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Vážené členky a členovia pedagogického zboru, vážené 

študentky a študenti Teologickej fakulty 

 

V záujme hladkého priebehu prípravy volieb do oboch častí 

akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (AS TU) a oboch 

častí Akademického senátu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

(AS TF TU) si vás dovoľujem informovať o základných technických 

údajoch volieb. 

 

• V dňoch 5. – 7. 10. 2021 a v čase od 12.00 – 15.00hod sa na našej 

fakulte uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti 

a študentskej časti AS TU a tiež do oboch častí AS TF TU. Vo 

voľbách si svojich zástupcov zvolia pedagógovia a tiež 

študenti. Študenti volia len svojich zástupcov zo študentskej 

časti a pedagógovia len z pedagogickej časti fakulty! 

• TF TU má v AS TU 5 mandátov v zamestnaneckej časti a 3 mandáty 

v študentskej časti. AS TF TU pozostáva zo 7 členov 

pedagogickej časti a 4 členov študentskej časti fakulty. 

O význame, funkcii a úlohe akademických senátov informuje 

Zákon č. 131/2002 Z.z. (Zákon o vysokých školách ...) §8-9 a tiež 

Štatút TF TU, čl. 10 – 15. 

• V termíne do 27. 9. 2021 12.00hod je možné predsedovi volebnej 

komisie Mgr. Vlastimilovi Dufkovi, SL.D. doručovať návrhy na 

kandidátov do študentskej časti a zamestnaneckej časti AS TF 

TU a študentskej časti a zamestnaneckej časti AS TU. Návrhy je 

potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie na dekanát TF TU. 

• Forma návrhu do študentskej časti AS TF TU alebo AS TU musí 

obsahovať: meno a priezvisko, ročník štúdia a študijný program 

navrhovateľa a navrhovaného.1 Tieto návrhy musia okrem 

 
1 Formát návrhu je zverejnený na úradnej výveske TF TU a tiež na internetovej stránke TF TU v oznamoch AS 

TF TU. Vzor akcentuje povinné súčasti návrhu. V prípade, že je ten istý študent navrhnutý na kandidatúru do 
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samostatného návrhu obsahovať aj písomný súhlas 

s kandidatúrou. Zo všetkých návrhov, ktoré budú doručené 

v riadne stanovenom termíne, vytvorí volebná komisia zoznam 

kandidátov, z ktorých si budú študenti voliť svojich zástupcov 

v riadnych voľbách do AS TF TU a AS TU. 

• Forma návrhu do pedagogickej časti AS TF TU alebo AS TU musí 

obsahovať: meno a priezvisko, akademický titul, pracovné 

zaradenie, katedru alebo pracovisko, na ktorej kandidát 

pracuje.2 Tieto návrhy musia okrem samostatného návrhu 

obsahovať aj písomný súhlas s kandidatúrou. Zo všetkých 

návrhov, ktoré budú doručené v riadne stanovenom termíne, 

vytvorí volebná komisia zoznam kandidátov, z ktorých budú 

zamestnanci akademickej obce (pedagógovia) voliť svojich 

zástupcov v riadnych voľbách do AS TF TU a AS TU. 

• Študentská časť akademickej obce navrhuje kandidátov len do 

študentskej časti AS TF TU a študentskej časti AS TU, pričom 

navrhnutá/ý môže byť každá/ý riadne zapísaná/ý 

študentka/študent študijných programov TF TU v akad. roku 

2021/2022. Navrhovateľom môže byť tiež len riadne zapísaná/ý 

študentka/študent študijného programu TF TU v ktoromkoľvek 

stupni VŠ. 

• Zamestnanecká časť akademickej obce navrhuje kandidátov len 

do zamestnaneckých častí AS TF TU a AS TU. Kandidátom môže 

byť každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 

ktorý je zamestnaný na ustanovený pracovný čas. 

 

 

Na záver mi dovoľte osobne pozvať všetkých členov pedagogickej 

a študentskej časti akademickej obce k aktívnej účasti pri 

navrhovaní kandidátov a tiež k samotnej voľbe. 

 

 

V Bratislave 13. 9. 2021      Lukáš Jeník 

predseda AS TF TU 

 

študentskej časti AS TF TU a tiež do študentskej časti AS TU, musí navrhovateľ vypracovať dva samostatné 

návrhy. Pre každú kandidatúru musí byť vypracovaný a archivovaný samostatný návrh. 
2 Formát návrhu je zverejnený na úradnej výveske TF TU a tiež na internetovej stránke TF TU v oznamoch AS 

TF TU. Pre kandidatúru do oboch senátov musí byť vypracovaný a archivovaný samostatný návrh. 


