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Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity 

 

Vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,  

vzhľadom na predčasné ukončenie funkcie jednej zástupkyne fakulty v Akademickom senáte 

Trnavskej univerzity v Trnave zo zamestnaneckej časti akademickej obce Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave, v zmysle § 4 a § 16 ods. 1 a ods. 3 Zásad volieb do 

Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „Zásady volieb“) vyhlasujem 

doplňujúce voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

Podľa § 8 ods. 1, 2, 3 a 4 Zásad volieb môže do senátu univerzity kandidovať len ten 

zamestnanec alebo študent, ktorý je zapísaný v zozname voličov. Kandidátov na členov 

senátu univerzity (ďalej len „kandidát“) môže navrhnúť každý člen príslušnej časti 

akademickej obce univerzity zapísaný v zozname voličov. Členov zamestnaneckej časti 

akademického senátu univerzity volia v tajnom hlasovaní členovia zamestnaneckej časti 

akademickej obce. Návrh kandidáta za zamestnaneckú časť obsahuje meno, priezvisko, 

akademický titul kandidáta, katedru alebo pracovisko súčasti univerzity, na ktorej kandidát 

pracuje. Návrhy na kandidátov sa predkladajú predsedovi volebnej komisie fakulty, 

podmienkou na zaradenie kandidáta je predloženie písomného súhlasu kandidáta s návrhom.  

 



Doplňujúce voľby jedného zástupcu do zamestnaneckej časti Akademického 

senátu Trnavskej univerzity sa uskutočnia v dňoch 17. – 18. februára 2016 v čase 9:00 – 

12:00 hod.  

              

Miestom konania volieb bude miestnosť č. 2 (tzv. Malá zasadačka) v budove PF TU 

na Kollárovej ul. č. 10 v Trnave. 

 

Návrhy kandidátov do AS TU a písomný súhlas kandidáta je potrebné doručiť 

predsedovi volebnej komisie prostredníctvom sekretárky senátu fakulty Jarmily 

Hercegovej najneskôr do dňa 8. februára 2016 do 15:00 hod. (Právnická fakulta TU, 

Kollárova 10, sekretariát, č. dv. 114). 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., v. r. 

predsedníčka Akademického senátu PF TU 

 


