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ZÁSADY  

VOLIEB KANDIDÁTA NA REKTORA TnUAD 
 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Zásady volieb kandidáta na rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“) upravujú procedurálne otázky súvisiace s voľbou 

kandidáta na rektora TnUAD a otázky súvisiace s odvolaním rektora TnUAD. 

 

2. Voľby kandidáta na rektora TnUAD vyhlasuje Akademický senát TnUAD najmenej  

60 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora. V prípade predčasného ukončenia 

funkčného obdobia rektora vyhlási voľby kandidáta na rektora TnUAD Akademický 

senát TnUAD, a to najneskôr do 1 mesiaca s tým, že voľby musia byť uskutočnené  

do 6 mesiacov od predčasného ukončenia funkčného obdobia rektora TnUAD. 

 

 

Čl. 2 

Návrh kandidátov na rektora TnUAD 
 

1. Návrh kandidáta na rektora TnUAD má právo predložiť každý člen Akademickej obce 

TnUAD a člen správnej rady TnUAD (príloha č. 1 Informácia k podávaniu návrhov na 

kandidáta na rektora TnUAD). 

 

2. Minimálne lehoty pre jednotlivé etapy volieb sú (príloha č. 2 Harmonogram prípravy 

a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD - F5U014-01-00): 

a) prijímanie návrhov kandidátov na rektora  – 7 pracovných dní, 

b) vyžiadanie súhlasu s kandidatúrou – 5 pracovných dní (príloha č. 3  Súhlas  - F5U014-

02-00), 

c) zverejnenie  kandidátov na rektora, spolu so životopisom a krátkym   programovým 

    vyhlásením – 7 pracovných dní. 

 

3. Najneskôr 2 dni po uplynutí lehoty podľa čl. 2, bodu 2 písm. c) zvolá predseda 

Akademického senátu TnUAD Akademickú obec TnUAD, na ktorej sa predstavia 

kandidáti na rektora TnUAD. Akademická obec sa uskutoční najneskôr do 5 

pracovných dní od jej zvolania. 

 

 

Čl. 3 

Organizácia volieb kandidáta na rektora TnUAD 
 

1. Na organizáciu volieb kandidáta na rektora TnUAD zvolí Akademický senát TnUAD 

spomedzi svojich členov volebnú komisiu. Volebná komisia je pri svojej činnosti 

viazaná Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD. 

 

2. Volebná komisia je päťčlenná: predseda, podpredseda, dvaja členovia a zapisovateľ. 

Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s kandidatúrou na rektora TnUAD. 
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Čl. 4 

Voľby kandidáta na rektora TnUAD 
 

1. Neverejné zasadnutie Akademického senátu TnUAD (ďalej len „AS TnUAD“), na 

ktorom sa volí kandidát na rektora TnUAD, zvolá predseda AS TnUAD najneskôr do 

48 hodín po uskutočnení zasadnutia Akademickej obce TnUAD, na ktorom sa 

predstavili kandidáti na rektora. 

 

2. Za zvoleného kandidáta na rektora TnUAD sa považuje ten kandidát, ktorý získal 

v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS TnUAD. 

 

3. Ak nikto z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov  

AS TnUAD, uskutoční sa druhé hlasovanie voľby kandidáta na rektora. Do druhého 

hlasovania postupujú prví dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.  

Za zvoleného kandidáta na rektora TnUAD sa považuje ten kandidát, ktorý získal 

v druhom hlasovaní voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS TnUAD. 

 

4. V prípade, že ani v druhom hlasovaní nezíska kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov AS TnUAD, AS TnUAD vyhlási nové voľby kandidáta na rektora 

TnUAD.  

 

5. Pri opakovaných voľbách kandidáta na rektora TnUAD sú vylúčení kandidáti, ktorí 

kandidovali v predchádzajúcich voľbách. 

 

 

Čl. 5 

Výsledky volieb kandidáta na rektora TnUAD 
 

1. O výsledku volieb kandidáta na rektora vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú 

podpíšu všetci členovia volebnej komisie (príloha č. 4 Zápisnica volebnej komisie AS 

TnUAD - F5U014-03-00). 

 

2. V zápisnici sa uvedie: 

a) deň, miesto uskutočnenia volieb kandidáta na rektora, 

b) mená členov volebnej komisie, 

c) zoznam kandidátov na rektora, 

d) zoznam členov AS TnUAD, ktorí sa zúčastnili neverejného zasadnutia AS TnUAD, 

e) počet vydaných hlasovacích lístkov, 

f) počet platných hlasovacích lístkov, 

g) počet neplatných hlasovacích lístkov, 

h) počet získaných hlasov jednotlivých kandidátov v prvom, príp. v druhom hlasovaní, 

i) meno zvoleného kandidáta na rektora, 

j) iné skutočnosti, ktoré je potrebné uviesť v zápisnici. 

 

3. Výsledky voľby kandidáta na rektora TnUAD sa vyhlásia po podpísaní zápisnice 

volebnej komisie členmi volebnej komisie, členom AS TnUAD a následne členom 

Akademickej obce TnUAD najneskôr do 48 hodín. 
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4. Návrh na rektora TnUAD zasiela predseda Akademického senátu ministrovi školstva, 

vedy, výskumu a športu SR najneskôr do 15 dní od prijatia, ktorý ho predkladá 

prezidentovi SR. 

 

 

Čl. 6 

Návrh na odvolanie rektora TnUAD 
 

1. O návrhu na odvolanie rektora TnUAD rokuje AS TnUAD v prípade, ak o to písomne 

požiada minimálne 1/3 členov AS TnUAD, alebo predsedníctvo AS TnUAD. 

 

2. O návrhu na odvolanie rektora TnUAD z funkcie sa primerane použijú rovnaké 

ustanovenia ako pri voľbe kandidáta na rektora TnUAD. 

 

3. Zasadnutie AS TnUAD, na ktorom sa rokuje o návrhu na odvolanie rektora TnUAD, je 

verejné okrem bodu rokovania, kedy sa hlasuje o návrhu na odvolanie rektora TnUAD. 

 

4. Hlasovanie o odvolaní rektora je platné, ak sa ho zúčastnili minimálne 2/3členov AS 

TnUAD. 

 

5. Hlasovanie o návrhu na odvolanie rektora TnUAD je v súlade s § 9 ods. 2 Zákona č. 

131/2002 Z.. z. o vysokých školách tajné, za priebeh zodpovedá volebná komisia. 

 

6. Rektor TnUAD je odvolaný vtedy, ak za návrh na jeho odvolanie hlasovala 

nadpolovičná väčšina všetkých členov AS TnUAD. 

 

7. O odvolaní rektora TnUAD vyhotoví volebná komisia zápisnicu, pričom použije 

primerane ustanovenia čl. 5 týchto Zásad volieb kandidáta na rektora TnUAD. 

 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tieto Zásady volieb kandidáta na rektora TnUAD boli schválené Akademickým 

senátom TnUAD dňa 19. novembra 2014. 

 

2. Zásady volieb kandidáta na rektora TnUAD nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 

schválenia na zasadnutí AS TnUAD dňa 19. novembra 2014. 

 

 

 

 

 

V Trenčíne dňa 19. novembra 2014    doc. Ing. Ján Kútik, CSc. 

            predseda AS TnUAD 

 


