
D O D A T O K    č.  2 
k Zásadám volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 

zo dňa 9. októbra 2008 
 

(v znení dodatku č. 1 schváleného uznesením Akademického senátu Trnavskej 
univerzity v Trnave č. AS TU U-15/06122012 dňa 6. decembra 2012, ktorý nadobudol 

účinnosť dňa 11. decembra 2012) 
 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave sa podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 
ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých 
zákonov uzniesol na tomto dodatku k Zásadám volieb do Akademického senátu Trnavskej 
univerzity v Trnave: 
 

Čl. I 
 
1. § 1 ods. 2 sa nahrádza novým znením: „(2) Senát univerzity sa volí tak, že každá fakulta 
univerzity má v ňom osem zástupcov, z toho vždy troch študentov, ktorí si na príslušnej 
fakulte zapísali študijný program prvého až tretieho stupňa, a jedného zástupcu majú súčasti 
univerzity – pracoviská univerzity podľa Štatútu Trnavskej univerzity.“  
 
2. § 4 ods. 2 sa nahrádza novým znením: „(2) Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa zverejňuje 
na úradnej výveske univerzity a na úradnej výveske fakulty.“  
 
3. V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a na internetovej stránke fakulty“. 
 
4. V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a na internetovej stránke univerzity“. 
 
5. V § 8 ods. 5 sa za slová „sedem dní pred dňom“ vkladá slovo „konania“. 
 
6. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a na internetovej stránke fakulty“. 
 
7. V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú sa slová „a na internetovej stránke univerzity“.  
 
8. V § 12 ods. 3 sa pripája tretia veta: „Rovnako postupuje v prípade rovnosti hlasov 
u náhradníkov.“  
 
9. V § 12 sa vypúšťa odsek 4.   
 
10. V § 15 sa vypúšťa text „ ,na internetovej stránke univerzity“.  
 
11. V § 16 ods. 1 sa slová „najneskôr do troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 
ôsmich týždňov“. 
 
12. V § 16 sa odsek 2 nahrádza novým znením: „(2) Doplňujúce voľby sa nevyhlásia, ak do 
skončenia funkčného obdobia senátu univerzity zostáva menej ako osem týždňov. Doplňujúce 
voľby sa nevyhlásia, ak sa uvoľnené miesto obsadí novým členom z kandidátov, ktorí neboli 
zvolení vo voľbách do senátu univerzity a sú v príslušnom volebnom období za Trnavskú 
univerzitu náhradníkmi v poradí podľa počtu získaných hlasov.“  
 



13. V § 17 ods. 1 sa slová „najneskôr do troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 
ôsmich týždňov“.   
 
14. V § 17 ods. 2 sa slová „najneskôr do troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 
ôsmich týždňov“.  
 
15. V § 17 sa odsek 3 nahrádza novým znením: „(3) Dodatočné voľby sa nevyhlásia, ak do 
skončenia funkčného obdobia senátu univerzity zostáva menej ako osem týždňov.“  
 
16. V § 20 ods. 1 sa vypúšťajú sa slová „a na internetovej stránke fakulty“.  
 
17. V § 20 ods. 5 sa v prvej vete vypúšťajú sa slová „a na internetovej stránke fakulty“ 
a v druhej vete sa vypúšťajú slová „a na internetovej stránke univerzity“.   
 
18. V § 21 ods. 9 sa v druhej vete vypúšťajú sa slová „a na internetovej stránke fakulty“ 
a v tretej vete sa vypúšťajú slová „a na internetovej stránke univerzity“.   
 
 

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 1R-18/04042013  dňa 4. apríla 2013. 
 
Tento dodatok bol uverejnený na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave dňa 
11. apríla 2013. 
 
 
 


