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V Trnave dňa 14. septembra 2022 

Číslo:   VR_5905-2022 

  TU_28-2022 

 

 

Doplňujúce voľby do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

 

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity,  

 

vzhľadom na predčasné ukončenie funkcie dvoch zástupcov zo študentskej časti akademickej 

obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v Akademickom senáte Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity (1 zástupcu študentov bakalárskeho študijného programu 

v dennej forme štúdia, 1 zástupcu študentov študujúcich bakalársky a magisterský študijný 

program externej forme štúdia) v zmysle čl. 8 ods. 1 Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave a v zmysle čl. 3 Zásad volieb do Akademického senátu Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „Zásady“) vyhlasujem doplňujúce voľby do 

Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

Podľa čl. 2 ods. 1 Zásad právo voliť a byť volený do študentskej časti senátu fakulty 

majú členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Podľa čl. 2 ods. 3 Zásad, študenti 

bakalárskeho študijného programu v dennej forme si volia dvoch zástupcov do senátu fakulty, 

študenti bakalárskeho a magisterského študijného programu v externej forme si volia jedného 

zástupcu do senátu fakulty. Funkčné obdobie člena senátu fakulty zvoleného v doplňujúcich 

voľbách do senátu fakulty sa riadi v zmysle § 113am zákona o vysokých školách č. 131/2002 

Z.z. as o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovením nového senátu fakulty, ku 

ktorému by malo dôjsť najneskôr do 31. augusta 2023. 

 

Doplňujúce voľby  

- jedného zástupcu spomedzi študentov bakalárskeho študijného programu 

v dennej forme a  
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- jedného zástupcu spomedzi študentov bakalárskeho a magisterského 

študijného programu v externej forme  

 

sa uskutočnia 13. – 15. októbra 2022 v čase od 10.00 hod. – 13.00 hod.  

              

Miestom konania volieb bude miestnosť č. 2 (tzv. Malá zasadačka) v budove PF TU 

na Kollárovej ul. č. 10 v Trnave. 

 

Návrhy kandidátov do AS PF TU do študentskej časti senátu fakulty je potrebné 

doručiť spolu s písomným súhlasom kandidáta predsedovi volebnej komisie, Mgr. Bc. 

Martinovi Bullovi, PhD., prostredníctvom sekretárky senátu fakulty Mgr. Anny 

Kollárovej najneskôr do 6. októbra 2022 do 15.00 hod. (Právnická fakulta TU, Kollárova 

10, sekretariát, č. dv. 207). 

 

 

 

                                                                             doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., v.r. 

                 predsedníčka Akademického senátu PF TU 

 


