správnej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
členov správnej rady, t.j.  v  tomto prípade 6 hlasov. 

 
Voľby sa uskutočnili nasledovným spôsobom: 
Po úvodnej diskusii bol novozvoleným predsedom SR TUKE a rektorom Technickej univerzity 

v Košiciach (ďalej ako „TUKE“) spoločne navrhnutý za kandidáta na funkciu podpredsedu správnej 
rady Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., ktorý je členom správnej rady od jej vzniku v roku 2002 a 
ktorý  kandidatúru na funkciu prijal. Žiadne iné návrhy neboli podané. 
 Členovia správnej rady pristúpili k voľbám podpredsedu tajným hlasovaním  tak, že obdržali 
čisté hlasovacie  lístky, na ktoré mali vypísať buď meno navrhnutého kandidáta, prípadne mohli uviesť 
svoj návrh. Vypísané hlasovacie lístky vhodili do hlasovacej urny. Po ukončení hlasovania boli 
hlasovacie lístky overené a spočítané poverenými členmi SR TUKE Ing. L. Zemanovou a RNDr. J. 
Ondášom, PhD., MBA. Výsledky volieb podpredsedu správnej rady boli nasledovné: 
 
 Z 10 prítomných členov správnej rady hlasovalo 10 členov. Všetkých 10 členov zvolilo tajným 
hlasovaním za podpredsedu správnej rady Dr. h. c. Ing. Petra Čičmanca, PhD. čím bola splnená aj 
ďalšia podmienka platnosti volieb.  
 
 S účinnosťou od 26. 05. 2017 je podpredsedom SR TUKE Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
            Ing. Michal Ľach 
                  predseda správnej rady 
 
 
 
 
 
 
Košice 29. 05. 2017 
Zapísala: JUDr. J. Ferenčíková 
Overil: RNDr. J. Ondáš, PhD., MBA 


