
D O D A T O K    č.   2 
k Postupu voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzit y  

 
(schváleného uznesením AS TU 5R-10 dňa 26. októbra 2006 v znení dodatku č. 1 

schváleného uznesením AS TU 6R-10/21102010, ktorý nadobudol účinnosť 21. októbra 
2010) 

 
Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 

ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa uzniesol na tomto dodatku k Postupu voľby 
kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity:  

 
 

Čl. I 
 

1. Čl. 1 ods. 3 sa vypúšťa. 
 
2. V čl. 2 ods. 1 sa vypúšťajú  slová „z radov profesorov alebo docentov, ktorí sú členmi 
akademickej obce univerzity“.  
 
3. V čl. 2 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa slovo „ČSFR“. 
 
4. Čl. 7 ods. 2 sa nahrádza novým znením: „Na zvolenie kandidáta na funkciu rektora je v 
prvom kole voľby potrebná najmenej trojpätinová väčšina hlasov všetkých členov 
akademického senátu univerzity. V druhom kole voľby postačuje na zvolenie kandidáta 
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov akademického senátu univerzity. Do druhého 
kola voľby postúpia kandidáti, ktorí sa podľa počtu hlasov získaných v prvom kole voľby 
umiestnili na prvých dvoch miestach. Ak sa v prvom kole voľby na prvom alebo druhom 
mieste umiestnili kandidáti s rovnakým počtom hlasov, všetci títo kandidáti postupujú do 
druhého kola voľby.“ 
 
5. V čl. 9 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.   
 
6. V čl. 10 sa vypúšťa druhá veta.  
 
 

Čl. II 
 

 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom 
Trnavskej univerzity v Trnave a účinnosť dňom jeho uverejnenia na úradnej výveske 
Trnavskej univerzity v Trnave. 
 
 
 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
     predsedníčka 

Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 
 
 

Tento dodatok bol schválený uznesením Akademického senátu Trnavskej univerzity 
v Trnave č. AS TU 2R-8/25042013  dňa 25. apríla 2013.  
 
Tento dodatok bol uverejnený na úradnej výveske univerzity dňa 30. apríla 2013.  


