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Vyhlásenie volieb do Akademického senátu  

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

 

Vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity,  

 

s prihliadnutím na skutočnosť, že funkčné obdobie členov Akademického senátu Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „senát fakulty“) uplynulo 14. februára 2021, pričom 

po tomto dátume s ohľadom na mimoriadnu situáciu fungoval senát fakulty s odvolaním sa na § 108e 

ods. 1 zákona č. 93/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, je potrebné vykonať voľby do senátu fakulty. Na základe uvedeného v zmysle čl. 8 

ods. 1 Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v zmysle čl. 3 ods. 1 a 2 Zásad 

volieb do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len 

„Zásady“) vyhlasujem voľby do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave. 

 

Podľa čl. 2 Zásad právo voliť a byť volení do zamestnaneckej časti senátu fakulty majú 

členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členovia zamestnaneckej časti 

akademickej obce si volia desiatich zástupcov do senátu fakulty. Právo voliť a byť volení do 

študentskej časti senátu fakulty majú aj členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. 

Študenti študujúci bakalársky študijný program v dennej forme štúdia si volia dvoch zástupcov do 

senátu fakulty. Študenti študujúci magisterský študijný program v dennej forme štúdia si volia 

jedného zástupcu do senátu fakulty. Študenti študujúci bakalársky študijný program a magisterský 

študijný program v externej forme štúdia si volia jedného zástupcu do senátu fakulty. Študenti 

študujúci doktorandský študijný program si volia jedného zástupcu do senátu fakulty. 
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Podľa čl. 6 Zásad kandidátmi do zamestnaneckej časti senátu fakulty sú všetci členovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Kandidát sa môže kandidatúry vzdať písomne do rúk 

predsedu volebnej komisie najneskôr jeden týždeň pred konaním volieb. Predpokladá sa, že 

akademický funkcionár, ktorého funkcia je nezlučiteľná s členstvom v senáte, sa kandidatúry vzdáva, 

ak predsedu volebnej komisie najneskôr jeden týždeň pred konaním volieb neinformuje o opaku. 

Predseda volebnej komisie zabezpečí vyčiarknutie takého kandidáta zo zoznamu kandidátov do 

zamestnaneckej časti senátu fakulty. Aktívne volebné právo člena zamestnaneckej časti akademickej 

obce tým nie je dotknuté.  

 

Za kandidáta na členstvo v študentskej časti senátu fakulty môže byť navrhnutý len člen 

študentskej časti akademickej obce fakulty, ktorý má pasívne volebné právo. Návrh na kandidáta na 

členstvo v študentskej časti senátu fakulty môže podať len člen študentskej časti akademickej obce s 

aktívnym volebným právom. Kandidát nemôže navrhnúť sám seba. Návrh na kandidáta musí 

obsahovať náležitosti v zmysle čl. 6 ods. 2 Zásad: a) meno, priezvisko, titul, ročník štúdia, stupeň 

štúdia a formu štúdia toho, kto kandidáta navrhuje, b) meno, priezvisko, titul, ročník štúdia, stupeň 

štúdia a formu štúdia kandidáta, c) písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou, na ktorom sa nachádza 

dátum a podpis kandidáta, d) dátum a podpis navrhovateľa. 

 

Voľby sa uskutočnia v dňoch 6. – 7. – 8. – 9. októbra 2021 v čase 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 zo študentskej časti akademickej obce do senátu fakulty s písomným 

súhlasom kandidáta a prípadné vyhlásenia kandidátov zo zamestnaneckej časti akademickej 

obce o vzdaní sa kandidatúry je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie písomne 

prostredníctvom sekretárky senátu fakulty Mgr. Anny Kollárovej najneskôr dňa 29. septembra 

2021 do 15:30 (Právnická fakulta TU, Kollárova 10, dekanát, č. dv. 207). 

 

 

 

 

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

predsedníčka Akademického senátu PF TU 

 


