
Organizačné zabezpečenie volieb kandidátov na členov Správnej rady  
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

 

Toto Organizačné zabezpečenie volieb kandidátov na členov Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre (ďalej „organizačné zabezpečenie“) sa týka voľby kandidátov na členov Správnej rady SPU 
v Nitre, ktoré sa uskutočnia dňa 07.10.2022. 
 
Voľby kandidátov na členov Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej zákona č. 131/2002) a Zásadami volieb do Správnej rady Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 
 
Správna rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej SR SPU) sa v zmysle Štatútu SPU skladá 
z 11 členov, z ktorých:  

- 5 členov je volených Akademickým senátom SPU,  
- 5 členov vymenúva minister školstva, 
- 1 člena volia spoločne všetci ostatní členovia SR SPU.  

 
Z piatich členov SR SPU volených Akademickým senátom SPU (ďalej AS SPU) volí štyroch členov 
zamestnanecká aj študentská časť AS SPU a jedného člena volí len študentská časť AS SPU.  
 
AS SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 05.09.2022 prijal v súvislosti s prípravou volieb kandidátov na člena 
SR SPU tieto uznesenia:  
 

1. Voľby  kandidátov na členov SR SPU v Nitre sa uskutočnia dňa 07.10.2022 o 09:00 h, prezenčnou formou 
v Aule SPU v Nitre. 

2. Po voľbe rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity zorganizuje verejné vypočutie kandidátov na 
členov SR SPU volených Akademickým senátom SPU (podľa § 40 zákona č. 131/2002) najneskôr do 
14 dní od zverejnenia výsledkov volieb. 

3. Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na členov SR SPU volených AS SPU bude zverejnená dňa 
06.09.2022 (text výzvy vrátane povinných príloh) na webovom sídle SPU v Nitre. 

4. Voľby do SR SPU organizačne zabezpečuje Volebná komisia AS SPU pre voľby do SR SPU (Zásady volieb 
do SR SPU v Nitre, Čl. 6 a 7), ktorá bude mať osem (číslom 8) členov, pričom každú fakultu, rektorát a 
celoškolské pracoviská a študentskú časť AS SPU v Nitre bude zastupovať vždy jeden (číslom 1) člen. Jej 
členov volí AS SPU tajným hlasovaním. Návrhy na členov vrátane súhlasného stanoviska navrhovaného 
je potrebné zaslať Predsedníctvu AS SPU do 19.09.2022 do 12:00 h. 

5. Volebná komisia AS SPU pre voľby do SR SPU (VK SR) bude volená na zasadnutí AS SPU v Nitre dňa 
28.09.2022 a predsedníčka AS SPU v Nitre najneskôr do 3 dní zvolá ustanovujúce zasadnutie VK SR, na 
ktorom si VK SR zvolí svojho predsedu/predsedníčku tajným hlasovaním. 

6. Voľba v rámci jedného zasadnutia AS SPU môže byť v prípade potreby viackolová. V tajných voľbách člen 
AS SPU označí na hlasovacom lístku zakrúžkovaním poradového čísla pri mene kandidáta  minimálne 
jedného ním vybraného kandidáta, maximálne je možné označiť v danom kole len obsadzovaný počet 
kandidátov. Iným spôsobom upravený hlasovací lístok je neplatný. Po sčítaní hlasov sa kandidáti zoradia 
podľa počtu získaných platných hlasov. Kandidát volený AS SPU je zvolený, ak získal nadpolovičnú 
väčšinu platných hlasov všetkých členov AS SPU a získaný počet hlasov, ktorý ho zaraďuje do skupiny 
zvolených kandidátov podľa platného volebného kvóra.  Kandidát volený študentskou časťou AS SPU je 
zvolený, ak získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov študentskej časti AS SPU 
a zároveň najvyšší počet hlasov. 



7. V prípade, že v prvom kole nebol zvolený príslušný počet kandidátov, opakuje sa voľba v ďalších kolách. 
Do druhého volebného kola nie je zaradený kandidát, ktorý v prvom kole splnil podmienky volebného 
kvóra a bol zvolený. Toto pravidlo platí aj pre viacerých takýchto kandidátov. Volí sa maximálne toľko 
kandidátov, koľko voľných pozícií zostáva. Za zvoleného kandidáta na člena Správnej rady SPU v ďalšom 
kole voľby sa považuje kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov AS 
SPU a získal poradie rešpektujúce potrebný počet volených v tomto kole. V prípade, že získajú 
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov AS SPU viacerí kandidáti, ako je potrebné zvoliť, 
za zvolených sa považujú kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov 
o zvolení rozhoduje žrebovanie potrebného počtu kandidátov. Voľby sa v prípade potreby, opakujú 
takýmto spôsobom až do zvolenia príslušného počtu kandidátov. 

 

Podrobné informácie k technickému zabezpečeniu verejného vypočutia budú spracované v Harmonograme 
verejného vypočutia kandidátov na členov SR SPU vypracovaného rektorkou SPU. 

V prípade nezvolenia potrebného počtu kandidátov na členov SR SPU budú uznesením AS SPU vyhlásené 
nové voľby.  

VK SR vydáva interné usmernenia k Organizačnému zabezpečeniu a priebežne zaisťuje informovanosť 
verejnosti o postupe volebného procesu. Všetky informácie týkajúce sa príprav a priebehu volieb 
kandidátov na členov SR SPU budú zverejňované  na webovom sídle univerzity. 


