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ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA REKTORA  
A PRIJATIA NÁVRHU NA ODVOLANIE REKTORA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 

 
 
 

§ 1 
Základné ustanovenia 

(1) Tieto Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora Technickej univerzity 
v Košiciach (ďalej len „Zásady voľby a odvolania rektora na TUKE“) upravujú postup voľby kandidáta na rektora 
Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“), ako aj postup pri prijatí návrhu na odvolanie rektora TUKE. 

 
(2) Tieto Zásady voľby a odvolania rektora na TUKE sú vypracované na základe § 10 zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 
 

(3) Rektor je štatutárnym orgánom Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“).  Jeho postavenie, 
kompetencie a zodpovednosť upravujú § 10 a § 10a zákona. 

 

(4) Rektora TUKE vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Návrh na vymenovanie alebo návrh 
na odvolanie rektora TUKE podáva prezidentovi minister školstva, ktorému ho podáva Akademický senát TUKE 
do 15 dní od prijatia príslušného uznesenia. 

§ 2 
Vyhlásenie voľby kandidáta na rektora 

(1) Voľbu kandidáta na rektora vyhlasuje Akademický senát TUKE (ďalej len „AS TUKE“) na svojom webovom 
sídle, na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstva školstva“) 
a prostredníctvom webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí alebo iných inovatívnych 
komunikačných prostriedkov najneskôr 270 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora. Voľba kandidáta na 
rektora sa vyhlasuje v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. 

(2) AS TUKE 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 vo voľbe nie je úspešný žiaden uchádzač, opakovaná voľba 
sa vyhlasuje do 30 dní od ukončenia predchádzajúcej voľby. Ak univerzita 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.  

§ 3 
Voľba kandidáta na rektora 

(1) Kandidáta na rektora volí volebné zhromaždenie, ktorého členmi sú všetci členovia AS TUKE a všetci 
členovia Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „SR TUKE"), nadpolovičnou väčšinou všetkých 
členov volebného zhromaždenia. Volebné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda AS TUKE. Kandidát na rektora 
sa volí tajným hlasovaním. 

 
(2)  Člen AS TUKE a člen SR TUKE nemôže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora TUKE počas výkonu 

funkcie člena AS TUKE alebo člena SR TUKE. Osoba, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, môže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora najskôr po uplynutí 
troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry. 

 
(3) Na zasadnutí volebného zhromaždenia 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 príslušnej vysokej školy. Uchádzač zároveň predstaví návrh 
stratégie rozvoja príslušnej vysokej školy, a ak tak rozhodne volebné zhromaždenie, možno od uchádzača 
požadovať aj poskytnutie ďalších informácií.  
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(4) Výber kandidáta na  rektora sa riadi týmito pravidlami: 

a) Písomné návrhy na kandidátov na  rektora z radov profesorov a docentov TUKE môžu predsedovi  AS TUKE 
podávať:  
1. členovia akademických senátov fakúlt, ktorí pre svojho kandidáta preukázateľne získajú podporu 

aspoň 20% členov svojho akademického senátu, 
2. ostatní  členovia akademickej obce univerzity, ktorí pre svojho kandidáta preukázateľne získajú 

podporu aspoň 150-tich  členov akademickej obce TUKE, 
3. predseda AS TUKE, 
4. členovia SR TUKE.  

b) AS TUKE, urči termín verejného vystúpenia kandidátov na rektora najneskôr tri dni pred stanoveným 
termínom volieb kandidáta na rektora. 

c) Ak žiadny z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov, pokračuje sa vo výbere podľa potreby ďalšími kolami; 
pri postupe do nasledujúceho kola sa vylúči kandidát, resp. kandidáti s najnižším počtom získaných hlasov. 

d) Ak pri hlasovaní vznikne situácia neriešiteľná podľa predchádzajúceho písmena tohto odseku, hlasovanie sa 
v takom prípade opakuje. Ak sa počet kandidátov zníži na dvoch a ani jeden nezískal potrebný počet hlasov, 
hlasovanie sa opakuje. Ak ani trojnásobné hlasovanie nedospeje k rozhodnutiu o kandidátovi na rektora, AS 
TUKE rozhodne o určení nového termínu nových volieb podľa § 2 tohto predpisu. 

 
(5) 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. 

 
§ 4 

Návrh a postup pri odvolaní rektora 

(1) AS TUKE alebo SR TUKE môžu navrhnúť odvolanie rektora TUKE, ak rektor: 

a) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti, 

b) poškodil závažným spôsobom záujem verejnej vysokej školy alebo 
c) porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy verejnej vysokej školy.  

 
(2) Pri prerokúvaní návrhu na odvolanie rektora TUKE musí byť dodržaný nasledovný postup: 

a) AS TUKE a SR TUKE budú rokovať o písomnom návrhu na odvolanie rektora TUKE na podnet: 
1. najmenej 1/3 svojich členov, 
2. najmenej 150 členov akademickej obce TUKE, 
3. akademického senátu fakulty, 
4. akademického senátu TUKE. 

b) Rektor TUKE má právo  vyjadriť sa k dôvodom návrhu na odvolanie. 
 

(3) Na prijatie návrhu na odvolanie rektora TUKE sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 
AS TUKE a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SR TUKE. Návrh na odvolanie rektora sa prerokúva na 
spoločnom zasadnutí AS TUKE a SR TUKE. O návrhu na odvolanie rektora sa rozhoduje tajným hlasovaním. 
Hlasovanie o návrhu na odvolanie rektora možno uskutočniť aj mimo spoločného zasadnutia AS TUKE a SR TUKE. 

 
(4) Ak TUKE nemá rektora, AS TUKE poverí do vymenovania nového rektora, najviac na jeden rok, výkonom 

funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina celkového počtu členov AS TUKE a SR 
TUKE. Túto skutočnosť AS TUKE bezodkladne oznámi ministrovi školstva. Osobu, ktorá má dočasne vykonávať 
funkciu rektora, môže navrhnúť AS TUKE alebo SR TUKE. Tú istú osobu nemožno poveriť výkonom funkcie rektora 
opakovane. 
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§ 5 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora Technickej univerzity 
v Košiciach  schvaľuje SR TUKE na návrh predsedu AS TUKE po predchádzajúcom schválení v AS TUKE. 

(2) Tieto Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora Technickej univerzity 
v Košiciach boli schválené v AS TUKE dňa 30.05.2022  uznesením č. 24/2022. 

(3) Tieto Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora Technickej univerzity 
v Košiciach boli na návrh predsedu AS TUKE schválené v SR TUKE dňa 01.07.2022 uznesením č. 7/2022 
a nadobúdajú účinnosť od 15.07.2022. 

 
 

Košice 04.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.     prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 
podpredseda Správnej rady TUKE               predseda Akademického senátu TUKE 
vykonávajúci funkciu predsedu 


