ZÁSADY VOLIEB
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PF KU V RUŽOMBERKU
(pre funkčné obdobie AS PF KU 2016-2020)
Podľa § 9 ods. 3 a v súlade s § 33 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“) schvaľuje Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku Zásady volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického
senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „zásady
volieb“).

Článok 1
Volebné právo
1) Pre potreby volieb sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
(ďalej len „fakulta“) zriaďujú dva volebné obvody, z ktorých jeden volebný obvod
tvoria členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a druhý vol ebn ý
obvod tvoria členovia študentskej časti akademickej obce fakulty.
2) Členom zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty môže byť len člen
zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti
akademického senátu fakulty môže byť len člen študentskej časti akademickej obce
fakulty. Členovia akademického senátu fakulty sú volení na štvorročné funkčné
obdobie.
3) Členmi zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty sú vysokoškolskí učitelia,
výskumní pracovníci a odborní pracovníci zaradení na fakulte a ďalší zamestnanci
s vysokoškolským vzdelaním zaradení na fakulte, ktorí sú v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty).
4) Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora,
prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty na akejkoľvek vysokej
škole alebo fakulte.
5) Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty volia dvadsať členov
akademického senátu fakulty tak,
a. aby každá katedra, ktorá uskutočňuje akreditovaný študijný program mala právo
v akademickom senáte mať jedného zástupcu (člen zamestnaneckej časti
akademickej obce zaradený na tejto katedre v zmysle pracovnej zmluvy),
b. aby členovia zamestnaneckej časti akademickej obce, ktorí nie sú zaradení na
katedrách (Článok 2), ktoré uskutočňujú akreditovaný študijný program, mali
právo mať v akademickom senáte jedného zástupcu.
6) Študenti denného a externého bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia
zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť
akademickej obce fakulty) volia tajným hlasovaním desiatich členov študentskej
časti akademickej obce fakulty.
7) Študenti, ktorí sú zároveň zamestnancami na fakulte a sú členmi zamestnaneckej časti
akademickej obce fakulty, môžu voliť a byť volení iba vo voľbách vyhlásených do
zamestnaneckej časti akademického senátu. Volebná komisia im nesmie dovoliť, aby
volili a boli volení aj vo voľbách vyhlásených do študentskej časti AS PF KU.
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Článok 2
Zloženie AS PF KU
1) Akademický senát fakulty bude mať vo funkčnom období 2016-2020 30 členov, z toho
20 členov za zamestnaneckú časť a 10 členov za študentov.
2) Zamestnanecká časť akademického senátu má 20 členov, z toho:
a) devätnásť členov – podľa počtu katedier, ktoré v čase vyhlásenia volieb do
akademického senátu fakulty na začiatku funkčného obdobia 2016-2020
uskutočňovali akreditovaný študijný program. V prípade, že členovi
akademického senátu fakulty, ktorý obsadí takéto miesto, členstvo skončí,
akademický senát fakulty vyhlási doplňujúce voľby na zodpovedajúce uvoľnené
miesto za katedru. Zoznam katedier, ktoré v čase vyhlásenia volieb do
akademického senátu fakulty začiatku funkčného obdobia 2016-2020
uskutočňovali akreditovaný študijný program, je nasledovný:
1. Katedra biológie a ekológie,
2. Katedra chémie a fyziky,
3. Katedra cirkevnej hudby,
4. Katedra cudzích jazykov,
5. Katedra geografie,
6. Katedra hudby,
7. Katedra informatiky,
8. Katedra katechetiky a praktickej teológie,
9. Katedra liečebnej pedagogiky,
10. Katedra manažmentu,
11. Katedra matematiky,
12. Katedra pedagogiky a psychológie,
13. Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky,
14. Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených
skupín,
15. Katedra sociálnej práce,
16. Katedra sociálnej práce v Starej Ľubovni,
17. Katedra špeciálnej pedagogiky,
18. Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých,
19. Katedra výtvarnej výchovy.
b) jedného člena zo zamestnaneckej časti akademickej obce, ktorá je zaradená na
katedrách neuskutočňujúcich akreditovaný študijný program alebo je zaradená na
ostatných organizačných zložkách fakulty.
2) Študentská časť akademického senátu má 10 členov za študentskú časť akademickej
obce.
3) V prípade, že na dané miesto nebude navrhnutý alebo zvolený kandidát do
zamestnaneckej alebo študentskej časti akademického senátu, akademický senát vyhlási
v súlade s čl. 3 odst. 2 a čl. 8 týchto Zásad doplňujúce voľby do 30 dní odo dňa, kedy sa
riadne voľby konali, .
4) V prípade, že v čase funkčného obdobia AS PF KU 2016-2020, jedna z katedier,
vymenovaných v čl. 2 ods. 2 písmeno a) zanikne alebo prestane uskutočňovať akreditovaný
študijný program, člen AS PF KU zvolený za túto katedru plní svoju funkciu až do konca
platného funkčného obdobia. Ak mu zanikne členstvo z dôvodov vymenovaných v Štatúte
PF KU čl. 12, ods. 18, v takom prípade jeho miesto zostane neobsadené.
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Článok 3
Vyhlásenie volieb do Akademického senátu fakulty
a volebná komisia
1) Riadne voľby do Akademického senátu PF KU sa uskutočňujú v súlade s dĺžkou
funkčného obdobia raz za štyri roky. Voľby do akademického senátu fakulty vyhlasuje
a zverejňuje akademický senát najneskôr 21 dní pred dňom volieb a majú sa uskutočniť
najneskôr 10 pracovných dní pred skončením funkčného obdobia odstupujúceho senátu.
Voľby sa môžu uskutočniť len vo výučbovej časti akademického roka.
2) Doplňujúce voľby do akademického senátu fakulty vyhlasuje predsedníctvo
akademického senátu do 30 dní odo dňa zániku členstva v akademickom senáte, ak je
ich možné uskutočniť ešte vo výučbovej časti semestra, najmenej 14 dní pred dňom
volieb. Inak ich vyhlási do 14 dní od začiatku nasledujúcej výučbovej časti semestra.
Dôvody pre zánik členstva v AS PF KU podľa § 26 ods. zákona zisťuje Volebná
a mandátová komisia AS PF KU, konštatuje zánik členstva a v sporných prípadoch
podáva predsedníctvu AS PF KU návrhy na rozhodnutie.
3) Oznámenie o vyhlásení volieb musí obsahovať:
a. harmonogram volieb do AS PF KU;
b. miesto konania volieb;
c. meno predsedu a členov volebnej komisie;
d. spôsob a termín navrhovania kandidátov;
e. spôsob a termín predstavovania kandidátov;
f. spôsob a termín zverejnenia výsledkov volieb do akademického senátu.
4) Harmonogram volieb do AS PF KU schvaľuje predsedníctvo akademického senátu
a určuje najmä termíny:
a. vypracovania a kontroly zoznamu oprávnených voličov;
b. navrhovania kandidátov za členov AS PF KU;
c. zverejnenia zoznamu kandidátov;
d. konania volieb;
e. zverejnenia výsledkov volieb do akademického senátu.
5) Voľby do AS PF KU organizuje a riadi Volebná komisia pre voľby do AS PF KU, ktorú
schvaľuje z členov AS PF KU a členov Akademickej obce PF KU Volebná a mandátová
komisia AS PF KU. Volebná komisia má minimálne 5 členov a sú v nej zastúpení aj
členovia študentskej časti akademickej obce a zástupcovia z detašovaných pracovísk
fakulty. Za členov volebnej komisie nesmú byť zvolení funkcionári PF KU a KU
(dekan, prodekan, tajomník, rektor, prorektor, kvestor). Jedného člena volebnej komisie
môže delegovať Veľký kancelár KU.
6) V prípade, ak akademickým senátom schválený člen volebnej komisie sa rozhodne
kandidovať do AS PF KU, jeho členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia
volebnej komisii právoplatnej kandidátnej listiny do AS PF KU s jeho menom a na jeho
miesto nastupuje náhradník schválený Volebnou a mandátovou komisiou AS PF KU.
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Článok 4
Navrhovanie a predstavovanie kandidátov
1) Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce PF KU môže navrhnúť
maximálne jedného kandidáta – člena zamestnaneckej časti akademickej obce PF
KU, a to za akúkoľvek katedru alebo ostatné organizačné jednotky fakulty (Článok
2).
2) Každý člen študentskej časti akademickej obce PF KU môže navrhnúť jedného
kandidáta – člena študentskej časti akademickej obce PF KU.
3) Spôsob a termín navrhovania kandidátov je konkretizované v oznámení o vyhlásení
volieb.
4) Volebná komisia skontroluje navrhnuté kandidátne listiny s volebnými zoznamami
a dá tieto kandidátne listiny do súladu s čl. 1 a čl. 2 týchto Zásad. Mená navrhnutých
kandidátov do AS PF KU budú zverejnené na úradných výveskách všetkých
pracovísk PF KU a na internetovej stránke PF KU najneskôr 48 hodín pred konaním
volieb. Za zverejnenie kandidátov zodpovedá volebná komisia.

Článok 5
Agitácia v prospech kandidátov
1) Agitácia v prospech kandidátov sa nesmie uskutočňovať v priebehu prednášok,
seminárov (cvičení), praktických cvičení, konzultačných sústredení, konzultácií,
skúšok, štátnych skúšok alebo iných foriem pedagogického procesu.
2) Zakazuje sa poškodzovať agitačné prostriedky, najmä plagáty kandidátov
a umiestňovať agitačné prostriedky mimo miest na to určených.

Článok 6
Hlasovacie lístky
1)
2)

3)

4)

Predseda volebnej komisie spolu s tajomníkom akademického senátu fakulty zabezpečí
vypracovanie a rozmnoženie hlasovacích lístkov.
Hlasovací lístok za zamestnaneckú časť AS PF KU musí obsahovať označenie volieb,
dátum ich konania, pričom pri každej katedre a ostatných organizačných jednotkách
fakulty (Článok 2) sú uvedené mená a priezviská kandidátov v abecednom poradí
priezvisk kandidátov, ktorí za danú organizačnú jednotku kandidujú.
Hlasovací lístok za študentskú časť AS PF KU musí obsahovať označenie volieb, dátum
ich konania, stupeň štúdia, mená a priezviská kandidátov v abecednom poradí priezvisk
kandidátov.
Na hlasovacom lístku za zamestnaneckú a študentskú časť AS PF KU je uvedený
spôsob správneho vyplnenia, podpis aspoň dvoch členov volebnej komisie a ochranné
označenie.
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Článok 7
Spôsob voľby
1) Komisia v hlasovacej miestnosti na základe dokladu totožnosti alebo karty ISIC / ITIC
overí totožnosť hlasujúceho člena príslušnej akademickej obce fakulty, nechá podpísať
prezenčnú listinu účasti na hlasovaní o voľbách a odovzdá mu hlasovací lístok za
zamestnaneckú, resp. študentskú časť do AS PF KU.
2) Spôsob voľby členov za zamestnaneckú časť AS PF KU je nasledovný:
a. voľby do AS fakulty sa uskutočňujú tajným hlasovaním,
b. členom senátu sa stáva ten, kto získal najvyšší počet hlasov za danú katedru
uskutočňujúcu akreditovaný študijný program alebo za ostatné organizačné
jednotky fakulty (Článok 2),
c. v prípade, ak za niektorú katedru alebo ostatné organizačné jednotky fakulty
(Článok 2) nikto nekandidoval, miesto ostáva neobsadené,
d. pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb. Žrebovanie vykoná volebná komisia za účasti
pozorovateľov.
3) Volič zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty na hlasovacom lístku označí
zakrúžkovaním príslušný počet kandidátov do AS PF KU, maximálne taký počet, aký sa
rovná počtu voľných miest v akademickom senáte, z toho maximálne jedného za
príslušnú katedru a maximálne jedného za ostatné organizačné jednotky. Hlasovací lístok
upravený inak ako uvedeným spôsobom je neplatný.
4) Spôsob voľby členov za študentskú časť AS PF KU je nasledovný:
a. voľby do AS fakulty sa uskutočňujú tajným hlasovaním,
b. členmi AS PF KU sa stávajú tí študenti, ktorí získali najvyšší počet hlasov podľa
jednotlivých stupňov štúdia. Z toho 4 študenti za bakalársky stupeň štúdia, 3
študenti za magisterský stupeň štúdia, 3 študenti za doktorandský stupeň štúdia.
c. v prípade doplňujúcich volieb do AS PF KU za študentskú časť sa volia tí študenti,
ktorí podľa stupňa dosiahnutého štúdia najúplnejšie a najspravodlivejšie obsadia
neobsadené miesta podľa tohto paritného zastúpenia. V prípade, že sa neobsadené
miesto nedá presne určiť, rozhoduje u kandidátov počet hlasov.
d. pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb.
4) Volič zo študentskej časti akademickej obce fakulty na hlasovacom lístku označí
zakrúžkovaním príslušný počet kandidátov do študentskej časti AS PF KU, maximálne
taký počet, aký sa rovná počtu voľných miest v študentskej časti akademického senátu.
5) Každý kandidát na člena AS PF KU alebo ním písomne poverený zástupca má právo byť
prítomný ako pozorovateľ počas celých volieb do AS PF KU vrátanie sčítania hlasov,
nesmie však zasahovať do práce volebnej komisie.
6) Z priebehu a výsledkov volieb volebná komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci
členovia volebnej komisie bezodkladne po sčítaní hlasov. Zápisnica musí obsahovať počet
oprávnených voličov, počet zúčastnených voličov, zoznam navrhnutých kandidátov, počet
hlasov odovzdaných jednotlivých kandidátov, zoznam právoplatne zvolených kandidátov
a podpisy všetkých členov volebnej komisie. Zápisnica sa vyhotovuje v dvoch identických
exemplároch, jeden odovzdá predseda volebnej komisie predsedovi AS PF KU a druhý
Volebnej a mandátovej komisii AS PF KU. Po podpísaní zápisnice volebná komisia
požiada od 24 hodín od skončenia hlasovania Volebnú a mandátovú komisiu AS PF KU
o potvrdenie platnosti alebo neplatnosti hlasovania, ktoré Volebná a mandátová komisia
uskutoční do 48 hodín od skončenia hlasovania. Volebná a mandátová komisia vyhotoví
o potvrdení platnosti alebo neplatnosti hlasovania zápisnicu, ktorú odovzdá Predsedovi AS
PF KU a jej kópiu predsedovi volebnej komisie. Výsledky hlasovania zverejní Volebná
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a mandátová komisia AS PF KU verejným vyhlásením najneskôr nasledujúci pracovný
deň po potvrdení platnosti hlasovania.

Článok 8
Doplňujúce voľby
1) Ak zaniklo členovi príslušnej časti akademického senátu fakulty členstvo v akademickom
senáte pred skončením funkčného obdobia, príslušná časť akademickej obce zvolí na
uvoľnené miesto nového člena akademického senátu, ktorého funkčné obdobie trvá do
konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo za dodržania
podmienok týchto zásad volieb.
2) Doplňujúce voľby do akademického senátu fakulty vyhlasuje predsedníctvo akademického
senátu v súlade s čl. 3 ods. 2.
3) Ak v doplňovacích voľbách vyhlásených podľa čl. 8 ods. 2 nebol predložený návrh na
kandidáta na člena akademického senátu, alebo predložený návrh v súlade s čl. 4 ods. 1-3
nespĺňa náležitosti, predsedníctvo akademického senátu zruší vyhlásené doplňovacie
voľby na daný mandát a vyhlási opakované doplňovacie voľby do 30 dní odo dňa, kedy sa
doplňovacie voľby mali konať, ak je ich možné uskutočniť ešte vo výučbovej časti
semestra. Inak ich vyhlási do 14 dní od začiatku nasledujúcej výučbovej časti semestra.
4) Ak predsedníctvo akademického senátu vyhlási opakované doplňovacie voľby podľa čl. 8
ods. 3, môže zároveň rozhodnúť, že ak ani v opakovaných doplňovacích voľbách nebude
predložený návrh na kandidáta na člena zamestnaneckej časti akademického senátu, alebo
predložený návrh v súlade s čl. 4 ods. 1-3 nebude spĺňať náležitosti predsedníctvo
akademického senátu ďalšie opakované doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti na
uvoľnené miesto nevyhlási a uvoľnené miesto člena akademického senátu zostane do
skončenia funkčného obdobia akademického senátu neobsadené. Svoje rozhodnutie
o nevyhlásení ďalších opakovaných doplňujúcich volieb predloží predsedníctvo
akademického senátu na schválenie na senátu na jeho najbližšom zasadnutí.
5) Na konanie opakovaných doplňovacích volieb sa primerane vzťahujú podmienky konania
doplňovacích volieb.

Článok 9
Odvolanie člena AS PF KU
1) Návrh na odvolanie
a) Člena AS PF KU môže odvolať tá časť akademickej obce, za ktorú bol do AS PF
KU zvolený, a to v prípade ak:
i.
člen Akademického senátu PF KU bol právoplatne odsúdený za spáchaný
trestný čin;
ii.
člen Akademického senátu PF KU sa minimálne dvakrát nezúčastní
akademického senátu bez ospravedlnenia;
iii. nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia
študentovi, ktorý je členom študentskej časti akademického senátu;
iv.
členovi Akademického senátu PF KU vyjadrí nedôveru minimálne jedna
tretina členov príslušnej časti akademickej obce fakulty.
b) Návrh na odvolanie člena akademického senátu môže podať
i.
minimálne jedna tretina členov akademického senátu (v prípade čl. 9 ods. 1
písmeno a) bod i. a čl. 9 ods. 1 písmeno a) bod ii.),
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Volebná a mandátová komisia AS PF KU ( v prípade čl. 9 ods. 1 písmeno a)
bod ii.)
iii. disciplinárna komisia fakulty ( v prípade čl. 9 ods.1 písmeno a) bod iii.),
iv.
najmenej jedna tretina členov príslušnej časti akademickej obce danej
fakulty, do ktorej odvolávaný člen patrí ( v prípade článku 9 ods. 1 písmeno
a) bod i. a článku 9 ods. 1 písmeno a) bod iv.).
c) Návrh na odvolanie člena senátu podaný členmi akademickej obce alebo členmi
akademického senátu sa podáva Volebnej a mandátovej komisii AS PF KU.
d) Návrh na odvolanie člena AS PF KU (ďalej len „návrh“) musí byť vyhotovený
písomne. Jeho obsahovými náležitosťami sú:
i.
meno, priezvisko a akademický titul člena senátu univerzity, ktorého
odvolanie sa navrhuje,
ii.
dôvod jeho odvolania,
iii. meno, priezvisko a akademický titul predkladateľov návrhu s ich
vlastnoručnými podpismi.
e) Po prijatí návrhu musí Volebná a mandátová komisia AS PF KU najneskôr do 30
dní od doručenia návrhu preskúmať odôvodnenosť návrhu na odvolanie
a v prípade potvrdenia odôvodnenosti vyzvať AS PF KU na vyhlásenie na
najbližšom zasadnutí – najneskôr však do 60 dní od doručenia návrhu –
odvolávanie člena akademického senátu.
2) Hlasovanie o odvolaní
a) Hlasovanie o odvolaní člena akademického senátu fakulty vyhlasuje akademický
senát fakulty, zabezpečuje a organizuje ho poverená komisia pre odvolávanie,
jeho platnosť overuje Volebná a mandátová komisia AS PF KU.
b) Za odvolanie členov akademického senátu hlasuje príslušná časť akademickej
obce, ktorej je navrhnutý člen AS PF KU na odvolanie členom. Študenti hlasujú
za odvolanie svojich zástupcov a zamestnanecká časť akademickej obce hlasuje
za odvolanie svojich zástupcov.
c) Hlasovanie o odvolaní člena akademického senátu sa koná v lehote najviac dvoch
dní. Dátum konania hlasovania oznámi akademický senát fakulty akademickej
obci najneskôr 21 dní pred prvým dňom hlasovania. Vo výnimočných prípadoch
môže volebná komisia oznámiť dátum konania hlasovania o odvolaní najneskôr
14 dní pred prvým dňom hlasovania.
d) Hlasovanie o odvolaní člena akademického senátu sa koná tajným hlasovaním.
Spôsob hlasovania sa uskutočňuje v súlade s pokynmi akademického senátu.
e) Hlasovanie o odvolaní sa môže uskutočniť len vo výučbovej časti semestra.
f) Člen akademického senátu je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasuje
nadpolovičná väčšina členov príslušnej časti akademickej obce danej fakulty,
ktorá sa zúčastni odvolávania.
g) O priebehu a výsledku hlasovania vyhotoví komisia pre odvolávanie zápisnicu.
Zápisnica musí obsahovať počet oprávnených voličov, počet zúčastnených
voličov, zoznam navrhnutých členov na odvolanie, počet hlasov za odvolanie
príslušných členov senátu a podpisy všetkých členov komisie. Zápisnica sa
vyhotovuje v dvoch identických exemplároch, jeden odovzdá predseda komisie
pre odvolávanie predsedovi AS PF KU a druhý Volebnej a mandátovej komisii
AS PF KU. Po podpísaní zápisnice požiada od 24 hodín od skončenia hlasovania
komisia o odvolávanie Volebnú a mandátovú komisiu AS PF KU o potvrdenie
platnosti alebo neplatnosti hlasovania, ktoré Volebná a mandátová komisia
uskutoční do 48 hodín od skončenia hlasovania. Volebná a mandátová komisia
vyhotoví o potvrdení platnosti alebo neplatnosti hlasovania zápisnicu, ktorú
ii.
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odovzdá Predsedovi AS PF KU a jej kópiu predsedovi komisie pre odvolávanie.
Výsledky hlasovania zverejní Volebná a mandátová komisia AS PF KU verejným
vyhlásením najneskôr nasledujúci pracovný deň po potvrdení platnosti
hlasovania.

Schválené 17. januára 2017
Novelizované 05. 06. 2018
Doc. Branislav Kľuska, PhD.
Predseda AS PF KU
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