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Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora  

Univerzity J. Selyeho 

 

Univerzita J. Selyeho v  Komárne (ďalej len „UJS“) vydáva po schválení  

Akademickým senátom Univerzity J.  Selyeho v  Komárne (ďalej len „AS UJS“)  a  Správnou 

radou Univerzity J. Selyeho (ďalej len „SR UJS“) v súlade s § 15 ods. 1 písm. h) a § 10  zák. č. 

131/2002 Z. z, o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) tieto Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu 

na odvolanie rektora (ďalej len „zásady volieb a odvolania rektora“).      

   

                                                                    Článok 1  

Základné ustanovenia  

 

1. Zásady volieb a odvolania rektora sú vnútorným predpisom univerzity, ktorý upravuje 

podmienky a postup pri vyhlásení volieb rektora, postup pri voľbe rektora a podmienky a 

postup pri odvolávaní rektora.  

  

Článok 2  

Podmienky a postup pri vyhlásení volieb rektora  

  

1. Voľbu na kandidáta na rektora UJS vyhlasuje AS UJS v slovenskom, maďarskom 

a anglickom jazyku na svojom webovom sídle, na webovom sídle Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a prostredníctvom 

webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí alebo iných inovatívnych 

komunikačných prostriedkov. 

2. Vyhlásenie voľby kandidáta na rektora sa uskutoční najneskôr 270 dní pred uplynutím 

funkčného obdobia rektora.  

3. UJS určí na podávanie návrhov na kandidáta na rektora lehotu najmenej 90 dní a najviac 

120 dní, pričom termín voľby sa stanoví najneskôr 30 dní od uplynutia lehoty na podávanie 

návrhov.  

4. Ak vo voľbe kandidáta na rektora nie je úspešný žiaden uchádzač, opakovaná voľba sa 

vyhlasuje do 30 dní od ukončenia predchádzajúcej voľby.   

5. Ak UJS 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.  

6. Ak UJS nemá rektora, AS UJS poverí do vymenovania nového rektora, najviac na jeden 

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

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

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

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

opakovane. 

7. Člen AS UJS a člen SR UJS nemôže kandidovať vo voľbe rektora počas výkonu svojej 

funkcie člena akademického senátu alebo správnej rady.  
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8. Funkčné obdobie rektora je štvorročné, pričom tá istá osoba môže vykonávať funkciu 

rektora najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.  

9. Návrh kandidáta  na rektora UJS môže podať každý člen akademickej obce UJS a SR UJS. 

Návrhy kandidáta na rektora sa podávajú neanonymne a v písomnej forme predsedovi AS 

UJS, resp. ním poverenému členovi AS UJS cez podateľňu UJS, do dátumu určeného 

v písomnom oznámení AS UJS o vyhlásení volieb kandidáta na rektora. Na návrhy 

doručené po tomto termíne sa neprihliada. 

10. Do desiatich kalendárnych dní po uplynutí termínu podania návrhov na kandidáta rektora 

zabezpečí predseda AS UJS súhlasné písomné vyjadrenie navrhnutých kandidátov s ich 

kandidatúrou na rektora UJS a so spracovaním osobných údajov pre potreby volieb 

kandidáta na rektora UJS, ich štruktúrovaný profesijný životopis a výpis z registra trestov 

nie starší ako 3 mesiace.    

11. Najneskôr pätnásť kalendárnych dní pred dňom konania volieb zverejní predseda senátu 

UJS zoznam kandidátov na rektora na úradnej výveske UJS, v Akademickom informačnom 

systéme, cez hromadný email pre členov akademickej obce UJS a SR UJS a na svojom 

webovom sídle.  

 

Článok 3  

Voľba kandidáta na rektora  

  

1. Kandidáta na rektora volí volebné zhromaždenie, ktorého členmi sú všetci členovia AS UJS 

a všetci členovia SR UJS.   

2. Volebné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda AS UJS.  

3. Predseda AS UJS zriaďuje volebnú komisiu, ktorá pozostáva z dvoch vysokoškolských 

učiteľov zo zamestnaneckej časti AS UJS, jedného člena SR UJS a jedného člena zo 

študentskej časti AS UJS. Predsedom volebnej komisie je predseda AS UJS.  

4. Volebná komisia organizuje a zabezpečuje voľby, dohliada nad priebehom voľby, nad 

sčítaním hlasov, overuje výsledky voľby a vyhotovuje zápisnicu z hlasovania.  

6. Na zasadnutí volebného zhromaždenia sa koná verejné vypočutie uchádzačov na kandidáta 

na rektora v abecednom poradí.   

7. Pri verejnom vypočutí sa zisťujú riadiace skúsenosti a manažérske schopnosti  uchádzačov, 

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

pôsobenia UJS. Uchádzač zároveň predstaví návrh stratégie rozvoja UJS. Ak tak rozhodne 

volebné zhromaždenie, možno od uchádzača požadovať aj poskytnutie ďalších informácií.  

8. Voľby sa riadia podľa týchto zásad: 

a) Voľby sú maximálne päťkolové; 

b) Každý prítomný člen volebného zhromaždenia  má jeden hlas; 

c) Hlasovanie je tajné a vykonáva sa použitím hlasovacích lístkov. Každý prítomný člen  

volebného zhromaždenia vykonáva tajné hlasovanie v súlade s poučením o platnej 

úprave hlasovacieho lístka. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný. O spôsobe 

úpravy hlasovacieho lístka určeného na tajné hlasovanie je povinný predsedajúci poučiť 

členov volebného zhromaždenia pred hlasovaním;  

d) Upravený hlasovací lístok vloží člen volebného zhromaždenia do hlasovacej schránky. 

Pri tajnom hlasovaní sa za počet prítomných členov volebného zhromaždenia považuje 

počet vydaných hlasovacích lístkov;  
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e) Zoznam kandidátov sa na hlasovacom lístku uvádza v abecednom poradí. Člen 

volebného zhromaždenia hlasuje v tajnom hlasovaní o návrhu kandidáta tak, že 

zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta. Inak upravený hlasovací lístok je 

neplatný.  

f) Kandidáta na rektora volí volebné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých 

hlasov všetkých členov volebného zhromaždenia;  

g) Ak žiadny z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, 

do druhého kola postupuje ten kandidát, ktorý v prvom kole získal najvyšší počet hlasov 

(pri rovnosti hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet hlasov – 

ďalej len „títo kandidáti“) a druhý najvyšší počet hlasov (pri rovnosti hlasov postupujú 

všetci títo kandidáti); 

h) Ak v druhom kole získal niektorý z kandidátov nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov 

členov volebného zhromaždenia, je zvolený za kandidáta na funkciu rektora; 

i) Ak žiadny z kandidátov nezíska v druhom (treťom, štvrtom) kole nadpolovičnú väčšinu 

všetkých členov volebného zhromaždenia do tretieho (štvrtého, piateho) kola postupuje 

kandidát, ktorý v druhom (treťom (štvrtom, piatom) kole získa nadpolovičnú väčšinu 

hlasov, voľby sa končia kolom, v ktorom kandiduje iba jeden kandidát.  

9. Výsledky voľby kandidáta na rektora vyhlasuje predseda AS UJS.  

10. Ak vo voľbe kandidáta na rektora nie je úspešný žiaden uchádzač, postupuje sa podľa bodu 

4 Článku 2 tohto vnútorného predpisu. 

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

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

predseda AS UJS  do 15 kalendárnych dní od prijatia príslušného uznesenia.  

 

  Článok 4  

                     Zánik funkcie rektora  

  

1. Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Na UJS môže tá istá osoba vykonávať funkciu 

rektora najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.   

2. 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 5  

Odvolanie rektora  
 

1. AS UJS alebo SR  UJS môžu navrhnúť odvolanie rektora, ak rektor   

a) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti,   
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b) poškodil závažným spôsobom záujem verejnej vysokej školy alebo   

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

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

pričom hlasovanie o návrhu na odvolanie rektora možno uskutočniť aj mimo spoločného 

zasadnutia AS UJS a SR UJS.   

3. Na prijatie návrhu na odvolanie rektora sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých členov AS UJS a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SR UJS. O odvolaní 

rektora sa rozhoduje tajným hlasovaním.  

 

Článok 6  

          Záverečné ustanovenie  

1.  V zmysle § 113am ods. 2 zákona o VŠ na účely počtu funkčných období rektora UJS sa 

funkčné obdobie, ktoré začalo plynúť pred 25. aprílom 2022, považuje za prvé funkčné 

obdobie podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022. 

2.  Tieto Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora boli AS UJS 

prerokované a schválené  v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona o VŠ dňa 28. júna 2022. 

3.  Tieto Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora boli SR UJS 

prerokované a schválené  v súlade s § 41 ods. 5 zákona o VŠ dňa 28. septembra 2022. 

 

 

V Komárne dňa 28. septembra 2022   

   

 

 

 

.......................................................   ........................................................... 

        Mgr. Imre Andruskó       doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD. 

       podpredseda SR UJS                  predsedníčka AS UJS 

 

 

                                                        

 

                                                                                        

                                                                                                        


