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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Vnútorný predpis TnUAD ( ďalej len „TnUAD“ ) v zmysle § 15 ods. 1 písm. h) zákona  

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Zásady 
voľby kandidáta na rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
a prijatia návrhu na odvolanie rektora“ upravuje procedurálne otázky súvisiace s voľbou 
kandidáta na rektora TnUAD a otázky súvisiace s odvolaním rektora TnUAD. 
 

2. Voľbu kandidáta na rektora vyhlasuje TnUAD na svojom webovom sídle, na webovom 
sídle ministerstva školstva a prostredníctvom webových aplikácií, sociálnych médií 
a sociálnych sietí alebo iných inovatívnych komunikačných prostriedkov najneskôr  
270 dní pred uplynutím funkčného obdobie rektora.  

 
3. Ak TnUAD 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.  
 

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

5. Akademický senát TnUAD na svojom zasadnutí navrhne termín na podávanie návrhov na 
kandidáta na rektora a termín voľby kandidáta na rektora TnUAD. 

 

 
Článok 2 

Návrh kandidátov na rektora TnUAD 

 
1. TnUAD určí na podávanie návrhov na kandidáta na rektora lehotu najmenej 90 dní 

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

2. Návrh kandidáta na rektora TnUAD má právo predložiť každý člen Akademickej obce 
TnUAD a každý člen Správnej rady TnUAD. Členovia Akademického senátu TnUAD 
a Správnej rady TnUAD počas výkonu svojej funkcie v týchto orgánoch nemôžu 
kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora TnUAD. Osoba, ktorá vykonávala funkciu člena 
výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) môže  
vo voľbe kandidáta na rektora TnUAD kandidovať najskôr po uplynutí troch rokov  
od skončenia členstva vo výkonnej rade SAA. ( príloha č. 1 – Informácia k podávaniu 
návrhov na kandidáta na rektora TnUAD ) 

 
3. Minimálne lehoty pre jednotlivé etapy volieb sú : 

( príloha č. 2 - Harmonogram prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD )  
 

a) prijímanie návrhov kandidátov na rektora  – 90 až 120 dní, 
b) vyžiadanie súhlasu s kandidatúrou – 5 pracovných dní ( príloha č. 3 - Súhlas ), 
c) zverejnenie  kandidátov na rektora, spolu so životopisom a krátkym programovým  
    vyhlásením – 7 pracovných dní. 

 
 

Článok 3 
Organizácia volieb kandidáta na rektora TnUAD a hlasovania o návrhu na odvolanie 

rektora TnUAD 

 
1. Na organizáciu volieb kandidáta na rektora TnUAD alebo hlasovania o návrhu na 

odvolanie rektora TnUAD zvolí Akademický senát TnUAD spomedzi svojich členov 
a členov Správnej rady TnUAD volebnú komisiu.  
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2. Volebná komisia je pri svojej činnosti pri organizácii volieb kandidáta na rektora TnUAD 
viazaná platným Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora 
TnUAD. 

 
3. Volebná komisia je štvorčlenná: predseda, podpredseda  a dvaja členovia. Vo volebnej 

komisii musí byť zastúpená Správna rada TnUAD jedným členom a Akademický senát 
TnUAD tromi členmi.  
 

4. V prípade návrhu hlasovania o odvolaní rektora TnUAD sa volia do volebnej komisie aj 
dvaja náhradníci: jeden z členov Akademického senátu TnUAD a jeden z členov Správnej 
rady TnUAD. Náhradník môže zaujať uprázdnené miesto vo volebnej komisii iba za tú 
časť, za ktorú bol zvolený. 

 
Článok 4 

Voľby kandidáta na rektora TnUAD 
 

1. Najneskôr 30 dní po uplynutí lehoty podľa článku 2, bodu 3 písm. a) zvolá predseda 
Akademického senátu TnUAD volebné zhromaždenie, ktorého členmi sú všetci členovia 
Akademického senátu TnUAD a všetci členovia Správnej rady TnUAD.  

 
2. Na zasadnutí volebného zhromaždenia sa koná verejné vypočutie uchádzačov na 

kandidáta na rektora, ktorí vystúpia so svojím volebným prejavom. Poradie vystúpení 
kandidátov bude určené žrebom, a to tak, že kandidáti si budú žrebovať poradové číslo 
v abecednom poradí. Účastníci zhromaždenia majú možnosť v diskusii klásť otázky 
každému navrhnutému kandidátovi na rektora po jeho vystúpení. Časový limit diskusie 
určí volebná komisia. 

 
3. Počas volebného prejavu a diskusie každého navrhnutého kandidáta sa ostatní kandidáti 

nezdržiavajú v miestnosti, v ktorej prebieha volebné zhromaždenie. 
 
4. Po vystúpení posledného navrhnutého kandidáta si volebné zhromaždenie zvolí 

kandidáta na rektora tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 
volebného zhromaždenia. 

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

od ukončenia predchádzajúcej voľby. 

 
Článok 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 ).  
 

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 volebného zhromaždenia, 
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. 
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3. Výsledky voľby kandidáta na rektora TnUAD sa vyhlásia po podpísaní zápisnice volebnej 
komisie členmi volebnej komisie, členom AS TnUAD, a členom Správnej rady TnUAD 
najneskôr do 48 hodín. 
 

4. Návrh na vymenovanie rektora TnUAD podáva Akademický senát TnUAD ministrovi 
školstva, vedy, výskumu a športu SR najneskôr do 15 dní od prijatia príslušného 
uznesenia, ktorý ho predkladá prezidentovi SR. 

 
Článok 6 

Návrh na odvolanie rektora TnUAD 
 

1. Na prijatie návrhu na odvolanie rektora sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov Akademického senátu TnUAD a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 
Správnej rady TnUAD. 

 
2. Návrh na odvolanie rektora sa prerokúva na spoločnom zasadnutí Akademického senátu 

TnUAD a Správnej rady TnUAD, ktoré zvolá predseda Akademického senátu TnUAD. 
 
3. Navrhnúť odvolanie rektora môže Akademický senát TnUAD alebo Správna rada TnUAD, 

ak rektor 
a) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti, 
b) poškodil závažným spôsobom záujem TnUAD, alebo 
c) porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy TnUAD. 
 

4. O návrhu na odvolanie rektora sa rozhoduje tajným hlasovaním. Hlasovanie o návrhu na 
odvolanie rektora možno uskutočniť aj mimo spoločného zasadnutia Akademického 
senátu TnUAD a Správnej rady TnUAD. 

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

väčšina všetkých členov AS TnUAD a nadpolovičná väčšina všetkých členov Správnej 
rady TnUAD. 

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

ustanovenia čl. 5 týchto Zásad voľby kandidáta na rektora TnUAD a prijatia návrhu  
na odvolanie rektora. 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Dňom účinnosti týchto zásad strácajú platnosť a účinnosť Zásady volieb kandidáta na 

rektora TnUAD zo dňa 23.11.2016. 
 
2. Tieto Zásady voľby kandidáta na rektora TnUAD a prijatia návrhu na odvolanie rektora 

spolu s prílohami boli schválené Akademickým senátom TnUAD dňa 22.06.2022. 
 
3. Zásady voľby kandidáta na rektora TnUAD a prijatia návrhu na odvolanie rektora 

nadobúdajú platnosť dňom schválenia na zasadnutí Správnej rady TnUAD dňa 
24.10.2022 a účinnosť dňa 25.10.2022. 

 
 
 
          ...............................................................                  ........................................................ 
           RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, v.r.                          Ing. Jaroslav Baška, v.r. 

            predseda AS TnUAD                                    predseda Správnej rady TnUAD 
 


