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VOLEBNÝ PORIADOK
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REK/387/2022
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Banská Bystrica, 21. 2. 2022

Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „AS UMB“) v súlade
s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Článku 18 Štatútu
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „Štatút UMB“) schválil tento Volebný
poriadok pre voľbu kandidáta na rektora (ďalej len „volebný poriadok“) Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“) na obdobie rokov 2022 – 2026.
1. Voľby kandidáta na rektora UMB organizačne zabezpečuje a riadi Volebná komisia pre
voľby kandidáta na rektora UMB zložená z členov AS UMB.
2. Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UMB (ďalej len „volebná komisia“) bola
zvolená na zasadnutí AS UMB dňa 21. februára 2022 v zložení:
predsedníčka: Ing. Barbora Mazúrová, PhD. (členka zamestnaneckej časti AS UMB);
členovia: PaedDr. Boris Beťák, PhD. (člen zamestnaneckej časti AS UMB);
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD. (člen zamestnaneckej časti AS UMB);
Mgr. Matej Šuránek (člen študentskej časti AS UMB);
Mgr. Jakub Dzimko (člen študentskej časti AS UMB).
3. Návrhy na kandidátov na rektora UMB môžu predkladať volebnej komisii členovia
akademickej obce UMB a členovia Správnej rady UMB od 1. marca 2022 od 9:00 hod.
do 8. apríla 2022 do 15:00 hod. Návrhy na kandidátov na rektora UMB sa podávajú
písomne do zapečatených volebných schránok umiestnených pri vrátniciach Rektorátu
UMB a fakúlt UMB. Návrhy na kandidátov na rektora UMB je možné zasielať aj poštou
na adresu: Akademický senát UMB, Národná ulica 12, 974 01 Banská Bystrica
s označením „Voľby rektora UMB 2022“, pričom takto zaslané návrhy musia byť
doručené do 8. apríla 2022 do 15:00 hod.
4. Na návrhovom lístku je uvedené meno a priezvisko navrhovaného kandidáta na rektora,
pracovisko a kontaktné údaje. Návrhový lístok zároveň obsahuje súhlasné vyjadrenie
navrhovaného kandidáta s kandidatúrou na rektora UMB a so spracovaním osobných
údajov pre potreby volieb kandidáta na rektora UMB. Vzor návrhového lístka vo formáte
.pdf bude zverejnený na webovej stránke UMB a v tlačenej forme pri volebných
schránkach.
5. Ak podaný návrhový lístok neobsahuje všetky predpísané náležitosti, považuje sa
za neplatný a je vylúčená možnosť jeho dodatočného doplnenia. O otvorení volebných
schránok a poštových zásielok s návrhmi na kandidátov na rektora UMB volebná komisia
vyhotoví zápis.
6. Akademický senát UMB v zastúpení volebnou komisiou vyzve navrhnutých kandidátov
na rektora UMB, aby do 18. apríla 2022 predložili v elektronickej podobe životopis
a koncepciu rozvoja UMB na roky 2022 – 2026.
7. Zoznam kandidátov na rektora zoradený v abecednom poradí podľa priezviska spolu
so životopismi a koncepciami rozvoja UMB, ktoré predložili navrhnutí kandidáti, zverejní
volebná komisia najneskôr 20. apríla 2022 do 12.00 hod. na webovom sídle UMB.

8. Dňa 9. mája 2022 sa uskutoční volebné zhromaždenie, na ktorom vystúpia navrhnutí
kandidáti na rektora UMB so svojím volebným prejavom. Maximálnu dĺžku volebného
prejavu kandidátov určí a zverejní volebná komisia do 20. apríla 2022 a informuje o nej
kandidátov. 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.
9. Počas volebného prejavu a diskusie každého navrhnutého kandidáta sa ostatní kandidáti
nezdržiavajú v miestnosti, v ktorej prebieha volebné zhromaždenie.
10. Po vystúpení posledného navrhnutého kandidáta sa preruší volebné zhromaždenie
a AS UMB na svojom zasadnutí vykoná voľby kandidáta na rektora UMB.
11. Členovia AS UMB volia kandidáta na rektora priamo, písomne a tajne v súlade
s Rokovacím poriadkom AS UMB. Na hlasovacom lístku je uvedený zoznam navrhnutých
kandidátov na rektora UMB v abecednom poradí podľa priezviska s priradenými
poradovými číslami. Volí sa zakrúžkovaním poradového čísla jedného navrhnutého
kandidáta. Hlasovací lístok upravený inak ako uvedeným spôsobom je neplatný. Počas
voľby musí byť členom AS UMB umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby bolo
zachované právo na tajné hlasovanie.
12. Voľby sa môžu konať len vtedy, ak sú na zasadnutí AS UMB prítomné minimálne 3/5
všetkých členov AS UMB.
13. V prvom kole je zvolený kandidát, ktorý vo voľbách získal minimálne 3/5 hlasov
všetkých členov AS UMB.
14. Ak vo voľbách v prvom kole nezíska žiadny kandidát hlasy minimálne 3/5 všetkých
členov AS UMB, postúpia do druhého kola volieb dvaja kandidáti s najväčším počtom
získaných hlasov. Ak je kandidátov s najväčším počtov hlasov viac ako dvaja, postúpia do
druhého kola volieb všetci takíto kandidáti.
15. Druhé kolo volieb sa uskutoční v ten istý deň ako prvé kolo.
16. V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
členov AS UMB.
17. Ak ani v druhom kole nie je zvolený kandidát na rektora UMB, uskutočnia sa nové voľby
kandidáta na rektora UMB. Nový termín volieb vyhlási AS UMB do 10 pracovných dní
od konania druhého kola volieb.
18. Predseda volebnej komisie oznamuje výsledky volieb volebnému zhromaždeniu
a zverejní ich na webovom sídle UMB, bezodkladne po ich vykonaní. Volebná komisia
vyhotovuje o výsledku volieb zápisnicu, ktorú podpisujú všetci jej členovia.
19. Akademický senát UMB, v zastúpení predsedom AS UMB, oznamuje zvolenie kandidáta
na rektora UMB do 15 dní Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.

20. V prípade riešenia situácie, ktorá nie je upravená týmto volebným poriadkom alebo je ním
upravená vzhľadom na danú situáciu nedostatočne, určí postup volebná komisia, ktorá si
môže k danej situácii vyžiadať stanovisko predsedníctva AS UMB.
21. Tento volebný poriadok schválil AS UMB na svojom zasadnutí dňa 21. februára 2022.

Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
predsedníčka Volebnej komisie pre voľby
kandidáta na rektora UMB na obdobie rokov
2022 – 2026

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
predseda AS UMB

