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ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU REKTORA A PRIJATIA 

NÁVRHU NA ODVOLANIE REKTORA  
 

 

Trnavská univerzita v Trnave (ďalej len „univerzita“) vydáva v zmysle § 15  

ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) tieto Zásady voľby kandidáta  

na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Zásady voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora (ďalej len „zásady“) 

sú vnútorným predpisom univerzity, ktorý upravuje podmienky a postup pri vyhlásení volieb kandidáta na 

funkciu rektora, postup pri voľbe kandidáta na funkciu rektora a podmienky a postup pri odvolávaní rektora. 

(2) Voľbu kandidátov na funkciu rektora vyhlasuje akademický senát univerzity na webovom sídle 

univerzity, na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj 

prostredníctvom univerzitou zriadených webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí alebo iných 

inovatívnych komunikačných prostriedkov najneskôr 270 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora. 

Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu rektora sa uverejňuje aj na úradnej výveske univerzity. Voľba kandidáta 

na funkciu rektora sa vyhlasuje v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Voľbu kandidátov na funkciu rektora 

sa odporúča uskutočniť vo výučbovej časti akademického roku, mimo letných prázdnin.  

(3) Akademický senát vo vyhlásení voľby kandidátov na funkciu rektora určí na podávanie návrhov na 

kandidátov na funkciu rektora lehotu najmenej 90 dní a najviac 120 dní a termín voľby najneskôr 30 dní od jej 

uplynutia. 

(4) Kandidáta na funkciu rektora volí tajným hlasovaním volebné zhromaždenie, ktorého členmi sú všetci 

členovia Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „Akademický senát“) a všetci členovia 

Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „Správna rada“) na obdobie štyroch rokov. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

VOĽBA KANDIDÁTOV NA FUNKCIU REKTORA 

 

Čl. 2 

Podmienky a postup pri vyhlásení voľby kandidátov na funkciu rektora 

 

(1) Právo navrhovať kandidáta na funkciu rektora majú členovia akademickej obce univerzity a členovia 

Správnej rady.  

(2) Za kandidáta na funkciu rektora nemožno navrhnúť: 

a) člena Akademického senátu počas výkonu funkcie člena Akademického senátu,  

b) člena Správnej rady počas výkonu funkcie člena Správnej rady, 

c) osobu, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“), pričom od skončenia členstva vo výkonnej rade 

agentúry neuplynuli tri roky.  

(3) Návrhy kandidátov na funkciu rektora sa podávajú predsedovi Akademického senátu v písomnej forme. 

Predseda Akademického senátu podané návrhy bez zbytočného odkladu predloží na overenie predsedovi 

volebnej komisie zriadenej podľa čl. 3 týchto zásad (ďalej len „volebná komisia“). K návrhu musí byť v čase 

jeho podania pripojené:  

a) vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou,  

b) stručný odborný životopis,  

c) návrh stratégie rozvoja univerzity, 

d) čestné vyhlásenie, že spĺňa zákonné predpoklady na výkon funkcie rektora.  

(4) Návrhy overuje volebná komisia. Ak návrh nie je podaný podľa čl. 2 ods. 1, 2 a 3 týchto zásad, volebná 

komisia nezaradí do zoznamu kandidátov na funkciu rektora a do zoznamu kandidátov uvedených na 

hlasovacom lístku.  
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(5) Začiatok navrhovania kandidátov a ukončenie navrhovania kandidátov je určený vo vyhlásení voľby 

kandidátov na funkciu rektora podľa čl. 1 ods. 3 týchto zásad.  

(6) Ak volebná komisia zistí, že návrhy kandidátov na funkciu rektora spĺňajú podmienky uvedené v čl. 2 

ods. 1, 2 a 3 týchto zásad, tajomník volebnej komisie bez zbytočného odkladu zabezpečí zverejnenie zoznamu 

kandidátov na funkciu rektora, odborné životopisy kandidátov na funkciu rektora a predložené návrhy stratégie 

rozvoja univerzity na úradnej výveske univerzity, na webovom sídle univerzity, ako aj prostredníctvom 

univerzitou zriadených webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí.  

(7) Zakazuje sa akákoľvek agitácia v prospech kandidátov, vrátane agitácie v priebehu prednášok, cvičení, 

konzultácií, skúšok a iných foriem pedagogického procesu.  

 

 

Čl. 3 

Organizácia voľby kandidáta na funkciu rektora 

 

(1) Pre účely voľby kandidáta na funkciu rektora sa zriaďuje trojčlenná volebná komisia, ktorá je zložená z: 

a) jedného člena Správnej rady menovaného predsedom Správnej rady, 

b) jedného člena zamestnaneckej časti Akademického senátu voleného Akademickým senátom, 

c) jedného člena študentskej časti Akademického senátu voleného študentskou časťou Akademického 

senátu. 

(2) Predseda Správnej rady vymenuje náhradníka za člena vymenovaného podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) týchto 

zásad. Akademický senát zvolí náhradníka za člena zvoleného podľa čl. 3 ods. 1 písm. b) týchto zásad 

a študentská časť Akademického senátu zvolí náhradníka za člena zvoleného podľa čl. 3 ods. 1 písm. c) týchto 

zásad.  

(3) Predsedom volebnej komisie je člen zamestnaneckej časti Akademického senátu zvolený podľa čl. 3 

ods. 1 písm. b) týchto zásad.  

(4) Volebná komisia riadi a zabezpečuje voľbu kandidáta na funkciu rektora, určuje spôsob hlasovania, 

miesto voľby a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku voľby kandidáta na funkciu rektora. 

(5) Predseda volebnej komisie spolu s tajomníkom volebnej komisie, ktorým je tajomník senátu univerzity, 

zabezpečí rozmnoženie hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok podpíše predseda volebnej komisie a opatrí ho 

odtlačkom pečiatky Trnavskej univerzity.  

(6) Vyhotovuje sa jeden hlasovací lístok spoločný pre všetkých kandidátov na funkciu rektora. Na 

hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí vzostupne. V prípade, ak kandidát na funkciu rektora 

má viacero priezvisk, rozhoduje priezvisko uvedené v prvom poradí. Ak je navrhnutý len jeden kandidát na 

funkciu rektora, hlasuje sa o ňom označením jednej z možností: „za“, „proti“, „zdržiavam sa“. 

(7) Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku volieb pred vyhlásením 

výsledku volieb.  

 

 

Čl. 4 

Voľba kandidáta na funkciu rektora 

 

(1) Volebné zhromaždenie podľa čl. 1 ods. 4 týchto zásad zvoláva a riadi predseda Akademického senátu. 

Schôdzu volebného zhromaždenia vedie predseda Akademického senátu; ak to nie je možné, podpredseda 

Akademického senátu za zamestnaneckú časť alebo iný člen predsedníctva Akademického senátu.  

(2) Na schôdzi volebného zhromaždenia podá predseda volebnej komisie správu o výsledkoch overenia 

návrhov kandidátov na funkciu rektora. 

(3) Kandidát na funkciu rektora vystúpi počas verejného vypočutia samostatne bez účasti ostatných 

kandidátov na schôdzi volebného zhromaždenia s programom a odpovedá na otázky členov volebného 

zhromaždenia a prítomných členov akademickej obce univerzity. Pri verejnom vypočutí kandidátov na funkciu 

rektora sa zisťujú riadiace skúsenosti kandidátov na funkciu rektora, ich vzťah k vysokoškolskému vzdelávaniu, 

vede a technike a vzťah k poslaniu a oblasti pôsobenia univerzity. Kandidát na funkciu rektora zároveň predstaví 

návrh stratégie rozvoja univerzity. Ak rozhodne volebné zhromaždenie, možno od kandidáta na funkciu rektora 

požadovať aj poskytnutie ďalších informácií. Na spoločnej diskusii sa zúčastnia všetci kandidáti.  

(4) Poradie verejného vypočutia kandidátov na funkciu rektora stanovuje predsedajúci podľa abecedného 

poradia. V prípade, ak kandidát na funkciu rektora má viacero priezvisk, rozhoduje priezvisko uvedené v prvom 

poradí. 

(5) Volebné zhromaždenie sa môže uzniesť na dĺžke vystúpenia kandidátov.  

(6) Po ukončení verejného vypočutia pristúpi volebné zhromaždenie k voľbe kandidáta na funkciu rektora 

spomedzi kandidátov. 
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(7) Akt voľby kandidáta na funkciu rektora je neverejnou časťou zasadnutia volebného zhromaždenia a 

uskutoční sa len za účasti členov volebného zhromaždenia. V osobitnej volebnej miestnosti volebná komisia 

skontroluje volebnú schránku a podmienky tajnosti voľby rektora. Volebná komisia tiež skontroluje počet 

hlasovacích lístkov a počet obálok.  

 

 

Čl. 5 

 

 Kandidát môže svoj súhlas s kandidatúrou na funkciu rektora písomne vziať späť, pokým volebné 

zhromaždenie nepristúpi k voľbe rektora. Jeho meno a priezvisko sa na hlasovacom lístku neuvedie alebo pred 

konaním voľby sa vodorovne prečiarkne.  

 

 

Čl. 6 

 

(1) Po vystúpení všetkých kandidátov podľa čl. 4 ods. 3 predsedajúci schôdze volebného zhromaždenia so 

súhlasom predsedu volebnej komisie vyhlási voľbu rektora za začatú a vyzve členov akademickej obce, ak sa 

zúčastňujú schôdze, aby do vyhlásenia výsledkov volieb opustili miestnosť konania schôdze a jej okolie, ako aj 

okolie osobitnej volebnej miestnosti.  

(2) Predseda volebnej komisie objasní spôsob úpravy hlasovacieho lístka, platnosť a neplatnosť 

hlasovacieho lístka.  

(3) Každý prítomný člen volebného zhromaždenia má jeden hlas. 

(4) Ako prví volia členovia volebnej komisie.  

(5) Volebná komisia odovzdá hlasovací lístok členovi volebného zhromaždenia v osobitnej volebnej 

miestnosti. Člen volebného zhromaždenia potvrdí prevzatie volebného lístka podpisom.   

(6) V osobitnej volebnej miestnosti sa môžu pri voľbe zdržiavať len členovia volebnej komisie a volič. 

Člen volebného zhromaždenia musí mať možnosť na slobodné a nerušené označenie vyplnenie hlasovacieho 

lístka spravidla za zástenou alebo v inej miestnosti. 

(7) Upravený volebný lístok v obálke vloží volič, člen volebného zhromaždenia v prítomnosti členov  

volebnej komisie do volebnej schránky v osobitnej volebnej miestnosti.  

(8) Vzor volebného lístka a jeho platná  úprava je prílohou č. 1 týchto zásad.  

 

 

Čl. 7 

Zisťovanie výsledkov voľby kandidáta na funkciu rektora 

 

(1) Po skončení voľby rektora členovia volebnej komisie spočítajú v osobitnej volebnej miestnosti 

odovzdané hlasovacie lístky a zistia počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre každého kandidáta.  

(2) Na zvolenie kandidáta na funkciu rektora v prvom kole voľby je potrebná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov volebného zhromaždenia. 

(3) Ak nikto z kandidátov na funkciu rektora nezískal potrebnú väčšinu hlasov v prvom kole voľby, do 

druhého kola voľby, ktoré sa uskutoční bezprostredne po prvom kole voľby, postúpia kandidáti, ktorí sa podľa 

počtu hlasov získaných v prvom kole voľby umiestnili na prvých dvoch miestach. Ak sa v prvom kole voľby na 

prvom alebo druhom mieste umiestnili kandidáti s rovnakým počtom hlasov, všetci títo kandidáti postupujú do 

druhého kola voľby.  

(4) V druhom kole voľby sa požaduje na zvolenie kandidáta na funkciu rektora nadpolovičná väčšina 

všetkých členov volebného zhromaždenia.  

 

 

Čl. 8 

Zápisnica o výsledku voľby kandidáta na funkciu rektora 

 

(1) O priebehu a výsledkoch voľby vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej členovia.  

(2)  Zápisnica volebnej komisie obsahuje počet zúčastnených voličov, zoznam kandidátov na funkciu 

rektora, počet získaných hlasov, hlasov proti, zdržal sa a neplatných hlasov, počet vydaných hlasovacích lístkov 

a počet neodovzdaných hlasovacích lístkov, konštatovanie, či bol alebo nebol zvolený kandidát na funkciu 

rektora a podpisy všetkých členov volebnej komisie.  
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Čl. 9 

Oznámenie výsledku voľby kandidáta na funkciu rektora 

 

(1) Výsledky voľby kandidáta na funkciu rektora zverejní predseda volebnej komisie bezodkladne po jej 

skončení na úradnej výveske univerzity, na webovom sídle univerzity ako aj prostredníctvom univerzitou 

zriadených webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí.  

(2) Volebná komisia bezodkladne zašle zápisnicu o priebehu a výsledku voľby kandidáta na funkciu rektora 

Akademickému senátu, Správnej rade a rektorovi Trnavskej univerzity v Trnave.  

(3) Po zverejnení výsledkov voľby kandidáta na funkciu rektora zabezpečí predseda volebnej komisie 

archiváciu hlasovacích lístkov. Všetky hlasovacie lístky použité vo voľbe kandidáta na funkciu rektora budú 

uložené do zalepenej obálky, ktorú podpíšu členovia volebnej komisie.  

(4) Zalepená obálka s hlasovacími lístkami bude spolu so zápisnicou o priebehu a výsledku voľby 

kandidáta na funkciu rektora uschovaná na zabezpečenom mieste u tajomníka volebnej komisie. Hlasovacie 

lístky skartuje tajomník volebnej komisie po uplynutí troch rokov odo dňa konania voľby.  

 

 

Čl. 10 

Opakovaná voľba kandidáta na funkciu rektora 

 

(1) Ak vo voľbe nie je úspešný žiaden kandidát, opakovaná voľba sa vyhlasuje do 30 dní od ukončenia 

predchádzajúcej voľby. Pre vyhlásenie opakovanej voľby sa uplatnia ustanovenia čl. 1 ods. 2 a 3 týchto zásad.   

(2) Ak univerzita nemá rektora a nie je vyhlásená voľba kandidáta na funkciu rektora alebo ak sa voľba 

neuskutočnila, voľba kandidáta na funkciu rektora sa vyhlási do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti.  

(3) V opakovanej voľbe na funkciu rektora môžu byť navrhnutí opätovne aj neúspešní kandidáti 

z predchádzajúcej voľby.  

 

 

TRETIA ČASŤ 

ODVOLANIE REKTORA 

 

Čl. 11 

Dôvody pre odvolanie rektora  

 

(1) Akademický senát alebo Správna rada môžu navrhnúť odvolanie rektora, ak rektor: 

a) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti, 

b) poškodil závažným spôsobom záujem verejnej vysokej školy alebo 

c) porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy univerzity. 

(2) Na prijatie návrhu na odvolanie rektora sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

Akademického senátu a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Správnej rady.  

(3) Návrh na odvolanie rektora sa prerokúva na spoločnom zasadnutí Akademického senátu a Správnej 

rady. Hlasovanie o návrhu na odvolanie rektora možno uskutočniť aj mimo spoločného zasadnutia 

Akademického senátu a Správnej rady. 

(4) Vzor hlasovacieho lístka a jeho platná  úprava je prílohou č. 2 týchto zásad. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 12 

         

(1) Tieto zásady schvaľuje Správna rada na návrh predsedu Akademického senátu po predchádzajúcom 

schválení Akademickým senátom. 

(2) Akademický senát zásady schválil dňa 21. októbra 2022 

(3) Správna rada zásady schválila dňa 10. novembra 2022 

(4) Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia v Správnej rade a účinnosť dňom ich 

zverejnenia na úradnej výveske univerzity dňa 11. novembra 2022. 

(5) Tieto zásady rušia platnosť postupu voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity poriadku 

voľby rektora Trnavskej univerzity z 26. októbra 2006, v znení dodatku č. 1 schváleného uznesením AS TU 6R-
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10/21102010, ktorý nadobudol účinnosť 21. októbra 2010, a v znení dodatku č. 2 schváleného uznesením AS TU 

2R-8/25042013, ktorý nadobudol účinnosť 30. apríla 2013. 

 

 

_____________________________    ___________________________      

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.       Ing. Štefan Schmidt 

predseda Akademického senátu     predseda Správnej rady 

Trnavskej univerzity v Trnave     Trnavskej univerzity v Trnave 
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Príloha č. 1 ZÁSAD VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU REKTORA A PRIJATIA NÁVRHU NA 

ODVOLANIE REKTORA podľa čl. 6 ods. 7 týchto zásad  

 

 

A. Vzor volebného lístka – viacero kandidátov 

 

VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE  

AKADEMICKÝ SENÁT TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

SPRÁVNA RADA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

Voľba kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

HLASOVACÍ LÍSTOK 

 

 

Priezvisko a meno kandidáta Za 

  

  

  

  

 

 

Platná úprava hlasovacieho lístka 

 
 

 

 

 

B. Vzor volebného lístka – jeden kandidát 

 

VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE  

AKADEMICKÝ SENÁT TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

SPRÁVNA RADA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

Voľba kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

HLASOVACÍ LÍSTOK 

 

Priezvisko a meno kandidáta Za Proti Zdržiavam sa 

    

 

Platná úprava hlasovacieho lístka 
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Príloha č. 2 ZÁSAD VOĽBY KANDIDÁTA NA FUNKCIU REKTORA A PRIJATIA NÁVRHU NA 

ODVOLANIE REKTORA podľa čl. 11 ods. 4 týchto zásad  

 

AKADEMICKÝ SENÁT TRNAVSKEJ UNIVERZITY / SPRÁVNA RADA TRNAVSKEJ UNIVERZITY 

V TRNAVEi 

Návrh na odvolanie rektora Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

HLASOVACÍ LÍSTOK 

 

 

Priezvisko a meno rektora Za Proti Zdržiavam sa 

    

 

 

Platná úprava hlasovacieho lístka 

 
 

 

                                                 
i Nehodiace sa vymaže. Voľba prebieha osobitne v Akademickom senáte a osobitne v Správnej rade.   


