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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (ďalej len „SPU v Nitre“ alebo „SPU“) vydáva 

podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Zúz. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) 

v súlade s Článkom 17 bod 1. písm. m) Štatútu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre po schválení Akademickým senátom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

(ďalej len „AS SPU“) a po schválení Správnou radou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre (ďalej len „SR SPU“) tieto Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na 

odvolanie rektora (ďalej len „Zásady“). 

 

 

Časť I 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1  

Rozsah pôsobnosti predpisu 

Tieto Zásady upravujú podmienky a postup pri vyhlásení voľby kandidáta na rektora SPU, 

postup pri voľbe kandidáta na rektora SPU a podmienky a postup pri prijatí návrhu na odvolanie 

rektora SPU.  

 

Článok 2 

Kandidát na rektora SPU 

1. Rektor je štatutárnym orgánom SPU, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za 

svoju činnosť zodpovedá AS SPU a  SR SPU. 

2. Funkčné obdobie rektora SPU je štvorročné. Tá istá osoba môže funkciu rektora SPU 

vykonávať najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. 

3. Právo navrhovať  kandidátov do voľby kandidáta na rektora SPU má každý člen 

akademickej obce Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len „AO SPU“) 

a každý člen SR SPU. 

4. Člen AS SPU a člen SR SPU nemôže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora SPU  počas 

výkonu funkcie člena AS SPU alebo člena SR SPU. Osoba, ktorá vykonávala funkciu člena 

výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len 

„agentúra“), môže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora najskôr po uplynutí troch 

rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry. 

5. Ak SPU nemá rektora, AS SPU poverí do vymenovania nového rektora, najviac na jeden 

rok, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina 

celkového počtu členov AS SPU a SR SPU. Túto skutočnosť oznámi AS SPU bezodkladne 

ministrovi školstva. Osobu, ktorá má dočasne vykonávať funkciu rektora SPU, môže 

navrhnúť AS SPU alebo SR SPU. Tú istú osobu nemožno poveriť výkonom funkcie rektora 

SPU opakovane. 

 

Článok 3 

Volebné zhromaždenie 

1. Volebné zhromaždenie tvoria všetci členovia AS SPU a všetci členovia SR SPU. 

2. Volebné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda AS SPU.  

3. Volebné zhromaždenie s výnimkou aktu voľby kandidáta na rektora SPU rozhoduje 

formou uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 

členov volebného zhromaždenia. 
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4. Volebné zhromaždenie volí kandidáta na rektora SPU tajným hlasovaním, pričom na 

zvolenie kandidáta sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov volebného 

zhromaždenia.  

5. Návrh na odvolanie rektora SPU sa prerokúva na spoločnom zasadnutí AS SPU a SR SPU. 

Na prijatie návrhu na odvolanie rektora SPU sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých členov AS SPU a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SR SPU.  

 

Článok 4 

Podmienky a postup pri vyhlásení voľby kandidáta na rektora SPU 

1. Predseda AS SPU najneskôr 300 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora SPU 

osloví predsedu SR SPU k súčinnosti na prípravách vyhlásenia voľby kandidáta na rektora 

SPU. 

2. Predseda AS SPU zvolá prvé zasadnutie volebného zhromaždenia na prípravu vyhlásenia 

voľby kandidáta na rektora SPU tak, aby mohli byť voľby vyhlásené najneskôr 270 dní 

pred uplynutím funkčného obdobia rektora SPU. 

3. Program prvého zasadnutia volebného zhromaždenia obsahuje najmä:  

- stanovenie termínu vyhlásenia voľby kandidáta na rektora SPU,  

- stanovenie termínu uskutočnenia voľby kandidáta na rektora SPU,  

- prípravu Organizačného zabezpečenia voľby kandidáta na rektora SPU (ďalej len 

Organizačné zabezpečenie voľby), ktoré je bližšie špecifikované v Článku 13 týchto 

Zásad, 

- zriadenie volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora SPU (ďalej len “VK VKR”) 

v zmysle Článku 5 týchto Zásad. 

4. Proces voľby kandidáta na rektora SPU zabezpečuje VK VKR od vyhlásenia volieb až po 

zverejnenie výsledkov. 

5. Voľbu kandidáta na rektora SPU vyhlasuje predseda AS SPU na webovom sídle SPU 

v Nitre, na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

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

inovatívnych komunikačných prostriedkov najneskôr 270 dní pred uplynutím funkčného 

obdobia rektora SPU. 

6. VK VKR určí na podávanie návrhov kandidátov do voľby kandidáta na rektora SPU lehotu 

najmenej 90 dní a najviac 120 dní a termín voľby najneskôr 30 dní od jej uplynutia.  

7. Voľba kandidáta na rektora SPU sa vyhlasuje v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.  

 

Článok 5 

Zriadenie, zloženie a činnosť VK VKR 

1. Pred vyhlásením voľby kandidáta na rektora SPU sa pre konkrétnu voľbu zriaďuje 10 

členná VK VKR.  

2. Činnosť VK VKR končí dňom zvolenia kandidáta na rektora SPU a odovzdaním 

podpísanej dokumentácie predsedovi AS SPU. 

3. Členovia VK VKR sú tajným hlasovaním volení:  

a) členmi AS SPU v počte 8 členov (fakulty SPU po jednom zástupcovi, ostatné súčasti   

SPU jeden zástupca, študentská časť AS SPU jeden zástupca), 

b) členmi SR SPU v počte 2 členov.  

4. Pri voľbe členov VK VKR sa zároveň volia náhradníci za každú súčasť a tiež študentskú 

časť AS SPU. 

5. Členovia VK VKR si najneskôr do 14 dní od ich zvolenia zo svojich členov zvolia tajným 

hlasovaním predsedu a podpredsedu. Predseda vedie komisiu a zodpovedá za jej činnosť. 

Predseda VK VKR môže požiadať členov AS SPU na zaradenie tajomníka AS SPU do VK 
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VKR ako člena bez hlasovacieho práva. Podpredseda zastupuje predsedu v prípade jeho 

neprítomnosti, ak predseda z vážnych dôvodov nemôže vykonávať činnosti vyplývajúce 

z tejto funkcie. VK VKR je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov (prednostne prezenčnou formou, v nutnom prípade elektronicky alebo 

kombinovane).  

6. VK VKR prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov VK VKR, 

v prípade rovnosti hlasov má pri verejnom hlasovaní predseda VK VKR dva (2) hlasy. 

7. VK VKR koordinuje priebeh voľby kandidáta na rektora SPU, kontroluje dodržiavanie 

zásad volieb a rieši prípadné nejasnosti súvisiace s voľbou kandidáta na rektora SPU. 

8. Členstvo vo VK VKR zaniká: 

a) prijatím kandidatúry vo voľbe kandidáta na rektora SPU, 

b) vzdaním sa členstva vo volebnej komisii, 

c) odvolaním člena VK VKR orgánom, ktorý ho zvolil, 

d) zánikom členstva v AS SPU a v SR SPU, 

e) ukončením činnosti VK VKR. 

9. Členom VK VKR zamestnávateľ umožňuje vykonávať činnosti spojené s touto funkciou 

počas pracovného času. 

10. Funkcia člena volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora SPU je čestná a nie je 

honorovaná. 

11. Zo zasadnutí a ďalších úkonov VK VKR sa vyhotovujú zápisnice, ktoré podpisuje 

predseda VK VKR a aspoň dvaja jej členovia.  

12. Pre činnosť VK VKR sú povinní poskytnúť súčinnosť najmä rektor SPU, zamestnanci 

Rektorátu SPU a ostatných súčastí SPU, predseda AS SPU a predseda SR SPU. 

 

 

Časť II 

NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV DO VOLIEB A VOĽBA KANDIDÁTA NA 

REKTORA PREZENČNE 

 

Článok 6 

Navrhovanie kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora SPU – prezenčne 

1. Platný návrh kandidáta v listinnej podobe musí obsahovať:  

a) meno, priezvisko, titul, pracovisko 

b) meno a podpis navrhovateľa, 

c) písomné vyhlásenie navrhovaného kandidáta do voľby kandidáta na rektora SPU, že 

súhlasí s kandidatúrou. 

2. Písomne spracované návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora SPU doručia 

navrhovatelia predsedovi VK VKR. Spôsob a forma bude určená v Organizačnom 

zabezpečení volieb. 

3. VK VKR overí platnosť návrhov. 

4. VK VKR odovzdá predsedovi AS SPU a predsedovi SR SPU zoznam navrhnutých 

kandidátov, ktorí prijali kandidatúru.  

5. Na základe overenia platnosti návrhov VK VKR spracuje a zverejní abecedný zoznam 

kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora SPU.  

 

 

Článok 7 

Postup voľby kandidáta na rektora SPU – prezenčne 

1. Spôsob konania voľby kandidáta na rektora SPU je prezenčný.  
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2. Voľba kandidáta na rektora SPU sa uskutočňuje tajným hlasovaním. 

3. Hlasuje sa hlasovacími lístkami, na ktorých sú zoradení všetci kandidáti v abecednom 

poradí s uvedením priezviska, mena, titulov, pracoviska a poradového čísla. Hlasovací 

lístok obsahuje aj názov voľby, dátum, poradie kola a kontrolný prvok (napr. podpis 

predsedu VK VKR). 

4. Hlasovacie lístky zabezpečí VK VKR. 

5. Hlasovacie lístky sú pre jednotlivé volebné kolá farebne odlíšené. 

6. Pre akt voľby pripraví predseda AS SPU predsedovi VK VKR aktuálny zoznam členov AS 

SPU a predseda SR SPU pripraví  predsedovi VK VKR aktuálny zoznam členov SR SPU.  

7. VK VKR je povinná vydať jeden hlasovací lístok každému členovi AS SPU, ktorý sa 

zúčastní aktu voľby a vydanie hlasovacieho lístka zaevidovať v zozname voličov AS SPU. 

VK VKR je povinná vydať jeden hlasovací lístok každému členovi SR SPU, ktorý sa 

zúčastní aktu voľby a vydanie hlasovacieho lístka zaregistrovať v zozname voličov SR 

SPU.  Prevzatie hlasovacieho lístka po kontrole jeho správnosti, členovia AS SPU a SR 

SPU potvrdzujú svojím podpisom. 

8. Vo volebnej miestnosti, alebo inak určenom priestore pre voľbu, musí byť k dispozícii 

diskrétna zóna ako priestor pre úpravu hlasovacieho lístka pre tajný akt voľby. 

9. Každý člen AS SPU a každý člen SR SPU môže dať svoj hlas najviac jednému kandidátovi 

a to zakrúžkovaním jeho poradového čísla na hlasovacom lístku. Hlasovací lístok upravený 

inak ako predpísaným spôsobom je neplatný. 

 

Článok 8 

Hlasovanie a sčítanie hlasov pri voľbe kandidáta na rektora SPU 

1. Voliči vhadzujú nimi upravené hlasovacie lístky do zapečatenej volebnej schránky 

umiestnenej na viditeľnom mieste vo volebnej miestnosti. Upravený lístok nemôže za 

voliča do schránky vhodiť iný volič a ani člen volebnej komisie. 

2. Na základe výsledku sčítania hlasovacích lístkov VK VKR spracuje písomný zápis 

v zmysle platnej legislatívy a vnútorných predpisov SPU.  

3. Po sčítaní hlasov jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch, VK VKR určí: 

a) počet získaných hlasov a poradie kandidátov po každom uskutočnenom volebnom kole 

a  

b) konečný výsledok voľby kandidáta na rektora SPU. 

4. Ak nie je možné navrhovanie a/alebo voľbu uskutočniť prezenčne, napríklad v prípade 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová 

situácia“) je možné termín volieb upraviť na základe rozhodnutia volebného zhromaždenia. 

Ak krízová situácia zotrváva viac ako 60 dní od plánovaného termínu voľby, je možné 

využiť elektronický spôsob voľby podľa týchto Zásad. Akúkoľvek zmenu termínu alebo 

spôsobu voľby z dôvodu krízovej alebo výnimočnej situácie je potrebné prezenčne alebo 

elektronicky schváliť nadpolovičnou väčšinou všetkých členov volebného zhromaždenia. 

 

 

Časť III 

NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV DO VOLIEB A VOĽBA KANDIDÁTA NA 

REKTORA ELEKTRONICKY 

 

Článok 9 

Príprava elektronického navrhovania a elektronických volieb 

1. VK VKR zhotoví podklady pre  nastavenie e-voľby v UIS. 
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2. Pre e-voľbu návrhového resp. volebného kola ustanovuje VK VKR tri typy správcov aj 

s určením ich mlčanlivosti o informáciách, ktoré by mohli narušiť transparentnosť 

volebného procesu:  

a) Administrátor – založí e-voľbu podľa dodaných podkladov. Spravidla je to univerzitný 

integrátor. 

b) Operátor – spúšťa alebo ukončuje hlasovanie vo voľbe, ktorá je aktivovaná manuálne. 

Ak je potrebné nastaviť začiatok a koniec voľby s automatickou aktiváciou, nastavenie 

vykoná administrátor.  

c) Skrutátor –  predseda VK VKR, vytlačí volebný protokol bez zverejnenia a odovzdáva 

ho členom VK VKR.  

3. VK VKR posúdi, či proces voľby až do vytlačenia protokolu prebehol korektne. V prípade 

korektnosti volieb VK VKR rozhodne o zverejnení výsledkov a predseda VK VKR aktivuje 

zverejnenie. Ak VK VKR neschváli zverejnenie protokolu pre voličov, predseda VK VKR 

zverejnenie neaktivuje a VK VKR bezodkladne informuje voličov o príprave opakovaných 

volieb.  

4. Ak prebiehajú návrhové aj volebné kolá elektronicky, ustanovené osoby podľa bodu 2 

v nich môžu byť zhodné.  

5. Podklady pre nastavenie e-volieb vytlačené a podpísané členmi volebnej komisie sa 

odovzdajú administrátorovi e-voľby v UIS. Administrátor podľa podkladov pre návrhové 

a/alebo volebné kolo nastaví požadované parametre v Správe volieb UIS. Členovia VK 

VKR sú povinní kontrolovať nastavenie  e-voľby v UIS vrátane kontroly zoznamu všetkých 

oprávnených voličov, členov volebného zhromaždenia.  

 

Článok 10 

Navrhovanie kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora SPU – elektronicky 

1. VK VKR pripraví podklady pre nastavenie návrhového kola v UIS. Pokyny ako 

postupovať pri elektronickom návrhovom kole budú zverejnené na webovom sídle SPU 

najneskôr 7 dní pred spustením návrhového kola. 

2. Po ukončení návrhového kola VK VKR skontroluje platnosť návrhového kola, e-mailom 

a prostredníctvom e-volieb osloví navrhnuté osoby, či prijímajú kandidatúru. Navrhovaný 

sa ku kandidatúre vyjadrí do troch dní od oslovenia. V prípade, že sa navrhovaný 

v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za odmietnutie kandidatúry. 

3. VK VKR odovzdá predsedovi AS SPU a predsedovi SR SPU zoznam navrhnutých 

kandidátov, ktorí prijali kandidatúru.  

4. Na základe overenia platnosti návrhov VK VKR spracuje a zverejní abecedný zoznam 

kandidátov pre voľbu kandidáta na rektora SPU.  

 

Článok 11 

Priebeh voľby kandidáta na rektora SPU – elektronicky 

1. E-voľba v UIS sa začne podľa zadefinovaného začiatku e-voľby v Organizačnom 

zabezpečení voľby kandidáta na rektora SPU.  V okamihu spustenia e-voľby nie je možné 

meniť žiadne parametre e-voľby. Súčasne UIS vygeneruje každému voličovi informačný 

e-mail  o spustení e-voľby, kde je uvedený aj odkaz, ktorý voliča presmeruje do agendy 

Portál voliča. V prípade, že volič nie je prihlásený do UIS, musí sa  prihlásiť svojimi 

prihlasovacími údajmi (používateľské meno a heslo) a až následne sa dostane do Portálu 

voliča. 

2. Volič v Portáli voliča označí jedného kandidáta. 

3. Volič si môže zadať heslo, ktoré mu umožní po ukončení e-voľby skontrolovať svoje 

hlasovanie.  
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4. Samotný úkon e-voľby je proces nevratný, nie je možné žiadnym spôsobom zrušiť 

hlasovací lístok.  

5. Po ukončení e-voľby má VK VKR k dispozícii Volebný protokol, ktorý obsahuje všetky 

nastavené parametre voľby a výsledné poradie kandidátov.  

6. VK VKR potvrdí poradie kandidátov a ich získané počty hlasov a postupuje vo 

vyhodnocovaní v súlade so zákonom o vysokých školách, Štatútom Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre a týmito Zásadami. 

 

 

Časť IV 

ZÁVER A DOKUMENTÁCIA VOLEBNÉHO PROCESU 

 

Článok 12 

Výsledky voľby 

1. VK VKR spracuje výsledky voľby, oboznámi s nimi členov volebného zhromaždenia 

a členov AO SPU a vypracuje o priebehu voľby zápis potvrdený podpismi všetkých jej 

členov. 

2. Platné výsledky voľby kandidáta na rektora SPU zverejní predseda AS SPU na webovom 

sídle SPU, na webovom sídle ministerstva školstva a prostredníctvom webových aplikácií, 

sociálnych médií a sociálnych sietí alebo iných inovatívnych komunikačných prostriedkov. 

3. V prezenčnej voľbe VK VKR v zápise o priebehu voľby uvedie dátum a miesto konania 

voľby, počet oprávnených voličov, počet vydaných a počet odovzdaných platných 

a neplatných hlasovacích lístkov, meno zvoleného kandidáta a v písomnej podobe spracuje 

zápis, ktorý obsahuje stanovisko k priebehu voľby, mená a podpisy predsedu a členov VK 

VKR. 

4. V elektronickej voľbe VK VKR vygeneruje a vytlačí Volebný protokol, spracuje zápis 

o priebehu voľby. Zápis musí obsahovať mená a podpisy  členov VK VKR. 

5. Zápisy VK VKR a všetky písomné doklady o priebehu voľby kandidáta na rektora SPU sú 

archivované v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu 

SPU. 

6. Rektora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Návrh na vymenovanie 

alebo návrh na odvolanie rektora podáva prezidentovi minister školstva, ktorému ho 

podáva predseda AS SPU do 15 dní od prijatia príslušného uznesenia. 

 

 

Časť V 

OSTATNÉ  PROCESY ZABEZPEČENIA VOĽBY A ODVOLANIA REKTORA 
 

Článok 13 

Organizačné zabezpečenie voľby 

1. Organizačné zabezpečenie voľby podľa Článku 4, bod 3 týchto Zásad je dokument 

vypracovaný pre konkrétnu voľbu ako elaborát presného popisu jej postupu. Obsahuje 

okrem určenia termínu a presného času začiatku voľby, presný deň a hodinu začiatku 

a ukončenia návrhového kola, začiatok a koniec doby vyjadrenia stanoviska ku 

kandidatúre, termín zverejnenia abecedného zoznamu kandidátov, lehotu na odovzdanie 

téz, životopisu a príslušného súhlasu s ich zverejnením, rozhodnutie o žiadosti k udeleniu 

študentského voľna v deň voľby, maximálnu dobu prezentácie každého kandidáta na 

rektora SPU, stanovenie pravidiel a počtu postupových kôl pri tajnej voľbe kandidáta na 

rektora SPU a iné. 
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2. Organizačné zabezpečenie sa pripravuje tak, aby bola prostredníctvom AS SPU, SR SPU 

a VK VKR dodržiavaná transparentnosť a korektnosť celého procesu voľby kandidáta na 

rektora SPU.  

3. VK VKR zabezpečí najneskôr 7 dní pred začiatkom voľby rektora SPU zverejnenie 

zoznamu kandidátov a Organizačného zabezpečenia voľby na webovom sídle SPU, 

v univerzitnom informačnom systéme SPU, na webovom sídle ministerstva školstva 

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

inovatívnych komunikačných prostriedkov. 

4. Pre organizačné zabezpečenie voľby sa vzťahujú tieto zásady: 

a) Navrhnutí kandidáti pre voľbu kandidáta na rektora, ktorí prijali kandidatúru, podávajú 

predpísaným spôsobom a v stanovenej lehote profesný životopis a programové tézy. 

Stanovený deň a hodina ukončenia odovzdávania životopisu a téz nadväzuje na termín 

VK VKR, kedy je touto komisiou zorganizované otváranie obálok a zverejňovanie 

dokumentov všetkých kandidujúcich. 

b) Kandidátom je stanovená jednotná maximálna minutáž a určený spôsob verejného 

predstavovania, ktorým sa kandidáti pre voľbu kandidáta na funkciu rektora predstavia 

akademickej obci na verejnom zasadnutí volebného zhromaždenia; poradie ich 

vystúpenia sa určí žrebom pred začiatkom verejného zhromaždenia. 

c) Pri verejnom vypočutí sa zisťujú riadiace skúsenosti uchádzačov, ich vzťah 

k vysokoškolskému vzdelávaniu, vede a technike a vzťah k poslaniu a oblasti pôsobenia 

SPU. Uchádzač zároveň predstaví návrh stratégie rozvoja SPU, a ak tak rozhodne 

volebné zhromaždenie, možno od uchádzača požadovať aj poskytnutie ďalších 

informácií. 

d) Po skončení predstavovania a verejného vypočutia kandidátov sa vo volebnom 

zhromaždení  uskutoční voľba kandidáta na rektora SPU. 

e) Kandidáta, ktorý získa nadpolovičný počet platných hlasov všetkých členov volebného 

zhromaždenia, vyhlási predseda AS SPU za zvoleného. 

f) Ak ani jeden z navrhnutých kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční 

sa druhé kolo voľby. Do druhého kola postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných 

hlasov umiestni na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestni 

na druhom mieste. Ak v prvom kole získajú viacerí kandidáti rovnaký najvyšší počet 

hlasov, postupujú všetci títo do druhého kola voľby ako kandidáti. Ak v prvom kole 

získa jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnia viacerí 

kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom 

mieste do druhého kola. 

g) Ak v druhom kole ani jeden z navrhovaných kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu 

hlasov, uskutoční sa tretie kolo voľby, do ktorého postupuje jeden kandidát, ktorý získa 

najvyšší počet hlasov; ak získajú rovnaký počet hlasov viacerí, postupujú všetci títo do 

tretieho kola voľby ako kandidáti. 

h) Ak ani v treťom kole nezíska žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných 

hlasov, voľby sa ukončia a predseda AS SPU vyhlási novú voľbu, ktorá sa uskutoční 

podľa týchto Zásad najneskôr do 30 dní; v opakovanej voľbe sa môžu zúčastniť aj 

kandidáti z predchádzajúcej voľby. 

i) Ak volebné zhromaždenie zvolí kandidáta na rektora SPU, predseda VK VKR 

zabezpečí zápisničné a  dokumentačné spracovanie výsledku voľby a následne predseda 

AS SPU predloží návrh AS SPU a SR SPU na vymenovanie rektora SPU ministrovi 

školstva. 
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Článok 14 

Opakovanie voľby 

1. Ak vo voľbe nie je úspešný žiaden uchádzač, opakovaná voľba sa vyhlasuje do 30 dní od 

ukončenia predchádzajúcej voľby. Ak SPU nemá rektora a nie je vyhlásená voľba 

kandidáta na rektora, alebo ak sa voľba neuskutočnila, voľba kandidáta na rektora sa 

vyhlási do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti. 

2. Návrh na opakovanie voľby predloží predseda VK VKR Predsedníctvu AS SPU a členom 

SR SPU najneskôr do troch dní po zverejnení výsledkov. 

 

Článok 15 

Návrh na odvolanie rektora SPU 

1. Návrh na odvolanie rektora SPU môže podať predseda AS SPU, Predsedníctvo AS SPU 

alebo predseda SR SPU na podnet člena príslušnej akademickej obce alebo člena SR SPU. 

Návrh na odvolanie rektora sa doručuje písomnou formou prostredníctvom podateľne na 

adresu AS SPU a súčasne aj SR SPU. 

2. Návrh na odvolanie rektora SPU sa prerokúva na spoločnom zasadnutí AS SPU a SR SPU, 

ktoré zvolá predseda AS SPU alebo predseda SR SPU do 30 dní od doručenia návrhu. 

Počas zasadnutia sa objasnia dostupné podklady a schváli sa organizácia postupu odvolania 

rektora. 

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

zasadnutia AS SPU a SR SPU. 

4. O návrhu na odvolanie rektora sa rozhoduje tajným hlasovaním. Na prijatie návrhu na 

odvolanie rektora sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS SPU 

a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SR SPU.  

5. AS SPU alebo SR SPU môžu navrhnúť odvolanie rektora SPU, ak rektor: 

a) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti, 

b) poškodil závažným spôsobom záujem SPU alebo 

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

6. Konanie o odvolaní rektora SPU riadi Komisia pre odvolanie rektora zložená zo zástupcov 

AS SPU a SR SPU. Jej zloženie a voľba sa riadi rovnakým postupom ako voľba a zloženie 

VK VKR. 

7. Výkon funkcie rektora zaniká:  

a)  uplynutím funkčného obdobia, 

b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie rektora sa skončí dňom doručenia písomného 

oznámenia o vzdaní sa funkcie prezidentovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší 

deň, 

c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie rektora sa skončí dňom určeným v odvolaní 

z funkcie, 

d) právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ktorým 

mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, 

e) obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 

f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

 

Článok 16 

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto Zásady boli schválené na zasadnutí AS SPU dňa 03.11.2022. 

2. Tieto Zásady boli schválené na zasadnutí SR SPU dňa 22.11.2022, týmto dňom   

nadobúdajú platnosť a účinnosť.  
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3. V prípade riešenia situácie, ktorá nie je upravená týmito Zásadami alebo je nimi upravená 

vzhľadom na danú situáciu nedostatočne, určí postup VK VKR, ktorá si môže k danej 

situácii vyžiadať stanovisko členov AS SPU a členov SR SPU.  

 

 

za AS SPU                                                               za SR SPU 

 

 

 

 doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. Ing. Peter Schultz 

 predsedníčka AS SPU predseda SR SPU 


