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Zásady volieb do Akademického senátu PF KU v Ružomberku 

(na obdobie 2016 – 2020, ktoré sa uskutočnia 26.10.2016) 

 

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“) 

a podľa článku 12 ods. 16 Štatútu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

schvaľuje Akademický senát 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 tvoria členovia za zamestnaneckú 

časť akademickej obce fakulty a druhý tvoria členovia za študentskú časť 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 najviac 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,  

- aby každá katedra, ktorá uskutočňuje študijný program mala právo v akademickom senáte 

mať jedného zástupcu (vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník zaradený na tejto 

katedre v zmysle pracovnej zmluvy),  

- aby vysokoškolskí učitelia alebo výskumní pracovníci, ktorí nie sú zaradení na katedrách 

(Článok 2), ktoré uskutočňujú akreditovaný študijný program, a odborní pracovníci alebo 

ďalší zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním zaradení na fakulte (mimo katedier 

uvedených v Článku 2) 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, 

z toho štyroch za bakalársky stupeň štúdia, troch za magisterský stupeň štúdia a troch za 

doktorandský stupeň štúdia. 

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 študentov 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 

 

Akademický senát fakulty bude mať v najbližšom funkčnom období 30 členov, z toho 20 členov za 

zamestnaneckú časť a 10 členov za študentov. 

 

Zamestnanecká časť akademického senátu: 

19 členov – podľa počtu katedier, ktoré v čase vyhlásenia volieb do akademického senátu fakulty 

uskutočňujú 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 uskutočňujú 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. 

 

1 člen zo zamestnaneckej časti akademickej obce, ktorá nie je zaradená na katedrách a je zaradená 

na ostatných organizačných zložkách fakulty. 

 

Študentská časť akademického senátu: 

10 členov za študentskú časť akademickej obce. Z toho 4 študenti za bakalársky stupeň štúdia, 

3 študenti za magisterský stupeň štúdia, 3 študenti za doktorandský stupeň štúdia.  

 

V prípade, že na dané miesto nebude navrhnutý alebo zvolený kandidát do zamestnaneckej alebo 

študentskej časti akademického senátu, tak dané miesto v AS PF KU ostane neobsadené. 

 

 

 Článok 3  

Volebná komisia 

 

1. Voľby do AS PF KU zabezpečuje Akademický senát KU prostredníctvom volebnej  komisie 

v tomto zložení: 

 

1. doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., predseda, člen za zamestnaneckú časť AO, 

http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/kbe.html
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/kg.html
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/kh.html
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/ki.html
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/kkpt.html
http://www.pf.ku.sk/klpg
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/kmm.html
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/km.html
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/kpp.html
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/kpep.html
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/kpep.html
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/ksp.html
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/ksp.html
http://www.pf.ku.sk/index.php/ouniverzite/pracoviska-rektoratu/katedry/kvu.html
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2. doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., člen za zamestnaneckú časť AO, 

3. RNDr. Jana Kopáčová, CSc., člen za zamestnaneckú časť AO, 

4. doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., člen za zamestnaneckú časť AO (Levoča), 

5. doc. Milan Droppa, CSc., člen za zamestnaneckú časť AO (Poprad), 

6. PhDr. Gabriela Feranecová, PhD., člen za zamestnaneckú časť AO (Stará Ľubovňa), 

7. Mgr. Eva Bumberová, člen za zamestnaneckú časť AO, 

8. Mgr. Janeta Teluchová, člen za študentskú časť AO, 

9. zástupca nominovaný Veľkým Kancelárom KU. 

 

Náhradníci: PhDr. Slavomíra Bellová, PhD., člen za zamestnaneckú časť AO, 

PhDr. Angela Almašiová, PhD., člen za zamestnaneckú časť AO, 

Róbert Švec, člen za študentskú časť AO. 

 

Komisia v hlasovacej miestnosti v Ružomberku a na detašovaných pracoviskách nechá podpísať 

prezenčnú listinu účasti na hlasovaní o voľbách každému členovi akademickej obce fakulty, 

ktorý pristúpi k hlasovaniu. Následne mu odovzdá hlasovací lístok a zabezpečí regulárny priebeh 

hlasovania. 

 

2. Volebnú listinu za zamestnaneckú časť, podľa stavu zamestnanosti na PF KU k 24.10.2016, 

pripraví a predsedovi volebnej komisie odovzdá najneskôr 24.10.2016 do 14.00 hod. vedúca 

pracovníčka personálneho oddelenia PF KU. 

Volebnú listinu za študentskú časť, podľa zoznamu študentov na PF KU k 24.10.2016, 

pripraví a predsedovi volebnej  komisie  odovzdá  najneskôr  24.10.2016  do  14.00  hod.  za  

bakalárske a magisterské štúdium vedúca študijného oddelenia PF KU a za doktorandské 

štúdium vedúca referátu pre doktorandské štúdium. 

 

 

 

 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. Návrhové listiny  kandidátov  (zamestnaneckej  časti  i študentskej  časti  AO  PF  KU)  budú 

k dispozícii v kancelárii Volebnej komisie v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, od 

10.10.2016 do 14.10.2016. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a 

navrhovaný kandidát.  

4. Doporučeným listom možno takéto návrhy zasielať poštou v dňoch od 10.10.2016 do 

14.10.2016 predsedovi volebnej komisie na nasledovnú adresu: 

 

doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

Pedagogická fakulta 

Hrabovská cesta 1 

034 01 Ružomberok 

 

Osobne možno kandidátky odovzdávať predsedovi volebnej komisie v budove PF KU na 

Hrabovskej ceste 1, v dňoch od 10.10.2016 do 14.10.2016 od 9.00 hod. do 12.00 hod. 
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v zasadačke dekanátu. Návrhy, ktoré prídu poštou alebo osobne po tomto termíne, nebudú 

akceptované. 

5. Volebná komisia skontroluje navrhnuté kandidátne listiny s volebnými zoznamami a dá do 

súladu s čl. 1. a čl. 2. Mená navrhnutých kandidátov do AS PF KU budú zverejnené na úradných 

výveskách všetkých pracovísk PF KU a na internetovej stránke PF KU dňa 17.10.2016 najneskôr 

do 12.00 hod. Za zverejnenie kandidátov zodpovedá volebná komisia. 

6. Predstavovanie kandidátov za členov AS PF KU do zamestnaneckej časti sa uskutoční dňa 

18.10.2016 od 9.30 do 12.00 v miestnosti č. A129 a do študentskej časti AS PF KU sa uskutoční 

dňa 18.10.2016 od 13.00 do 15.00 v Aule Jána Pavla II. 

 

 

 Článok 5 

Hlasovacie lístky 

 

1. Predseda volebnej komisie spolu s tajomníkom akademického senátu fakulty zabezpečí 

vypracovanie a rozmnoženie hlasovacích lístkov. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

 

 

 Článok 6  

Termín volieb 

 

1.   Voľby do AS PF KU sa uskutočnia nasledovne: 

 

dňa  26.10.2016 
V Ružomberku, od 7.00 do 11.00 hod., v budove Pedagogickej  fakulty,  Hrabovská cesta 1, 

v zasadačke dekanátu. 

V Levoči, od 12.30 do 14.00 hod., v  budove Inštitútu Juraja Páleša, Bottova 15, v zasadačke. 

V Poprade, od 14.30 do 16.00 hod., v budove Inštitútu Štefana Nahálku, Nábrežie Jána Pavla II 

15, v zasadačke. 

 

 

 Článok 7  

Spôsob voľby 

 

1. Komisia v hlasovacej miestnosti 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 alebo 

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, 
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d. pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb. 

3. Volič zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty na hlasovacom lístku označí 

zakrúžkovaním príslušný počet kandidátov do AS PF KU, max. 20 za zamestnaneckú časť, 

z toho max. jedného za každú katedru a max. jedného za ostatné organizačné jednotky. 

Hlasovací lístok upravený inak ako uvedeným spôsobom je neplatný.  

4. Zvolený je kandidát, ktorý získal za príslušnú katedru (Článok 2) najvyšší počet hlasov. Za 

ostatné organizačné jednotky fakulty je zvolený jeden kandidát s najvyšším počtom hlasov. V 

prípade rovnosti hlasov pre dvoch a viacerých kandidátov o platne zvolenom kandidátovi 

rozhodne žreb. Žrebovanie vykoná volebná komisia za účasti pozorovateľov. 

5. 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, 

c. pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb. 

6. Volič zo študentskej časti akademickej obce fakulty na hlasovacom lístku označí zakrúžkovaním 

príslušný počet kandidátov do AS PF KU, max. 10 za študentskú časť, z toho max. štyroch za 

bakalársky stupeň štúdia, max. troch za magisterský stupeň štúdia a max. troch za doktorandský 

stupeň štúdia. Hlasovací lístok upravený inak ako uvedeným spôsobom je neplatný. 

7. 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. 

 

Článok 8  

 Záver ečné ustanovenia  
 

1. Spočítavanie hlasov začne na Hrabovskej ceste 1 v Ružomberku dňa 26.10.2016 o 17.30 hod. 

O priebehu a výsledku volieb volebná komisia vyhotoví zápisnicu, ktorá musí obsahovať počet 

zúčastnených voličov v jednotlivých obvodov, zoznam všetkých kandidátov, zoznam 

zvolených kandidátov, počet získaných hlasov všetkých kandidátov a podpisy väčšiny členov 

Volebnej komisie. Takto vyhotovenú a podpísanú zápisnicu predseda volebnej komisie 

odovzdá predsedovi AS KU najneskôr dňa 27.10.2016 do 12.00 hod. 

2. V čase volieb, najneskôr do 26.10.2016 do 16 hod. je možné vzniesť písomné námietky, ktoré 

musia byť do uvedeného dátumu doručené predsedovi Volebnej komisie. Po tomto dátume 

nebudú brané do úvahy. 

3. Voľby na fakulte sú ukončené osvedčením výsledkov volieb Volebnou komisiou v zápisnici a 

výsledky volieb do AS PF KU zverejní predseda Volebnej komisie verejným vyhlásením 

do 27.10.2016 do 15.00 hod. 

4. Schválené na zasadaní AS KU dňa 26.septembra 2016. 

 

 

Schválené na 6. zasadnutí AS KU, dňa 26.9.2016 

 

 

 


