
VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB 

 
 zamestnaneckej časti Akademického senátu  Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v 

Trnave 
 
V zmysle § 26 ods. 6 písm. c) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 10 ods.1 Zásad volieb 
do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity v Trnave 

a 
do zamestnaneckej časti  Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave 
 

V zmysle § 26 ods. 6 , písm. c) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 16 ods.1 Zásad 

volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 
 

 

VYHLASUJEM 

  

DOPLŇUJÚCE VOĽBY 
 

do zamestnaneckej časti Akademického senátu 

Trnavskej univerzity a Akademického senátu Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v 

Trnave. 

 
 

Voľby sa budú konať v dňoch 5. – 7. 3. 2013 v čase od 9,00 hod. do 12,00 
hod. v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí, v budove FZaSP TU 

na Univerzitnom nám. č. 1 v Trnave. 
 

 

 
V Trnave, dňa 4.2.2013 

 
 

 
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. 

podpredseda AS FZaSP TU 



HARMONOGRAM 

 
doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavskej univerzity v Trnave 

 
a 

 

doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti 
Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 
Voľby do Akademického senátu FZaSP TU a do Akademického senátu TU 

budú prebiehať v dňoch 5.-7. 3. 2013 v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. 
v zasadacej miestnosti dekana na 2.poschodí v budove Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave na 
Univerzitnom nám. č. 1 v Trnave.  

Nahlasovanie kandidátov do Akademického senátu bude na vrátnici FZaSP 
TU prostredníctvom návrhových lístkov.  

 
Voľby bude riadiť volebná komisia v zložení: 

predseda:  PhDr. Alena Uríčková, PhD.  
členovia: Mgr. Michal Rafajdus , PhD. 

  PhDr. Martin Vereš, PhD. 

  Dominika Kostolanská 
  Mgr. Michaela Hromková 

 
 

Harmonogram: 
nahlasovanie návrhov na kandidátov do AS:  12.-22. február 2013 

zverejnenie zoznamu kandidátov do AS:  25. február 2013 
voľby do AS:      5.-7. marec 2013 

zverejnenie výsledkov:     8. marec 2013 
 

V doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu 
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce bude volený 1 zástupca  zo  

zamestnaneckej časti akademickej obce FZaSP TU  
Do Akademického senátu Trnavskej univerzity bude volený 1 zástupca zo 

zamestnaneckej  časti akademickej obce FZaSP TU. 

 
 

V Trnave, dňa 4.2.2013 
 

 
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.   

podpredseda AS FZaSP TU 


