
Zásady určenia zástupcu študentov na výberových konaniach na obsadzovanie 

funkčných miest profesorov a docentov Trnavskej univerzity v Trnave z 1. 12. 

2022 uverejnených na úradnej výveske a webovom sídle Trnavskej univerzity v 

Trnave dňa 7. 12. 2022 

  

 

 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „akademický senát univerzity”) 

podľa § 9 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) schválil na 

návrh rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rektor“) tieto Zásady určenia zástupcu 

študentov študentskou časťou akademickej obce univerzity na výberových konaniach na 

obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej 

len „zásady”):  

Čl. 1  

Základné ustanovenia  

  

(1) Tieto zásady sú prijaté v zmysle § 77 ods. 7 zákona a sú vnútorným predpisom Trnavskej 

univerzity v Trnave (ďalej len „univerzita“).  

 

(2) Výberovým konaním podľa týchto zásad sa rozumie výberové konanie, ktorým sa 

obsadzujú funkčné miesta profesorov a docentov.  

 

(3) Na výberovom konaní sa zúčastňuje aj zástupca študentov určený študentskou časťou 

akademickej obce univerzity. Tieto zásady stanovujú postup určenia zástupcu študentov 

na výberovom konaní. 

 

(4) Výberové konania na pracovné miesta a funkčné miesta uvedené v ods. 1 sa uskutočňujú 

v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave z 

1. 12. 2022 uverejnených  na úradnej výveske a webovom sídle Trnavskej univerzity v 

Trnave dňa 7. 12. 2022 

 

 

Čl. 2  

Určenie zástupcov študentskej časti akademickej obce  

  

 

(1) Dekan fakulty predkladá rektorovi univerzity návrh piatich zástupcov študentskej časti 

akademickej obce za každý študijný odbor, uskutočňovaný na fakulte.  

 

(2) Predložené návrhy dekanov fakúlt univerzity na zástupcov študentskej časti akademickej 

obce predloží rektor univerzity predsedovi Akademického senátu univerzity. 



  

(3) Pod zástupcom študentskej časti akademickej obce sa rozumie študent univerzity1.  

 

(4) Predseda Akademického senátu univerzity zabezpečí uskutočnenie voľby zástupcov 

študentskej časti akademickej obce študentskou časťou Akademického senátu univerzity.  

 

(5) Zástupcov študentskej časti akademickej obce univerzity volí študentská časť 

Akademického senátu univerzity z návrhov predložených rektorom univerzity. 

 

(6) Zvolených zástupcov študentskej časti akademickej obce oznámi predseda 

Akademického senátu univerzity spolu s kontaktnými údajmi rektorovi univerzity 

bezodkladne po ich zvolení.  

 

 

Čl. 3  

Platnosť a účinnosť  

  

(1) Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia v Akademickom senáte TU 

a účinnosť zverejnením na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave dňa 7. 12. 

2022. 

   

  

  

  

  

  

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

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.  prof. PaedDr. René Bílik, CSc.  

predseda Akademického senátu    rektor  

Trnavskej univerzity v Trnave  Trnavskej univerzity v Trnave  

 

 

                                                 
1 § 3 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 


