
D O D A T O K 
k Zásadám volieb Akademického senátu Trnavskej univerzity pre voľby do Študentskej 

rady vysokých škôl z 24. februára 2003 
 

(v znení dodatku schváleného uznesením Akademického senátu Trnavskej univerzity 
v Trnave č. AS TU 8R-18/12042012 dňa 12. apríla 2012, ktorý nadobudol účinnosť dňa 

12. apríla 2012) 
 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave sa v zmysle § 10 ods. 1 Zásad volieb 
Akademického senátu Trnavskej univerzity pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl z 
24. februára 2003 uzniesol na tomto dodatku k Zásadám volieb Akademického senátu 
Trnavskej univerzity pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl: 
 

Čl. I 
 
1. V § 2 ods. 3 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „odsekom 2“.  
 
2. § 3 ods. 4 sa nahrádza novým znením: „(4) Rozhodnutie o vyhlásení volieb sa zverejňuje 
na úradnej výveske TU a na úradných výveskách všetkých fakúlt.“  
 
3. V § 4 ods. 3 písm. b) sa nahrádzajú slová „v zmysle ods. 2 tohto paragrafu, 2“ slovami 
„podľa odseku 2 tohto paragrafu“. 
 
4. V § 6 ods. 3 sa za slová „pred voľbami zverejní“ vkladajú slová „na úradnej výveske TU 
zoznam“. 
 
5. V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na rozhodujúcom mieste pre zvolenie do AS TU“. 
 
6. V § 8 ods. 4 – vypúšťajú sa slová „a www stránke univerzity“. 
 
7. § 9 ods. 3 sa nahrádza novým znením: „(3) Ustanovenia tretej časti sa primerane vzťahujú 
na doplňujúce voľby.“ 
 

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 č. AS TU 1R-
17/04042013  dňa 4. apríla 2013. 
Tento dodatok bol uverejnený na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave dňa 
11. apríla 2013. 


