ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
TEOLOGICKEJ FAKULTY
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „TF KU“) vydáva po
schválení v Akademickom senáte TF KU (ďalej len „akademický senát“ alebo „AS TF KU“)
dňa 21. 6. 2018 v súlade § 33 odsek 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 o
vysokých školách“) a čl. 5. § 9 Štatútu TF KU tieto Zásady volieb do Akademického senátu
fakulty (ďalej len „zásady volieb“).
Čl. 1 Všeobecné ustanovenia
(1) Zásady volieb upravujú spôsob volieb do AS fakulty a univerzity. Voľby členov AS
sú všeobecné, priame, rovné a uskutočňujú sa tajným hlasovaním členov akademickej obce
fakulty. Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
(2) Voľby vyhlasuje AS fakulty najneskôr 21 dní pred dňom volieb.
(3) Voľby členov AS fakulty trvajú jeden deň v prednáškovom období akademického
roka.
(4) Na zabezpečenie prípravy a uskutočnenie volieb AS fakulty zriaďuje volebnú
komisiu (ďalej len VK) a kontroluje jej činnosť. Za každé pracovisko fakulty sú vo VK
zastúpené minimálne tri osoby. Návrhy na členov VK podávajú členovia akademického senátu
fakulty. Funkcia člena VK je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora a kvestora KU, dekana,
prodekana a tajomníka TF KU i s kandidatúrou do AS fakulty.
(5) AS fakulty má 12 členov: 8 za zamestnaneckú časť akademickej obce a 4 študentskú
časť akademickej obce. Počet mandátov je určený takto: pracovisko Košice: zamestnanecká
časť 4, študentská časť 2; pracovisko Spišské Podhradie: zamestnanecká časť 4, študentská časť
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Čl. 2 Vyhlásenie volieb
(1) Po vyhlásení volieb AS VK oznámi akademickej obci najneskôr 14 dní pred dňom
volieb čas a miesto konania volieb.
Čl. 3 Volebná komisia
(1) Prípravu a priebeh volieb na jednotlivých pracoviskách zabezpečuje VK.
(2) VK si volí tajným hlasovaním predsedu z členov komisie. Predseda má pri hlasovaní
v prípade rovnosti hlasov rozhodujúci hlas.

(3) Do náplne VK patrí najmä:
a) registrácia navrhovaných kandidátov,
b) realizácia volebného aktu podľa schválených zásad,
c) spísanie zápisnice o priebehu a výsledkoch volieb,
d) riešenie sťažností.
(4) Členstvo vo VK zaniká prijatím kandidatúry vo voľbách, vzdaním sa funkcie,
odvolaním alebo zánikom členstva v akademickej obci TF KU. Ak počet členov VK za
jednotlivé pracoviska fakulty klesne na menej ako tri, VK na uvoľnené miesto menuje iného
člena akademickej obce príslušného pracoviska TF KU.
Čl. 4 Zoznamy voličov
(1) Najneskôr v deň volieb predseda VK alebo ním poverený člen VK zabezpečí v
spolupráci so študijným a personálnym oddelením fakulty zoznamy voličov podľa pracovísk
fakulty a volebných jednotiek.
Čl. 5 Kandidáti na členstvo v AS
(1) Za kandidáta na členstvo v AS fakulty a univerzity môže byť navrhnutý člen
akademickej obce TF KU. Postavenie člena akademickej obce TF KU stanovuje čl. IV. § 6 ods.
3 Štatútu TF KU.
(2) Kandidátov navrhujú členovia akademickej obce fakulty podľa volebných jednotiek.
Písomný návrh odovzdajú najneskôr 3 dni pred dňom konania volieb VK.
(3) Návrh musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie, vek kandidáta, u
študentov ročník štúdia,
b) písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou,
c) meno a podpis navrhovateľa.
Čl. 6 Zoznamy kandidátov, hlasovacie lístky
(1) VK zostaví podľa abecedného poradia zoznam navrhovaných kandidátov za
príslušné volebné jednotky akademickej obce fakulty. Návrhy zverejní najneskôr 2 dni pred
dňom konania volieb a určí termín prípadného oznámenia o vzdaní sa kandidatúry.
(2) VK vyhotoví hlasovacie lístky podľa volebných jednotiek.
(3) Hlasovací lístok obsahuje zoznam kandidátov zoradených v abecednom poradí s
týmito údajmi:
a) meno, priezvisko a vek kandidáta,
b) funkčné a pracovné zaradenie, u študentov ročník štúdia,
c) úradná pečiatka AS a podpis predsedu VK alebo ním povereného člena VK.
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Čl. 7 Priebeh volieb
(1) VK pripraví volebné miestnosti. Miestnosti sú vybavené:
a) zapečatenou hlasovacou volebnou schránkou;
b) hlasovacími lístkami;
c) písacími potrebami;
d) priestorom pre úpravu hlasovacích lístkov.
(2) Vo volebnej miestnosti musia byť nepretržite prítomní najmenej dvaja členovia VK,
ktorí dohliadajú na riadny priebeh volieb.
(3) Po vstupe do volebnej miestnosti volič prevezme hlasovací lístok.
(4) VK označí jeho prítomnosť na voľbách v zozname voličov.
(5) V priestore určenom pre úpravu hlasovacích lístkov zakrúžkuje volič na hlasovacom
lístku poradové čísla volených kandidátov. Môže zakrúžkovať maximálne toľko kandidátov,
koľko ich má byť zvolených.
(6) Ak je hlasovací lístok upravený iným ako určeným spôsobom, je neplatný.
Čl. 8 Výsledky volieb
(1) Výsledky a platnosť volieb vyhodnocuje VK bezprostredne po ukončení volieb.
(2) Zvolení sú tí kandidáti, ktorí dostali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje žreb.
(3) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví VK spoločnú zápisnicu za všetky pracoviská
fakulty. Zápisnica musí obsahovať:
a) počet zúčastnených voličov, zoznam kandidátov, počet získaných hlasov všetkých
kandidátov, zoznam zvolených kandidátov;
b) stručný obsah oznámení a sťažnosti, ktoré boli podané VK;
c) podpisy všetkých členov VK.
(4) Výsledky volieb zverejní VK na webovom sídle a vývesných tabuliach fakulty
najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia volieb.
(5) Predseda VK zvolá ustanovujúce zasadnutie AS fakulty najneskôr do 14 dní po
zverejnení výsledkov volieb.
(6) Na ustanovujúcom zasadnutí AS fakulty predseda VK odovzdá zvoleným
kandidátom osvedčenie o zvolení za člena AS TF KU.
Čl. 9 Volebná sťažnosť
(1) K priebehu a výsledkom volieb do AS fakulty môže podať každý člen akademickej
obce fakulty sťažnosť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia výsledkov volieb.
Sťažnosť sa predkladá písomne predsedovi VK.
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(2) O volebnej sťažnosti rozhodne s konečnou platnosťou VK do 5 pracovných dní od
podania sťažnosti a rozhodnutie písomne oznámi osobe, ktorá sťažnosť podala.
Čl. 10 Opakovanie volieb
(1) Voľby sa opakujú vtedy, ak došlo k chybe, ktorá mohla mať vplyv na výsledky
volieb, pokiaľ ide o zvolených kandidátov. Ak došlo k takej chybe, pokiaľ ide o poradie
náhradníkov, platí, že náhradníci od miesta, kde k chybe došlo vrátane, nie sú zvolení. VK môže
konať z vlastného podnetu, alebo na základe volebnej sťažnosti.
(2) Opakované voľby vykoná VK na pracovisku, kde k chybe došlo.
Čl. 11 Zánik členstva v AS
(1) Zánik členstva v AS fakulty stanovuje § 26 odsek 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2) Na uvoľnené miesto podľa § 26 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
postupuje zvolený náhradník. Ak zvolený náhradník nie je, AS fakulty vyhlási na uvoľnené
miesto voľby nového člena AS fakulty.
Čl. 12 Odvolania člena AS
(1) Člena AS možno odvolať z funkcie pred skončením funkčného obdobia tajným
hlasovaním voličov príslušného pracoviska, v ktorom člena AS zvolili (ďalej len „hlasovanie o
odvolaní“).
(2) Návrh na odvolanie člena AS (ďalej len „návrh na odvolanie“) možno podať len v
prípade, ak:
a) sa člen AS bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia
AS;
b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia študentovi, ktorý
je členom študentskej časti AS.
Čl. 13 Postup pri odvolaní
(1) Návrh na odvolanie z dôvodov podľa čl. 12 ods. 2 môže podať:
a) predseda AS,
b) Predsedníctvo AS,
(2) Hlasovanie o odvolaní vyhlasuje AS.
(3) Uznesenie o vyhlásení hlasovania o odvolaní obsahuje:
a) konkrétny termín a miesto konania hlasovania o odvolaní; hlasovanie o odvolaní sa môže
konať iba v prednáškovom období akademického roka,
b) otázku predkladanú na hlasovanie o odvolaní; otázka spravidla znie: „Súhlasíte s odvolaním
člena Akademického senátu TF KU .... ? Áno – Nie“,
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c) spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka,
(4) Priebeh hlasovania o odvolaní riadi VK, ktorú zriaďuje AS. Na hlasovanie o odvolaní
sa primerane použijú ustanovenia čl. 3 až čl. 10 týchto zásad volieb.
(5) Člen AS je podľa čl. 5 § 11 ods. 1 Štatútu TF KU odvolaný, ak za jeho odvolanie
hlasovala nadpolovičná väčšina oprávnených voličov príslušnej volebnej jednotky
zastupujúceho pracoviská fakulty.
(6) Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania o odvolaní sa bez zbytočného odkladu
po jej vyhotovení zverejní na webovom sídle TF KU.
Čl. 14 Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad volieb strácajú platnosť i účinnosť
predchádzajúce Zásady volieb do Akademického senátu TF KU schválené dňa 29. 04. 2015
uznesením AS TF KU č. 9/2015.
(2) Tieto zásady volieb nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia
Akademickým senátom TF KU.
Schválené: 21. 6. 2018 uznesením AS TF KU č. 21/2018.

prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
predseda AS TF KU
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