
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zásady volieb do Správnej rady 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V zmysle § 40 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých školách) sa Akademický senát 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uzniesol na týchto Zásadách volieb do 

Správnej rady SPU v Nitre (ďalej Zásady): 

 

 

Časť I. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

 

Článok 1 

Predmet úpravy  

1. Tieto zásady volieb platia pre orgán akademickej samosprávy Akademický senát (ďalej len 

AS) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len SPU). 

2. Tieto zásady volieb upravujú proces volieb členov Správnej rady SPU v Nitre (ďalej SR 

SPU), zabezpečujúce voľby členov SR SPU v zmysle zákonných práv a povinností AS 

SPU.  

3. Zásady volieb sú v súlade so zákonom o vysokých školách a Štatútom SPU. 
 

Článok 2 

Všeobecné zásady volieb členov SR SPU 

1. Celkový počet členov SR SPU v Nitre stanovený Štatútom SPU je jedenásť. 

2. Piatich kandidátov na členov SR SPU vymenuje a odvoláva minister školstva. 

3. Z piatich kandidátov na členov SR SPU volí štyroch a odvoláva tajným hlasovaním AS 

SPU a jedného člena volí a odvoláva tajným hlasovaním študentská časť AS SPU.  

4. Jedného kandidáta na člena SR SPU volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní zvolení 

členovia SR SPU do šiestich mesiacov od zvolenia do SR SPU; ak tak neurobia, navrhuje 

tohto člena minister školstva podľa návrhu Slovenskej akadémie vied. 
5. Členstvo v SR SPU upravujú Štatút SR SPU a Rokovací poriadok SR SPU. 

6. Funkčné obdobie členov SR SPU je päťročné. 

 

 

Časť II. 

VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENOV SR SPU 

 

Článok 3 

Členovia SR SPU 

1. Členmi SR SPU môžu byť iba významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, 

predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni 

a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním SPU alebo osoby, 

ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami 

právnickej osoby. 

2. Funkcia člena SR SPU je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej 

republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho 

pracovníka súčasti SPU, ktorá nie je fakultou a to v súlade so Štatútom SPU. Členmi SR 

SPU nesmú byť ani ich závislé osoby.  

3. Funkcia člena SR SPU je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom 

úrade, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou 

organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci SPU 

a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy.  



4. Študentská časť AS SPU môže voliť kandidáta na člena SR SPU aj z členov akademickej 

obce SPU, okrem členov AS SPU. 

 

Článok 4 

Voľby kandidátov na členov SR SPU 

1. Na SPU sa voľba členov Správnej rady SPU riadi nasledovným postupom: 

a) AS SPU zvolí tajným hlasovaním a minister školstva vyberie z doručených návrhov na 

kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy v príslušnom počte v zmysle 

článku 2 týchto Zásad.  

b) Po tajnej voľbe v AS SPU v Nitre a výbere zorganizuje rektor SPU verejné vypočutie 

kandidátov.  

c) Po verejnom vypočutí kandidátov predloží predseda AS SPU na vyjadrenie ministrovi 

školstva návrh kandidátov zvolených akademickým senátom SPU a minister školstva 

predloží návrh ním vymenúvaných kandidátov na vyjadrenie akademickému senátu 

SPU.  

d) Ak sa AS SPU alebo minister školstva k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa jeho 

predloženia, platí, že sa vyjadril.  

e) Po uplynutí tejto lehoty rozhodne AS SPU tajným hlasovaním o potvrdení alebo 

o nepotvrdení voľby a minister školstva vymenuje členov SR SPU alebo odmietne 

kandidátov.  

f) Ak AS SPU nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta, alebo ak minister školstva 

nevymenuje niektorého kandidáta, opakuje sa postup podľa tohto odseku z pôvodne 

doručených návrhov. 

2. Voľby do SR SPU môžu byť: 

a) riadne, 

b) opakované, 

c) doplňujúce. 

3. AS SPU vyhlasuje voľby kandidátov na členov SR SPU uznesením bezodkladne po zániku 

členstva v zmysle §40 ods. 8. Zákona alebo odvolaním člena SR voleného členmi AS SPU 

podľa článku 12 týchto zásad. 

4. Termín a spôsob konania riadnych a opakovaných, ako aj doplňujúcich volieb navrhne 

Predsedníctvo AS SPU a odsúhlasí AS SPU.  

5. Spôsob konania tajných volieb môže byť prezenčný alebo ak o tom rozhodne 

Predsedníctvo AS SPU, aj elektronický. 

6. Uznesenie AS SPU o vyhlásení riadnych, opakovaných alebo doplňujúcich volieb musí 

byť zverejnené na webovom sídle SPU, na webovom sídle ministerstva školstva, prípadne 

aj iným spôsobom. 

7. Organizačne voľby kandidátov na členov SR SPU zabezpečuje Volebná komisia AS pre 

voľbu kandidátov na členov SR SPU v spolupráci s Predsedníctvom AS SPU. 

 

Článok 5 

Návrhy kandidátov na členov SR SPU 

1. Návrhy kandidátov na členov správnej rady SPU v Nitre predkladajú AS SPU právnické 

osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne 

kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, 

ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých 

škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.  

2. Návrh na kandidáta na člena SR SPU môže byť podaný len na osobu, ktorá má najmenej 

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe v riadení 



v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými 

prostriedkami právnickej osoby. 

3. Platný návrh kandidáta na člena SR SPU musí obsahovať:  

a) meno a priezvisko navrhovaného kandidáta vypracovaný na hlavičkovom papieri 

navrhovateľa s uvedením mena a podpisom štatutárneho zástupcu s pečiatkou, 

b) životopis navrhovaného kandidáta v štruktúre Europass, 

c) písomné vyhlásenie navrhovaného kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou do SR SPU, 

d) v prípade návrhu kandidáta, ktorého volí študentská časť AS SPU, informáciu o tejto 

skutočnosti. 

4. Návrhy kandidátov na členov SR SPU sú doručované v listinnej podobe poštou alebo 

osobne prostredníctvom podateľne a sú adresované na meno predsedu AS SPU s označením 

„Návrh kandidáta na člena SR SPU“. 

 

Článok 6  

Volebná komisia AS pre voľby do SR SPU  

1. Pre voľby do SR SPU sa zriaďuje Volebná komisia AS pre voľby do SR SPU v Nitre (ďalej 

VK SR). 

2. Návrhy na členov VK SR dávajú členovia AS SPU. Na člena VK SR môže byť navrhnutý 

len člen AS SPU a k jeho zvoleniu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov AS SPU. 

3. VK SR je zložená po jednom zástupcovi z každej fakulty SPU, z jedného zástupcu ďalších 

súčastí SPU a jedného študenta. VK SR si zo svojich členov zvolí tajným hlasovaním 

predsedu, ktorý vedie komisiu a zodpovedá za jej činnosť. Predseda VK SR môže požiadať 

Predsedníctvo AS SPU o zaradenie tajomníka AS SPU do VK SR. 

4. VK SR koordinuje postup volieb do SR SPU v zmysle vnútorných predpisov SR SPU, 

kontroluje dodržiavanie Zásad volieb SR SPU a rieši prípadné podnety súvisiace s voľbami 

členov SR SPU, ktoré sú zákonne vymedzené v právach a povinnostiach členov AS. 

5. V prípade nepredvídateľnej situácie sa bude postupovať podľa osobitných pokynov, ktoré 

pripraví VK SR a budú včas zverejnené. 

6. Členstvo vo VK SR zaniká: 

a) prijatím kandidatúry vo voľbách do SR SPU, 

b) vzdaním sa členstva vo VK SR, 

c) odvolaním člena VK SR členmi AS SPU, 

d) zánikom členstva v AS SPU. 

7. Na uvoľnené miesto vo volebnej komisii nastupuje zvolený náhradník alebo musí byť 

bezodkladne zvolený nový člen podľa Čl. 6 ods. 2 a 3 týchto Zásad. 

8. Pri hlasovaniach VK SR je potrebný: 

a) súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov volebnej komisie pri voľbe predsedu 

komisie na jej zasadnutí, 

b) súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov volebnej komisie pri rozhodovaní 

volebnej komisie. 

9. Rozhodnutia prijíma VK SR prezenčne alebo elektronicky.  

10. Funkcia člena VK SR je čestná a nie je honorovaná. 

 

Článok 7  

Priebeh volebného procesu 

1. Návrhové kolo pre voľbu kandidátov na členov SR SPU bude vyhlásené v zmysle prijatého 

organizačného zabezpečenia volieb. 



2. Na základe doručených návrhov na kandidátov na členov SR SPU, Predsedníctvo AS SPU 

skontroluje úplnosť predložených dokladov a následne predloží zoznam tých, ktorí spĺňajú 

zákonom stanovené podmienky. 

3. Voľba kandidátov na členov SR SPU prebehne prezenčnou alebo elektronickou formou, 

čo zadefinuje Organizačné zabezpečenie volieb pre konkrétne voľby kandidátov na členov 

SR SPU vypracované Predsedníctvom AS SPU. 

4. Po voľbe kandidátov na členov SR SPU v zmysle čl. 4 ods. 1b Zásad, zorganizuje rektor 

SPU verejné vypočutie kandidátov. Toto vypočutie musí byť v deň konania verejne 

prístupné na webovom sídle SPU, najneskôr na druhý deň musí byť prístupný záznam aktu 

verejného vypočutia.  

5. Záznam z verejného vypočutia sa zverejňuje do dňa nasledujúceho po dni zvolenia alebo 

vymenovania úspešného kandidáta. 

6. Akt verejného vypočutia prebieha podľa príslušného „Harmonogramu vypočutia 

kandidátov na členov SR SPU v Nitre“ vydaného pre konkrétne voľby kandidátov na 

členov SR SPU vypracovaného rektorom SPU. 

7. Po verejnom vypočutí kandidátov predloží predseda AS SPU na vyjadrenie ministrovi 

školstva návrh kandidátov zvolených AS SPU a minister školstva predloží návrh ním 

vymenúvaných kandidátov na vyjadrenie AS SPU. Lehota na vyjadrenie stanovísk je 30 

dní. 

 

Článok 8 

Organizačné zabezpečenie volieb 

1. Organizačne priebeh volieb zabezpečuje VK SR.  

2. Dátum konania volieb, spôsob volieb, presné miesto konania volieb do SR SPU a ostatné 

organizačné pokyny oznámi predseda AS SPU akademickej obci najneskôr 14 dní pred 

dňom konania volieb na webovom sídle SPU, na webových stránkach fakúlt, na úradných 

výveskách SPU, v univerzitnom informačnom systéme SPU (ďalej UIS), na webovom 

sídle ministerstve školstva, prípadne aj iným spôsobom. 

3. Pri každých voľbách kandidátov na členov do SR SPU bude vypracované „Organizačné 

zabezpečenie volieb do SR SPU“ platné pre konkrétne voľby. 

4. K aktu verejného vypočutia zvolených a vybraných kandidátov bude pre každé voľby 

vypracovaný „Harmonogram verejného vypočutia kandidátov“. 

 

Článok 9 

Hlasovacie lístky a priebeh hlasovania 

1. Hlasovacie lístky, v závislosti od spôsobu organizácie volieb, pripraví a zabezpečí VK SR, 

v prípadnej spolupráci s ďalšími potrebnými subjektmi. 

2. Tlačený hlasovací lístok pre prezenčnú voľbu určený všetkým členom AS SPU obsahuje 

názov volieb, dátum, úplný, očíslovaný abecedný zoznam navrhnutých kandidátov, ktorí 

prijali kandidatúru a kontrolný prvok (podpis predsedu VK SR).  

3. Tlačený hlasovací lístok pre prezenčnú voľbu jedného kandidáta voleného iba študentskou 

časťou AS obsahuje názov volieb, dátum, očíslovaný abecedný zoznam navrhnutých 

kandidátov, ktorí prijali kandidatúru a kontrolný prvok (podpis predsedu VK SR).  

4. VK SR je povinná vydať jeden hlasovací lístok každému členovi AS, ktorý príde voliť 

prezenčne a vydanie hlasovacieho lístka zaregistrovať v zozname voličov. V priestore pre 

voľby musí byť umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby volič mohol voliť tajne. 

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. 



5. Elektronický hlasovací lístok pre tajnú voľbu bude dostupný v prostredí UIS, modul e-

Agenda, Portál voliča, v adekvátnej štruktúre. Kontrolný mechanizmus zabezpečí 

prostredie UIS. 

6. Každý člen AS SPU môže dať svoj hlas najviac toľkým kandidátom, koľko má byť 

zvolených do SR SPU zakrúžkovaním ich poradového čísla na tlačenom hlasovacom lístku 

pri prezenčnej voľbe alebo označením príslušného políčka v prostredí elektronického 

volebného lístka. Hlasovací lístok upravený inak ako predpísaným spôsobom je neplatný. 

7. Každý člen študentskej časti AS môže dať svoj hlas najviac jednému kandidátovi,  ktorý je 

volený iba študentskou časťou AS do SR SPU zakrúžkovaním jeho poradového čísla na 

tlačenom hlasovacom lístku pri prezenčnej voľbe alebo označením príslušného políčka 

v prostredí elektronického volebného lístka. Hlasovací lístok upravený inak ako 

predpísaným spôsobom je neplatný. 

8. Po sčítaní hlasov jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch  predseda VK SR 

verejne oznámi výsledky volieb kandidátov na členov SR SPU v štruktúre meno 

a priezvisko a počet získaných hlasov. 

9. Návrh kandidáta je platný, keď tento získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov 

AS SPU. 

10. V prípade kandidáta voleného študentskou časťou AS SPU je návrh platný, keď získa 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov študentskej časti AS SPU. 

 

Článok 10 

Opakovanie volieb 

1. Na opakovanie volieb sa vzťahujú ustanovenia Čl. 7 – 9 týchto Zásad.   

 

 

Časť III. 

VÝSLEDKY VOLIEB KANDIDÁTOV NA ČLENA A POTVRDENIE VOĽBY ČLENA 

SR SPU 

 

Článok 11 

Výsledky volieb 

1. Výsledky volieb kandidátov na členov SR SPU oznámi predseda VK SR bezprostredne po 

ich skončení na zasadnutí AS SPU. 

2. VK SR urobí o priebehu volieb zápis potvrdený podpismi jej prítomných členov. 

3. V elektronických voľbách vytlačí VK SR Volebný protokol, uvedie stručné stanovisko 

k priebehu volieb, mená a podpisy predsedu a členov VK SR. 

4. V prezenčných voľbách uvedie VK SR v zápise o priebehu volieb uvedú dátum a miesto 

konania volieb, počet voličov, počet vydaných a odovzdaných hlasovacích lístkov, počet 

odovzdaných platných hlasovacích lístkov, zoznam kandidátov s vyznačením zvolených 

členov AS SPU, stručné stanovisko k priebehu volieb, mená a podpisy predsedu a členov 

VK SR. 

5. Zápisy VK SR a všetky písomné doklady o priebehu volieb do SR SPU sú archivované 

v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu SPU. 

6. Výsledky volieb kandidátov na členov SR SPU zverejní predseda AS SPU na webovom 

sídle SPU, na webovom sídle ministerstva školstva, prípadne aj iným spôsobom, spolu 

s predbežnými informáciami k verejnému vypočutiu kandidátov. 

7. Po zvolení a verejnom vypočutí predloží predseda AS SPU kandidátov na členov SR SPU 

ministrovi školstva. 

 



Článok 12 

Potvrdenie voľby člena SR SPU 

1. Po obdržaní vyjadrenia ministra školstva alebo po uplynutí zákonnej lehoty predseda AS 

SPU bezodkladne zvolá mimoriadne zasadnutie AS SPU, na ktorom AS SPU tajným 

hlasovaním potvrdí alebo o nepotvrdí voľbu člena (členov) SR SPU. K potvrdeniu voľby 

členov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS SPU, ak ide o člena 

voleného AS SPU. Ak sa potvrdzuje kandidatúra člena voleného študentskou časťou AS 

SPU, je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov študentskej časti AS SPU. 

Funkčné obdobie členov, ktorých členstvo bolo druhou tajnou voľbou potvrdené, začína 

plynúť v deň nasledujúci po ich zvolení. 

2. Ak AS SPU nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta, opakuje sa postup voľby z pôvodne 

doručených návrhov. 

 

 

Časť IV. 

ODVOLANIE ČLENA SR SPU 

 

Článok 13 

Odvolanie člena SR SPU 

1. Člen SR SPU môže byť odvolaný iba tou časťou voličov, ktorá ho zvolila. 

2. Člena SR SPU možno odvolať iba v prípade porušenia Štatútu SPU, neospravedlnenej 

neúčasti na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach SR SPU alebo ak závažným 

spôsobom poškodil záujem SPU. 

3. Písomný podnet s uvedením mena navrhovateľa a dôvodov je v listinnej podobe doručený 

na meno predsedu AS SPU. 

4. Písomný podnet na odvolanie člena SR SPU môže AS SPU z dôvodov uvedených v čl. 12 

ods. 2 Zásad alebo na základe ďalších zákonom ustanovených podmienok, predložiť: 

a) predseda SR SPU, 

b) člen SR SPU, 

c) člen AS SPU, 

d) člen Akademickej obce SPU, 

e) verejnosť, 

f) rektor SPU. 

5. Po doručení podnetu na odvolanie člena SR SPU zvoleného AS SPU, predseda AS SPU 

zvolá mimoriadne zasadnutie Predsedníctva AS SPU a členov VK SR. Stanovisko 

k spracovaniu návrhu na odvolanie člena SR SPU vyjadria členovia Predsedníctva AS SPU 

tajným hlasovaním. Návrh na odvolanie člena SR SPU členmi AS bude predložený AS na 

základe jeho schválenia nadpolovičnou väčšinou členov Predsedníctva AS SPU. Rovnako 

sa postupuje aj pri návrhu na odvolanie člena SR SPU zvoleného študentskou časťou AS 

SPU. 

6. Návrh na odvolanie člena SR SPU je platný, keď ho na svojom zasadnutí schválila v tajnom 

hlasovaní nadpolovičná väčšina všetkých členov AS SPU. 

7. Ďalší postup je v zmysle čl. 7 ods. 7 a čl. 8 Zásad. 

 

 

 

 

 

 



Časť V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 14 

Účinnosť 

1. Tieto Zásady volieb členov SR SPU v Nitre boli schválené AS SPU dňa 23.06.2022. 

Týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť. 

2. Členstvo v SR SPU, ktoré vzniklo do 24. apríla 2022, zaniká prvým ustanovením SR 

SPU podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022, najneskôr 30. novembra 2022. 

Minister školstva vymenuje a AS SPU zvolí do 30. novembra 2022 príslušný počet 

členov SR SPU v zložení podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022; ich funkčné 

obdobie začína plynúť v deň nasledujúci po ich vymenovaní alebo zvolení. 
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