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Oznam k doplňujúcim voľbám do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
  
 
V zmysle zásad volieb do AS FF TU vymenúvam volebnú komisiu pre doplňujúce voľby, ktoré sa 
budú konať v termíne 28. – 29. októbra 2019 a to v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod., v tomto 
zložení: 
 

Predseda volebnej komisie: 
Mgr. Mário Schwarz, PhD. 
  
Členovia volebnej komisie zo zamestnaneckej časti: 
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. 
Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD. 
  
Členovia volebnej komisie zo študentskej časti: 
Mgr. Jana Mišeková 
Bc. Jana Cmurová 
Bc. Lívia Gazdíková 

 
Podľa Zásad volieb do AS FF TU môže do senátu fakulty kandidovať len ten zamestnanec, ktorý je 
zapísaný v zozname voličov. Voľby do zamestnaneckej časti senátu sa uskutočňujú vo viacerých 
volebných obvodoch. Počet volebných obvodov pre zamestnaneckú časť zodpovedá počtu katedier 
fakulty, pričom každá z katedier vytvára jeden volebný obvod. Kandidátov na členov senátu fakulty 
za príslušný volebný obvod môže navrhnúť každý člen akademickej obce fakulty, a to podľa svojej 
príslušnosti k volebnému obvodu a vždy za tú časť akademickej obce, ktorej je členom. Návrhy na 
kandidátov sa predkladajú predsedovi volebnej komisie, pričom podmienkou na zaradenie 
kandidáta je predloženie písomného súhlasu kandidáta s návrhom. Návrhy kandidátov do AS FF TU 
a písomný súhlas kandidáta je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie najneskôr do 21. 
októbra 2019 a to do 13:00 hod. Predseda volebnej komisie následne zverejní zoznam kandidátov 
na úradnej výveske fakulty. Volebné právo člena zamestnaneckej časti akademickej obce možno 
uplatniť len vo vzťahu k volebnému obvodu, ktorý tvorí pracovisko, kde príslušný člen 
zamestnaneckej časti akademickej obce vykonáva svoj hlavný zamestnanecký pomer. 
 
 

   PhDr. Peter Žitný, PhD. v. r. 
          predseda AS FF TU 

 


