
Príloha 1 

 

Informácia 

k podávaniu návrhu kandidáta na rektora TnUAD 

Návrhy kandidátov na rektora TnUAD v súlade so Štatútom TnUAD – článok 15 
a Zásadami volieb kandidáta na rektora TnUAD majú právo z radov profesorov a docentov 
navrhovať členovia akademickej obce univerzity a členovia správnej rady univerzity.  

Návrhy predkladajú písomne predsedovi volebnej komisie. 

Návrhy kandidátov na rektora TnUAD a ich písomný súhlas s kandidatúrou a so 
zverejnením osobnej charakteristiky a programového vyhlásenia je možné podávať 
priamo prostredníctvom podateľne TnUAD v Trenčíne alebo poštou (v zalepenej 
obálke s nápisom Voľby kandidáta na rektora – neotvárať) najneskôr do ............ na 
adresu: 

predseda volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD – meno, priezvisko, 
tituly 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

Študentská 2 

911 50 Trenčín 

Rozhodujúci je v prípade priameho podania v podateľni dátum prijatia, v prípade zaslania 
poštou dátum podania zásielky (najneskôr v určený deň). 

 

Návrh musí obsahovať: 

a) základné údaje o navrhovanej osobe:  

- meno a priezvisko, tituly,  

- dátum narodenia,  

- kontaktné údaje (adresu bydliska, TF, mailovú adresu),  

- pracovisko. 

 

b) údaje o navrhovateľovi: 

-  meno a priezvisko, tituly, 

- člen AO TnUAD, 

- a podpis. 

 

Schválené na stretnutí členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD 
v Trenčíne dňa ............. 

 

meno, priezvisko a tituly 

predseda volebnej komisie 

 

TF: 

mail: 

 

 



Príloha 2  - F-5U014-01-00 

 
HARMONOGRAM 

PRÍPRAVY A VYKONANIA VOLIEB 

KANDIDÁTA NA REKTORA   

TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE 

Por. 

číslo 
ÚLOHA – POSTUP ZABEZPEČÍ TERMÍN 

1. Vyhlásenie volieb kandidáta na Rektora TnUAD, 
schválenie harmonogramu volieb a volebnej komisie. 
(čl. 15 Štatútu TnUAD a Zásady volieb kandidáta na R 
TnUAD)  

AS TnUAD 
 

2. Zverejnenie „Vyhlásenia volieb kandidáta na Rektora 
TnUAD, zverejnenie harmonogramu volieb. 
(viditeľné miesta a nástenné tabule, každej fakulty 
TnUAD, webová stránka TnUAD)  

Predseda, 

tajomníčka 

AS TnUAD 

 

 

3. Predloženie návrhov kandidátov na Rektora TnUAD, 
ich písomného súhlasu s kandidatúrou a so 
zverejnením osobnej charakteristiky a programového 
vyhlásenia. (čl. 15 Štatútu TnUAD a Zásady volieb 
kandidáta na R TnUAD)   

Členovia 
AO TnUAD 

 

 

4.  Oboznámenie kandidátov na Rektora TnUAD  
s časovým harmonogramom volieb. 

Predseda VK 
VK AS TnUAD 

 

5. Zverejnenie osobných charakteristík kandidátov na 
Rektora TnUAD a ich programového vyhlásenia. 

AS TnUAD 
VK AS TnUAD 

 

6. Predstavenie kandidátov na Rektora TnUAD  na 
zhromaždení Akademickej obce TnUAD. 
(Kandidáti vystúpia s programovým vyhlásením pred 
Akademickou obcou TnUAD)  

AS TnUAD, 
VK AS TnUAD 

 
 
 

7. Zasadnutie Akademického senátu TnUAD a vykonanie 
volieb kandidáta na Rektora TnUAD. 
(Kandidáti vystúpia s programovým vyhlásením pred 
Akademickým senátom TnUAD. Voľba kandidáta na 
Rektora TnUAD prebieha podľa čl. 15 Štatútu TnUAD 
a Zásad volieb kandidáta na Rektora TnUAD) 

AS TnUAD, 
VK AS TnUAD 

 
 
 
 

8. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na Rektora 
TnUAD pred Akademickou obcou TnUAD. 

AS TnUAD, 
VK AS TnUAD 

 

 
Schválené na  AS TnUAD dňa .............  
 
Predseda AS TnUAD                                                                                       Predseda 
volebnej komisie 
meno, priezvisko, tituly                                                                                       meno, 
priezvisko, tituly   
 
 

 

 

 

 

 

 



Príloha 3 - F-5U014-02-00 

 

 

SÚHLAS 

 

Súhlasím  

s kandidatúrou na rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

zároveň súhlasím 

so zverejnením mojej osobnej charakteristiky a programového vyhlásenia. 

 

Trenčín ............   

      .................................................  

                                                                                                               meno, priezvisko, tituly  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha 4 F-5U014-03-00 
ZÁPISNICA 

volebnej komisie AS TnUAD 

o priebehu hlasovania o návrhu kandidáta na rektora TnUAD z mimoriadneho zasadnutia  

AS TnUAD zo dňa ............. : 

 

Volebná komisia pracovala v zložení: 

Predseda VK: meno, priezvisko, tituly  

Členovia VK: meno, priezvisko, tituly  

                       meno, priezvisko, tituly  

                       meno, priezvisko, tituly  

                       meno, priezvisko, tituly  

                       meno, priezvisko, tituly  

 

Predseda volebnej komisie vysvetlil spôsob úpravy hlasovacích lístkov a vyzval prítomných 
členov AS TnUAD na vykonanie hlasovania. 

 
Tajného hlasovania o schvaľovaní návrhu kandidáta na rektora TnUAD sa zúčastnilo XX  
prítomných členov AS TnUAD z celkového počtu 26 členov AS TnUAD. Celkovo bolo 
odovzdaných XX hlasovacích lístkov, z toho XX bolo platných. 

 
Výsledky hlasovania:  
za -  
proti -  
zdržal sa -  
 
schválené        neschválené 
 

Predseda volebnej komisie konštatoval, že hlasovanie je platné, návrh bol schválený 
a meno, priezvisko, tituly bol schválený ako kandidát na rektora TnUAD. Tento záznam je 
prílohou zápisnice z mimoriadneho zasadnutia AS TnUAD zo dňa .............  

 

V Trenčíne .............  

 

Predseda VK: meno, priezvisko, tituly                 ..................................................... 

Člen VK: meno, priezvisko, tituly                        ..................................................... 

Člen VK: meno, priezvisko, tituly                        ..................................................... 

Člen VK: meno, priezvisko, tituly                        ..................................................... 

Člen VK: meno, priezvisko, tituly                        ..................................................... 

Člen VK: meno, priezvisko, tituly                        ..................................................... 

 
Prílohy: Prezenčná listina z hlasovania o návrhu kandidáta na rektora TnUAD 
Odovzdané platné hlasovacie lístky v počte -  
Odovzdané neplatné hlasovacie lístky v počte -  
Nepoužité hlasovacie lístky v počte -  
 


