
ZÁSADY VOLIEB  
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY  

KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU 
 
 

Článok I 
Základné ustanovenia 

1) Členov Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (ďalej 
len AS FF KU) volí akademická obec fakulty, a to tak, že z navrhnutých 
kandidátov volia svojich zástupcov zo študentskej časti akademickej obce 
študenti a zo zamestnaneckej časti akademickej obce učitelia a vedeckí 
pracovníci. 

2) Voľby za členov AS FF KU vyhlasuje senát. 
3) Voľby za členov AS FF KU organizuje a zabezpečuje volebná komisia volená 

senátom.  
4) Volebná komisia volí spomedzi svojich členov predsedu volebnej komisie. 

Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné so zastávaním akademickej funkcie 
dekana, prodekana a tajomníka a s kandidatúrou do AS FF KU. 

5) Voľby za členov AS FF KU trvajú najviac dva dni. Dátum a spôsob konania 
volieb oznamuje AS FF KU akademickej obci najneskôr 21 dní pred prvým 
dňom volieb. Vo výnimočných prípadoch môže volebná komisia povoliť skoršie 
konanie volieb, maximálne však o 14 dní. 

6) Voľby za členov AS FF KU sa uskutočňujú najneskôr do 21 dní od uplynutia 
funkčného obdobia AS FF KU. 

7) Minimálny počet navrhnutých kandidátov pri voľbách do AS FF KU je spravidla 
rovný súčtu dvojnásobku miest zamestnaneckej časti AS FF KU (t. j. štrnásť) a 
dvojnásobku miest zo študentskej časti AS FF KU (t. j. osem). 

8) Kandidátov do AS FF KU môže navrhnúť ktorýkoľvek člen akademickej obce 
volebnej komisii ňou stanoveným spôsobom a v ňou stanovenej lehote, pričom 
študenti navrhujú svojich kandidátov zo študentskej časti akademickej obce a 
učitelia a vedeckí pracovníci navrhujú svojich kandidátov zo zamestnaneckej 
časti akademickej obce. 

9) Volebná komisia zverejňuje zoznam kandidátov najneskôr 3 dni pred prvým 
dňom volieb. 

10) Voľby za členov AS FF KU sa uskutočňujú priamym a tajným hlasovaním. 
11) Voľby sa môžu uskutočniť len vo výučbovej  časti semestra. 
12) Členmi AS FF KU sa stávajú kandidáti s najväčším počtom hlasov podľa počtu 

obsadzovaných miest za príslušnú časť akademickej obce. Pri rovnosti hlasov 
rozhoduje žreb.  

13) O priebehu a výsledku volieb vyhotovuje volebná komisia zápisnicu. Zápisnica 
musí obsahovať informáciu o počte zúčastnených voličov, zoznam kandidátov, 
poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov a zoznam zvolených 
kandidátov. Členovia volebnej komisie potvrdzujú výsledky volieb svojimi 
podpismi do zápisnice a zverejnením výsledkov volieb najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň po uskutočnení volieb. 



14) Prvé zasadnutie AS FF KU zvoláva predseda predchádzajúceho senátu AS FF 
KU bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb, najneskôr však do 14 dní od 
vyhlásenia výsledkov volieb. 

15) V prípade ukončenia členstva niektorého z členov AS FF KU pred uplynutím 
funkčného obdobia AS FF KU vyhlási AS FF KU na uvoľnené miesto doplňujúce 
voľby. Funkčné obdobie novozvoleného člena AS FF KU končí uplynutím 
funkčného obdobia člena AS FF KU, ktorého členstvo predčasne zaniklo. 
Doplňujúce voľby do AS FF KU prebiehajú podľa rovnakých zásad ako riadne 
voľby do AS FF KU. 

 
 

Článok II  
Odvolanie člena AS FF KU 

1) Člena AS FF KU môže odvolať tá časť akademickej obce fakulty, za ktorú bol do 
AS FF KU zvolený, a to v prípade, ak: 
a) závažným spôsobom neplní povinnosti člena AS FF KU, 
b) hrubo a/alebo opakovane porušil vnútorné predpisy univerzity a fakulty, 
c) vážne poškodil záujem univerzity a fakulty. 

2) Zdôvodnený návrh na odvolanie člena zamestnaneckej časti AS FF KU môže 
podať najmenej 30 % členov zamestnaneckej časti akademickej obce FF KU. 
Zdôvodnený návrh na odvolanie člena študentskej časti AS FF KU môže podať 
najmenej 30 % členov študentskej časti akademickej obce FF KU. Návrh na 
odvolanie člena AS FF KU sa podáva predsedovi AS FF KU. 

3) Hlasovanie o odvolaní člena AS FF KU vyhlasuje AS FF KU na svojom 
najbližšom zasadnutí na základe zdôvodneného a platného návrhu a organizuje 
a zabezpečuje ho komisia volená AS FF KU. 

4) Na postup pre odvolanie člena AS FF KU sa ustanovenia čl. I viažuce sa 
k voľbám do AS FF KU vzťahujú primerane. Člen AS FF KU je odvolaný, ak za 
jeho odvolanie hlasuje nadpolovičná väčšina členov príslušnej časti akademickej 
obce.  

 
 

Článok III  
Pozastavenie členstva v AS FF KU 

1) Člen študentskej časti AS FF KU, ktorý nie je študentom doktorandského 
študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o 
pozastavenie členstva v AS FF KU.  

2) Písomná žiadosť o pozastavenie členstva v AS FF KU sa v listinnej podobe 
adresuje predsedovi AS FF KU. 

3) Členstvo v AS FF KU sa členovi študenskej časti AS FF KU pozastaví odo dňa 
nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Jeho členstvo v AS FF KU 
sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce FF 
KU, ak dovtedy jeho členstvo nezaniklo z iných dôvodov (porov. § 26 ods. 6 
zákona o vysokých školách).  

4) Člen AS FF KU s pozastaveným členstvom v AS FF KU sa v čase pozastaveného 
členstva považuje za neprítomného na rokovaniach AS FF KU.  

 



 
Článok IV  

Prechodné ustanovenie 
1) Doplňujúce voľby do AS FF KU vyhlásené dňa 28. 6. 2016 podľa Zásad volieb do 

Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku z dňa 22. 
1. 2008 sa považujú za voľby vyhlásené podľa týchto zásad. 

 
 

Článok V  
Záverečné ustanovenia 

1) V súlade s § 33 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť ich 
schválením v AS FF KU.  

2) Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto zásad sa zrušuje vnútorný 
predpis Zásady volieb do Akademického senáu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku z dňa 22. 1. 2008. 

3) AS FF KU prerokoval a schválil tieto zásady volieb dňa 27. 9. 2016.   
 
 
 
 
       Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 
        predseda AS FF KU 
 


