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Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „rektor“ a „univerzita“) je orgánom akademickej 

samosprávy univerzity v zmysle § 7 a nasledujúcich zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o VŠ“). 

2. Rektor je štatutárnym orgánom univerzity, za svoju činnosť zodpovedá akademickému 
senátu univerzity a správnej rade univerzity. Za účelné a efektívne využívanie dotácií a ich 
zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za hospodárenie s majetkom univerzity zodpovedá 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "minister 
školstva"). 

 
Článok 2 

Zásady voľby kandidáta na rektora 
 
1. Kandidáta na rektora volí volebné zhromaždenie, ktorého členmi sú všetci členovia 

akademického senátu univerzity a všetci členovia správnej rady univerzity. Volebné 
zhromaždenie zvoláva a riadi predseda akademického senátu univerzity. Kandidát 
na rektora sa volí a o návrhu na odvolanie rektora sa rozhoduje tajným hlasovaním.  
  

2. Člen akademického senátu univerzity a člen správnej rady univerzity nemôže kandidovať 
vo voľbe kandidáta na rektora počas výkonu funkcie člena akademického senátu univerzity 
alebo člena správnej rady univerzity. 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.  
 

3. Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Na univerzite môže tá istá osoba vykonávať 
funkciu rektora najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.  
 

4. Voľbu kandidáta na rektora vyhlasuje univerzita na svojom webovom sídle, na webovom 
sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) 
a prostredníctvom webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí alebo iných 
inovatívnych komunikačných prostriedkov najneskôr 270 dní pred uplynutím funkčného 
obdobia rektora. Univerzita 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. Ak by 
univerzita nemala 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. 
Voľba kandidáta na rektora sa vyhlasuje v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.  

 
5. Voľbu kandidáta na rektora vyhlási rektor vyhláškou, ktorú schvaľuje volebné 

zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.   
 

6. Vyhláška o vyhlásení voľby obsahuje: 
a) harmonogram voľby, v ktorom je stanovený: 

 termín predkladania návrhov na zaradenie kandidáta na rektora na kandidátsku 
listinu, 

 termín uzávierky a potvrdenia zoznamu kandidátov na rektora,   

 termín a miesto zverejnenia kandidátskej listiny,  

 termíny a miesta verejného predstavovania kandidátov na rektora,  

 termín zasadnutia volebného zhromaždenia, na ktorom sa uskutoční voľba 
kandidáta na rektora, 

b) spôsob navrhovania kandidátov na rektora. 
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7. Voľbu kandidáta na rektora organizačne zabezpečuje volebná komisia vytvorená z členov 
volebného zhromaždenia. Návrhy na jej členov pred voľbou kandidáta na rektora 
predkladajú členovia volebného zhromaždenia predsedovi akademického senátu, ktorý je 
zároveň jej predsedom.  
 

8. Volebná komisia, pozostáva zo štyroch členov akademického senátu, z toho je jedným 
členom študent a z troch členov správnej rady univerzity. 

 
9. Volebnú komisiu schvaľuje volebné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných členov na návrh predsedu akademického senátu univerzity na rovnakom 
zasadnutí, na ktorom sa schváli vyhláška o vyhlásení voľby rektora podľa odseku 5.  

 
10. Po schválení volebnej komisie volia členovia volebného zhromaždenia zo svojich radov 

sčítaciu komisiu, ktorá pozostáva zo štyroch členov akademického senátu univerzity, 
z toho je jedným členom študent, a z troch členov správnej rady univerzity. Sčítacia 
komisia si zo svojich členov zvolí predsedu sčítacej komisie.    

 
11. Právo navrhovať kandidáta na rektora majú členovia akademickej obce (jednotlivci alebo 

skupiny) a členovia správnej rady univerzity (jednotlivci alebo skupiny) v lehote určenej 
v čl. 2 odsek 4 druhá veta od vyhlásenia voľby. Návrh môže obsahovať najviac jedného 
kandidáta na rektora.  

 
12. Návrhy na zaradenie kandidátov na rektora na kandidátsku listinu sa predkladajú 

v písomnej forme členom volebnej komisie v zalepenej obálke s označením „Návrh 
kandidáta na rektora Žilinskej univerzity v Žiline“. V návrhu musí byť uvedené meno, 
priezvisko a tituly kandidáta na rektora univerzity a meno, priezvisko, tituly, dátum a podpis 
navrhovateľa/navrhovateľov. Návrhy kandidátov na rektora je možné podávať členom 
volebnej komisie osobne, prostredníctvom podateľne alebo poštou. V prípade osobného 
doručenia a podania návrhu v podateľni je rozhodujúci dátum prijatia a v prípade zaslania 
návrhu poštou musí byť návrh doručený na univerzitu do uplynutia lehoty na podávanie 
návrhov. O prijatí návrhu je člen volebnej komisie povinný informovať elektronickou 
formou predsedu akademického senátu, ktorý následne informuje elektronickou formou 
predsedu správnej rady. Na návrhy doručené po termíne sa neprihliada.  

 
13. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov na zaradenie kandidátov na rektora 

na kandidátsku listinu volebná komisia v lehote podľa harmonogramu voľby skontroluje 
správnosť predložených návrhov z hľadiska splnenia náležitostí, uzavrie a potvrdí zoznam 
kandidátov na rektora, ktorý nemožno dodatočne meniť. 

 
14. Po potvrdení zoznamu si volebná komisia vyžiada od navrhnutých kandidátov na rektora 

písomný súhlas s kandidatúrou a stručnú životopisnú a profesijnú charakteristiku. 
Následne zverejní kandidátsku listinu v elektronickej forme na svojom webovom sídle, 
na webovom sídle ministerstva školstva tak, aby sa každý člen akademickej obce mohol 
s ňou oboznámiť. Zverejnenie kandidátskej listiny sa uskutoční do 7 dní od uplynutia 
lehoty na podávanie návrhov. 

 
15. Voľba kandidáta na rektora sa uskutoční, ak je na zasadnutí volebného zhromaždenia 

prítomných najmenej 2/3 jeho členov.  
 

16. Hlasovanie o návrhu kandidáta na rektora nemožno uskutočniť mimo volebného 
zhromaždenia, ktoré je tvorené členmi akademického senátu a správnej rady.  

 
17. Na zasadnutí volebného zhromaždenia, na ktorom sa uskutočňuje voľba, sa koná verejné 

vypočutie uchádzačov na kandidáta na rektora. Pri verejnom vypočutí sa zisťujú riadiace 
skúsenosti uchádzačov, ich vzťah k vysokoškolskému vzdelávaniu, vede a technike a 
vzťah k poslaniu a oblasti pôsobenia univerzity. Uchádzač zároveň predstaví návrh 
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stratégie rozvoja univerzity a ak tak rozhodne volebné zhromaždenie, možno 
od uchádzača požadovať aj poskytnutie ďalších informácií. Kandidáti na rektora následne 
vystúpia v poradí, ktoré si vyžrebujú na zasadnutí. Predstavenie kandidátov na rektora sa 
musí uskutočniť za rovnakých podmienok pre všetkých kandidátov.    

 
18. Voľba kandidáta na rektora sa uskutočňuje hlasovaním pomocou hlasovacích lístkov. 

Na hlasovacom lístku člen volebného zhromaždenia vyznačí svoju voľbu zakrúžkovaním 
čísla pred menom jedného z kandidátov na rektora. Pri inom označení alebo neoznačení 
hlasovacieho lístka je hlas člena volebného zhromaždenia neplatný. 
Hlasovací lístok musí obsahovať: 
a) názov „Volebné zhromaždenie Žilinskej univerzity v Žiline“, 
b) termín a miesto konania voľby kandidáta na rektora,  
c) údaj o tom, ktoré kolo voľby prebieha,  
d) meno, priezvisko a tituly kandidátov na rektora v abecednom poradí s poradovým 

číslom pre každého kandidáta,  
e) spôsob hlasovania.  

 
19. Každý člen volebného zhromaždenia oprávnený voliť, po opustení priestoru určeného 

na úpravu hlasovacieho lístka, vloží ním upravený hlasovací lístok do volebnej schránky, 
ktorá je umiestnená pred ostatnými členmi volebného zhromaždenia. Po ukončení 
volebného aktu všetkých členov volebného zhromaždenia predseda sčítacej komisie 
otvorí volebnú schránku pred všetkými členmi volebného zhromaždenia. Následne 
sčítacia komisia spočíta hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom na rektora a po každom 
kole vyhotoví zápisnicu o akte sčítania hlasov.   

 
20. V priebehu voľby sa môžu navrhnutí kandidáti na rektora vzdať svojej kandidatúry, a to 

vždy pred začiatkom príslušného kola voľby. Predseda volebnej komisie v spolupráci 
s tajomníkom akademického senátu univerzity zabezpečí vyčiarknutie tohto kandidáta 
na rektora z hlasovacích lístkov vyhotovených pre ďalšie kolo voľby.  

 
21. Na zvolenie kandidáta na rektora musí kandidát získať hlasy nadpolovičnej väčšiny 

všetkých členov volebného zhromaždenia.  
 
22. Ak v prvom kole voľby získali rovnaký počet hlasov všetci kandidáti na rektora, do druhého 

kola voľby postupujú všetci kandidáti na rektora.  
 
23. V prípade, že bude viac kandidátov na rektora ako dvaja a v prvom kole voľby nezískali 

všetci kandidáti na rektora rovnaký počet hlasov a ani jeden z kandidátov na rektora 
nezískal v prvom kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov volebného 
zhromaždenia, kandidáta na rektora s najmenším počtom hlasov, resp. kandidátov 
na rektora s rovnakým najmenším počtom hlasov, za podmienky, že existujú aspoň dvaja 
kandidáti,  ktorí získali vyšší počet hlasov, vyškrtne volebná komisia z hlasovacieho lístka. 
Nevyradení kandidáti na rektora postupujú do druhého kola voľby. Tento postup voľby 
kandidáta na rektora sa opakuje dovtedy, pokiaľ nezostanú dvaja kandidáti na rektora.  V 
prípade,  že zostali už len dvaja kandidáti na rektora, pristúpi sa k ďalšiemu kolu voľby. 
Pokiaľ̌ ani v tomto kole nezíska jeden z kandidátov nadpolovičnú́ väčšinu všetkých hlasov 
volebného zhromaždenia, nasleduje verejná́ rozprava členov volebného zhromaždenia v 
dĺžke trvania najviac 30 minút. Po ukončení ́verejnej rozpravy sa uskutoční posledné kolo 
voľby kandidáta na rektora, a ak ani v tomto kole nezíska jeden z  kandidátov na rektora 
hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých členov volebného zhromaždenia, t. j. nebude 
úspešne zvolený́ kandidát na rektora, vyhlási predseda akademického senátu do 30 dní 
od skončenia neúspešnej voľby novú voľbu kandidáta na rektora podľa týchto zásad. 
Kandidátmi na rektora môžu byť aj pôvodní kandidáti. 
 

24. Ak je prihlásený len jeden kandidát na rektora a nezíska v prvom kole voľby hlasy 
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov volebného zhromaždenia, nasleduje verejná́ 
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rozprava členov volebného zhromaždenia v dĺžke trvania najviac 30 minút. Po ukončení ́
verejnej rozpravy sa uskutoční posledné kolo voľby kandidáta na rektora. V prípade, že 
ani v tomto kole nezíska hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých členov volebného 
zhromaždenia,  predseda akademického senátu univerzity vyhlási nové voľby kandidáta 
na rektora do 30 dní odo dňa neúspešnej opakovanej voľby. 
  

25. O priebehu a výsledku voľby kandidáta na rektora vyhotoví tajomník akademického 
senátu univerzity zápis, ktorého správnosť svojím podpisom potvrdia členovia volebnej 
komisie.  Zápisnice sčítacej komisie budú podkladom na vyhotovenie zápisu a prílohou 
k nemu. 

 
26. Akademický senát univerzity zastúpený jeho predsedom predloží návrh volebného 

zhromaždenia na vymenovanie rektora spolu s výsledkom voľby ministrovi školstva do 15 
dní od prijatia rozhodnutia volebného zhromaždenia. Rektora vymenúva prezident SR 
na návrh ministra školstva. 

 
Článok 3 

Návrh na odvolanie rektora 
 

1. Predseda akademického senátu univerzity na návrh nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 
akademického senátu univerzity alebo predseda správnej rady univerzity na návrh 
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady univerzity môžu navrhnúť odvolanie 
rektora, ak rektor: 
a)  neplní závažným spôsobom svoje povinnosti,  
b)  poškodil závažným spôsobom záujem univerzity alebo  
c)  porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy univerzity.  

 

2. Po doručení návrhu na odvolanie rektora predseda akademického senátu univerzity:  
a) zvolá spoločné zasadnutie akademického senátu univerzity a správnej rady univerzity 

do 15 dní od doručenia návrhu na odvolanie rektora, pričom predmetom rokovania 
bude rozhodnutie o prijatí/neprijatí tohto návrhu a následne v prípade prijatia návrhu 
na odvolanie rektora samotné prerokovanie návrhu na odvolanie rektora, 

b) zašle fotokópiu návrhu na vedomie rektorovi a zároveň ho upovedomí o termíne 
spoločného zasadnutia akademického senátu univerzity a správnej rady univerzity. 
 

3. Rektor sa môže: 
a) k návrhu na odvolanie písomne vyjadriť predsedovi akademického senátu univerzity 

najneskôr do termínu zasadnutia akademického senátu univerzity a správnej rady 
univerzity, 

b) zasadnutia akademického senátu univerzity a správnej rady univerzity osobne 
zúčastniť a po otvorení zasadnutia osobne sa vyjadriť k návrhu. 

 
4. Akademický senát univerzity a správna rada univerzity sú spôsobilí rozhodovať o prijatí 

návrhu na odvolanie rektora a hlasovať o odvolaní rektora, ak je na zasadnutí prítomných 
najmenej 2/3 členov akademického senátu univerzity a zároveň 2/3 členov správnej rady 
univerzity.  
 

5. Akademický senát univerzity a správna rada univerzity rozhodujú o prijatí návrhu 
na odvolanie rektora a o návrhu na odvolanie rektora tajným hlasovaním. Hlasovanie sa 
uskutoční tak, že každý člen akademického senátu univerzity a správnej rady univerzity 
vhodí hlasovací lístok v zalepenej obálke do urny. Členovia akademického senátu budú 
hlasovať  vhodením hlasovacieho lístka do urny označenej „Akademický senát“ a členovia 
správnej rady budú hlasovať vhodením hlasovacieho lístka do urny označenej „Správna 
rada“. 
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6. V prípade rozhodovania o prijatí návrhu na odvolanie predseda akademického senátu 
univerzity zabezpečí prostredníctvom tajomníka akademického senátu prípravu 
hlasovacieho lístka s obálkou. Hlasovací lístok musí umožniť hlasujúcemu výber z dvoch 
možností - súhlasím/nesúhlasím s návrhom na prijatie odvolania, s poučením o spôsobe 
vyznačenia zvolenej možnosti.   
 

7. Ak bude na spoločnom zasadnutí akademického senátu a správnej rady univerzity návrh 
na odvolanie rektora prijatý, predseda akademického senátu univerzity opäť zabezpečí 
prostredníctvom tajomníka akademického senátu prípravu hlasovacieho lístka s obálkou. 
Hlasovací lístok musí umožniť hlasujúcemu výber z dvoch možností - súhlasím/nesúhlasím 
s odvolaním, s poučením o spôsobe vyznačenia zvolenej možnosti.  
 

8. Pred prerokovaním návrhu na odvolanie rektora a rozhodovaním o jeho prijatí, ako aj 
pred hlasovaním o prijatom návrhu na odvolanie rektora, predseda akademického senátu 
univerzity umožní rektorovi vyjadriť sa k podanému návrhu. V prípade, ak rektor toto 
oprávnenie využije, po jeho vystúpení predseda akademického senátu univerzity 
skonštatuje, či je možné na základe počtu prítomných členov prijať rozhodnutie. Ak nie je 
možné prijať rozhodnutie o prijatí návrhu a o samotnom odvolaní rektora z dôvodu 
nedostatočného počtu prítomných členov, predseda akademického senátu univerzity 
zasadnutie ukončí a určí v lehote do 30 dní termín ďalšieho zasadnutia, a to aj opakovane 
pokiaľ o prijatí/neprijatí a o návrhu na odvolanie rektora nebude rozhodnuté. 

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

zasadnutia akademického senátu univerzity a správnej rady univerzity. 
 

10. Ak sú na prijatie rozhodnutia o návrhu na odvolanie rektora splnené podmienky, uskutoční 
sa hlasovanie v zmysle odseku 6. 
 

11. Návrh na odvolanie rektora je schválený, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina 
všetkých členov akademického senátu univerzity a nadpolovičná väčšina všetkých členov 
správnej rady univerzity.  

 
12. Po ukončení jednotlivých hlasovaní predseda akademického senátu univerzity vyhlási: 

a) uznesenie o prijatí/neprijatí návrhu na odvolanie rektora, 
b) uznesenie o odvolaní/neodvolaní rektora.  
 

13. V prípade, ak bude návrh na odvolanie rektora schválený, tento návrh spolu s rozhodnutím 
o odvolaní rektora predloží predseda akademického senátu ministrovi  školstva do 15 dní 
od prijatia rozhodnutia v súlade s § 10 ods. 2 zákona o VŠ. 
 

 
 Článok 4 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Tieto Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatie návrhu na odvolanie rektora Žilinskej 
univerzity v Žiline schválil akademický senát univerzity dňa 26. 9.2022. 

2. Tieto Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatie návrhu na odvolanie rektora Žilinskej 
univerzity v Žiline schválila správna rada univerzity dňa 7.10.2022. 

3. Tieto Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatie návrhu na odvolanie rektora Žilinskej 
univerzity v Žiline nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia správnou radou univerzity 
a účinnosť dňom ich zverejnenia. 
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4. Rušia sa ustanovenia § 12 a § 13 Smernice č. 106 - Štatút Žilinskej univerzity v Žiline. 
 

 
 
 
      prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.             JUDr. Emil Hadbábny 
predseda Akademického senátu univerzity                          predseda Správnej rady univerzity 


