Zásady volieb do Akademického senátu KU za PF KU
/konané dňa 9. 11. 2011/
1. Voľby členov do Akademického senátu KU za PF KU sa budú konať 9. 11. 2011 od
8,00 do 14,00 hod. Dátum konania volieb bol Akademickým senátom KU vyhlásený
dňa 4. 10. 2011 uznesením AS KU č. 153/2011. Zásady volieb do AS KU, ktoré
spresňujú priebeh volieb na PF KU boli prijaté dňa 11.10.2011, uznesením číslo: 51/2011
2. Voľby do AS KU zabezpečuje Akademický senát PF KU, prostredníctvom
volebnej komisie v Ružomberku v tomto zložení:
1.Prof. ThDr. JCDr. PhDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD., predseda
2.Ing. Dana Blahutová, PhD., člen za zamestnaneckú časť AO
3.Mgr. Monika Kubatková, PhD., člen za zamestnaneckú časť AO
4.Ing. Mária Migrová, člen za študentskú časť AO
5.Mgr. Martina Gregorová, člen za študentskú časť AO
Náhradníci: PhDr. Slavomíra Bellová, Juraj Mravec
Volebná komisia vo volebnej miestnosti v Ružomberku počas volieb zakrúžkuje číslo
pred menom voliča, ktorý pristúpil k voľbám a zabezpečí správny priebeh volieb.
Tejto volebnej komisii budú pri voľbách do AS KU za PF KU pomáhať subkomisie na
detašovaných pracoviskách v nasledovnom zložení:
v Dolnom Kubíne
1.doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
2.Mgr. Janeta Teluchová
v Levoči
1.PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
2.PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
v Poprade
1.PhDr. Mgr. Eva Dirgová, PhD.
2.PhDr. Iveta Franzenová, PhD.
v Starej Ľubovni
1.PhDr. PaedDr. Danka Matiová, PhD.
2.PhDr. Gabriela Feranecová
Tieto subkomisie majú od volebnej komisie najneskôr 8.11.2011 do 16,00 hod.
prevziať volebné urny a zoznamy voličov. Počas volieb majú vo volebnej miestnosti
na detašovanom pracovisku krúžkovať čísla pri menách zúčastnených voličov, a po
skončení volieb odovzdajú volebné urny so zakrúžkovanými zoznamami voličov
volebenj komisii PF KU v Ružomberku dňa 9.11.2011 najneskôr do 14,00 hod.
3. Do zamestnaneckej časti AS KU za PF KU môžu voliť a byť volení len vysokoškolskí
učitelia, výskumní a odborní pracovníci zaradení na vedeckých a pedagogických
pracoviskách PF KU a ďalší zamestnanci PF KU s vysokoškolským vzdelaním, ktorí
sú v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. Volebnú listinu, podľa
stavu zamestnanosti na PF KU k 8.11.2011 pripraví a predsedovi volebnej komisii
odovzdá najneskôr 8.11.20011 do 16,00 hod. vedúca pracovníčka personálneho
oddelenia PF KU.
Do študentskej časti AS KU za PF KU môžu voliť a byť volení len študenti dennej
formy štúdia vo všetkých troch stupňoch, t.j. bakalárskom, magisterskom
a doktorandskom štúdiu. Volebnú listinu, podľa stavu študentov na PF KU
k 8.11.20011 pripraví a predsedovi volebnej komisie odovzdá najneskôr 8.11.2011 do
16,00 hod. za bakalárske a magisterské štúdium vedúca študijného oddelenia PF KU
a za doktorandské štúdium vedúca referátu pre vedu a umenie.
4. Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce PF KU môže navrhnúť jedného
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kandidáta – člena zamestnaneckej časti akademickej obce PF KU.
Každý člen študentskej časti akademickej obce PF KU môže navrhnúť jedného
kandidáta – člena študentskej časti akademickej obce PF KU.
Návrhové listiny kandidátov /ZČ i ŠČ AO PF KU/ budú k dispozícii v kancelárii
Volebnej komisie v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, na č. dverí 313 od
24.10.2011 do 4.11.2011. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpisať navrhovateľ
a navrhovaný kandidát.
Doporučeným listom takéto návrhy možno zasielať poštou v dňoch od 24.10.2011
predsedovi volebnej komisie na nasledovnú adresu:
Prof. František Dlugoš, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta č. 1
034 01 Ružomberok
Osobne kandidátky možno odovzdávať predsedovi volebnej komisie prof.
Františkovi Dlugošovi, PhD. v Ružomberku, v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1,
č. dv. 313 v dňoch od 2.11.2011 do 4.11.2011 do 12,00 hod. Návrhy, ktoré prídu
poštou, či osobne po tomto termíne, nebudú akceptované.
Navrhnutí kandidáti volieb do AS KU za PF KU budú zverejnení na úradných
výveskách všetkých pracovísk PF KU a na internetovej stránke PF KU dňa 7.11.2011
najneskôr do 12,00 hod. Za zverejnenie kandidátov zodpovedá volebná komisia.
Volby kandidátov do AS KU za PF KU sa uskutočnia dňa 09.11.2011 nasledovne:
V Ružomberku
od 8,00 do 14,00 hod.
v budove PF KU, Hrabovská cesta 1, v zasadačke dekanátu
V Dolnom Kubíne od 8,00 do 12,00 hod.
v budove DP PF KU, Nemocničná 2, v zasadačke
V Levoči
od 8,00 do 12,00 hod.
v budove DP PF KU, Bottova 2, v zasadačke
V Poprade
od 8,00 do 12,00 hod.
v budove DP PF KU, Nábrežie Jána Pavla II. 15, v zasadačke
V Starej Ľubovni
od 8,00 do 11,00 hod.
v budove DP PF KU, Štúrová 3, v zasadačke
Sčítavanie hlasov začne v Ružomberku o 14,00 hod. po odovzdaní všetkých
volebných urien z detašovaných pracovísk PF KU. O priebehu a výsledku volieb
volebná komisia vyhotoví zápisnicu, ktorá musí obsahovať počet zúčastnených
voličov, zoznam kandidátov, zoznam zvolených kandidátov, počet získaných hlasov
všetkých kandidátov a podpisy všetkých členov Volebnej komisie v Ružomberku.
Takto vyhotovenú a podpísanú zápisnicu predseda volebnej komisie do AS KU za PF
KU prof. František Dlugoš, PhD., odovzdá predsedovi celouniverzitnej dozornej
komisii, doc. PaedDr. ThLic. Alojzovi Kostelanskému, PhD., najneskôr dňa
10.11.2011 do 18,00 hod.
Výsledky volieb do AS KU zverejní celouniverzitná dozorná komisia v zmysle
uznesenia AS KU zo dňa 4.10.2011 verejným vyhlásením v nasledujúci pracovný deň
po potvrdení, t.j. 11.11.2011.
Schválené AS PF KU:
v Ružomberku, dňa 11.10.2011
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU, predseda AS PF KU

