
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

AKADEMICKÝ SENÁT 

 

Materiál na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu UK 

dňa 27. júna 2018 

 

 

 

 

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK  

na funkčné obdobie 1.2.2019 - 31.1.2023 

__________________________________________________ 

 

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrhy uznesení. 

2. Dôvodová správa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ:      Materiál vypracoval: 
 
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.    RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

predseda AS UK      tajomník AS UK 

 

 

jún 2018



 

N á v r hy   u zn es en í 

1. 

Akademický senát UK podľa čl. 24 ods. 2 Štatútu UK a čl. 4 Poriadku volieb kandidáta 

na rektora UK (príloha Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK) 

I. 

vyhlasuje voľby kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2023, 

II. 

určuje lehotu na podávanie návrhov kandidátov na kandidáta na rektora UK  

na obdobie od 2.7.2018 do 31.10.2018, 12.00 hod., 

III. 

určuje, že volebné zasadnutie Akademického senátu UK sa uskutoční  

14.11.2018 (streda) o 9.00 hod. v aule UK, 

IV. 

schvaľuje odporúčaný vzor návrhu kandidáta na kandidáta na rektora UK. 

 

2.  

Akademický senát UK podľa čl. 46 ods. 1 Rokovacieho  poriadku Akademického senátu UK 

určuje, že na voľbu predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK 

sa primerane použijú ustanovenia čl. 29 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK 

 

3. (vyplynie z tajného hlasovania) 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí ... za predsedu volebnej komisie na voľbu 

kandidáta na rektora UK. 

 

4.  

Akademický senát UK volí ... za členov volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora UK. 

 



 

Návrh kandidáta na kandidáta na rektora  
Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Navrhovateľ:
*
.............................................................................................................................

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

(meno, priezvisko a tituly, označenie fakulty alebo inej súčasti UK;  

ak je navrhovateľ členom Správnej rady UK označenie, že ide o člena Správnej rady UK) 

 

Korešpondenčná adresa: .......................................................................................................... 

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

E-mail: ....................................................................................................................................... 

 

Za kandidáta na kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave  

na funkčné obdobie od 1. febrára 2019 do 31. januára 2023 navrhujem: 

 

Meno, priezvisko a tituly: .........................................................................................................  

Korešpondenčná adresa: .......................................................................................................... 

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

E-mail: ........................................................................................................................................ 

Aktuálne zamestnanie: .............................................................................................................. 

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

(ak kandidát pôsobí na UK, názov fakulty alebo inej súčasti UK;  

ak kandidát nepôsobí na UK, názov zamestnávateľa a adresa)  

 
Ako navrhovateľ kandidáta na kandidáta na rektora UK súhlasím so zverejnením môjho 
mena, priezviska a ďalších identifikačných údajov obsiahnutých v tomto návrhu. 
 

V ...................................... dňa ...................       

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

                   podpis navrhovateľa 

 
Stručný pracovný životopis (maximálne trojstranový – normostrana má 1800 znakov) 
kandidáta na kandidáta na rektora UK je prílohou tohto návrhu/nie je prílohou tohto 
návrhu. (Ak stru čný pracovný životopis kandidáta na kandidáta na rektora nebude 
podaný, návrh nebude akceptovaný!) 
 
Programové tézy kandidáta na kandidáta na rektora UK (maximálne dvojstranové – normostrana má 
1800 znakov) sú prílohou tohto návrhu/nie sú prílohou tohto  návrhu. 



 

Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou na rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave na obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. Zároveň 
súhlasím so zverejnením môjho pracovného životopisu a programových téz. 
 

V ...................................... dňa ...................       

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

                   podpis kandidáta 

___________________________________________________________________________ 

Tento návrh je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie na voľby kandidáta 
na rektora UK prostredníctvom podateľne Rektorátu UK, Šafárikovo námestie 6, 
Bratislava, miestnosť č. 1 v historickej budove UK od 2.7.2018 najneskôr do 31.10.2018, 
12.00 hod. 
 
* navrhovateľ musí byť členom akademickej obce UK alebo členom Správnej rady UK 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Prevádzkovateľom, ktorý bude spracúvať Vaše osobné údaje je Univerzita Komenského v Bratislave, so sídlom 
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, IČO: 00397865 (ďalej len „my“ alebo „UK“). 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté členom volebnej komisie, zamestnancovi kancelárie Akademického senátu UK a členom 
Akademického senátu UK a v rozsahu uvedenom vyššie v tomto návrhu budú zverejnené na webovom sídle UK a na úradnej 
výveske UK. 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia našich zákonných povinností na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR* a 
úloh vo verejnom záujme na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nemôžete 
navrhnúť kandidáta na kandidáta na rektora, resp. kandidovať na funkciu rektora. 

Podľa čl. 21 nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek namietať voči verejným záujmom, ktoré sledujeme.  

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme. Proti tomuto verejnému záujmu však máte 
právo kedykoľvek namietať. 

Ak budete namietať, UK nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na 
spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie 
právneho nároku. 

Právo namietať ako aj ostatné Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom žiadosti a to elektronicky alebo písomne 
prostredníctvom našej zodpovednej osoby UK, ktorá vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Jej 
kontaktné údaje sú:  

e-mail: dpo@uniba.sk 

korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií, 
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1  

Bližšie informácie o Vašich právach pri spracúvaní Vašich osobných údajov si môžete prečítať v našich podmienkach 
ochrany súkromia na našej webovej stránke: https://uniba.sk/oou. 

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 



 

D ô v o do v á  s p rá v a  

 

Výňatky z Poriadku volieb kandidáta na rektora UK 

Čl. 3 

Volebná komisia na voľby kandidáta na funkciu rektora 

(1) Voľby kandidáta na funkciu rektora riadi Volebná komisia na voľby kandidáta na funkciu 
rektora (ďalej len „volebná komisia“ alebo „VKnVKnFR“), ktorú volí AS UK zo svojich 
členov  verejným hlasovaním.  

(2) Predsedu volebnej komisie volí AS UK tajným hlasovaním. Voľby členov volebnej 
komisie sa uskutočnia až po voľbách predsedu volebnej komisie, ktorý je z titulu svojej 
funkcie členom volebnej komisie. Volebná komisia si zo svojich členov zvolí verejným 
hlasovaním podpredsedu volebnej komisie, ktorý zastupuje predsedu volebnej komisie 
v prípade jeho neprítomnosti na zasadnutiach volebnej komisie alebo v prípade, keď predseda 
volebnej komisie nemôže vykonávať činnosti vyplývajúce z jeho funkcie. 

(3) Volebná komisia má najmenej päť členov. 

(...) 

 

Čl. 4 

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora 

(1) Voľby kandidáta na funkciu rektora vyhlasuje AS UK tak, aby sa konali v lehote 
najmenej 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora. Ak sa výkon funkcie rektora 
skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľby kandidáta na funkciu rektora vyhlási 
AS UK bez zbytočného odkladu.  

(2) Ak sa výkon funkcie rektora skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľby 
kandidáta na funkciu rektora sa uskutočnia najneskôr do 60 dní od ukončenia výkonu funkcie 
rektora.  

(3) Termíny a miesto volieb kandidáta na funkciu rektora, ako aj konkretizáciu ďalších 
termínov podľa tohto poriadku volieb určuje AS UK v uznesení o vyhlásení volieb kandidáta 
na funkciu rektora (ďalej aj „vyhlásenie volieb“). Vyhlásenie volieb sa zverejní na webovom 
sídle UK a na úradnej výveske UK. 

 

Čl. 5 

Navrhovanie kandidátov na kandidáta na funkciu rektora 

(1) Právo navrhovať kandidáta na kandidáta na funkciu rektora majú členovia akademickej 
obce UK a členovia Správnej rady UK.  

(2) Návrhy kandidátov podľa odseku 1 sa podávajú písomne, najneskôr v lehote (vrátane 
presnej hodiny) určenej AS UK vo vyhlásení volieb, ktorá by mala spravidla končiť 14 dní 
pred dňom konania volieb kandidáta na funkciu rektora, a to predsedovi volebnej komisie, 
prostredníctvom podateľne Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave.   



 

(3) Lehota na podávanie návrhov podľa odseku 1 musí byť minimálne 14 dní odo dňa 
vyhlásenia volieb. Ak by mal pripadnúť posledný deň tejto lehoty na deň pracovného pokoja, 
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň. 

(4) Návrh kandidáta na kandidáta na funkciu rektora musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko a tituly kandidáta na kandidáta na funkciu rektora, 

b) aktuálne zamestnanie kandidáta na kandidáta na funkciu rektora; v prípade, ak pôsobí na 
UK, názov fakulty alebo inej súčasti UK, 

c) korešpondenčnú adresu a e-mailovú adresu kandidáta na kandidáta na funkciu rektora, 

d) podpísaný súhlas kandidáta na kandidáta na funkciu rektora s jeho kandidatúrou do tejto 
funkcie, 

e) meno, priezvisko a tituly navrhovateľa, 

f) korešpondenčnú adresu a e-mailovú adresu navrhovateľa,  

g) označenie fakulty alebo inej súčasti UK, ktorej členom akademickej obce je navrhovateľ, 
alebo v prípade navrhovateľa zo Správnej rady UK označenie, že navrhovateľ je členom 
Správnej rady UK, 

h) podpis navrhovateľa, 

i) súhlas navrhovateľa so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších identifikačných údajov 
obsiahnutých v návrhu kandidáta na kandidáta na funkciu rektora, 

j) súhlas kandidáta na kandidáta na funkciu rektora so zverejnením jeho mena priezviska a 
ďalších identifikačných údajov obsiahnutých v návrhu kandidáta vrátane obsahu jeho príloh a 
osobných údajov obsiahnutých v jeho prílohách.  

(5) Odporúčaný vzor návrhu kandidáta na kandidáta na funkciu rektora je uvedený v čl. 14; 
odporúčaný vzor návrhu kandidáta na kandidáta na funkciu rektora upravený pre konkrétne 
voľby môže schváliť AS UK vo vyhlásení volieb alebo volebná komisia, ktorá je povinná 
tento vzor bezodkladne zverejniť na webovom sídle UK a na úradnej výveske UK. 

 

Čl. 8 

Volebné zasadnutie AS UK 

(1) Zasadnutie AS UK, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na rektora, zvolá predseda 
AS UK na deň a hodinu uvedenú vo vyhlásení volieb kandidáta na funkciu rektora. 
Zasadnutie vedie predseda AS UK; na prípadné zastupovanie predsedu AS UK na tomto 
zasadnutí sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o zastupovaní predsedu AS UK uvedené 
v rokovacom poriadku. 

(...) 


