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Oznam k voľbám do  

Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 
  

V zmysle zásad volieb do AS TU vymenúvam volebnú komisiu pre voľby, ktoré sa budú konať v 

termíne 5., 6. a 7. októbra 2021 a to v čase od 12:30 hod. do 15:30 hod., v tomto zložení: 

 

Predsedníčka volebnej komisie: 

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.    

 

Členovia volebnej komisie zo zamestnaneckej časti: 

Mgr. Katarína Ihringová, PhD.  

Mgr. Michal Zvarík, PhD. 

  

Členovia volebnej komisie zo študentskej časti: 

Jana Mišeková (Klas. jazyky Bc. 3. r.) 

Martin Lettler (História Bc. 2. r. ) 

 

Podľa Zásad volieb do AS TU môže do senátu univerzity kandidovať len ten zamestnanec alebo 

študent, ktorý je zapísaný v zozname voličov. Kandidátov na členov senátu univerzity (ďalej len 

„kandidát“) môže navrhnúť každý člen príslušnej časti akademickej obce univerzity zapísaný v 

zozname voličov. Členov akademického senátu univerzity volia v tajnom hlasovaní členovia 

akademickej obce (všetci zamestnanci na plný pracovný úväzok a študenti študijného programu 

prvého, druhého alebo tretieho stupňa v dennej forme). Návrh kandidáta za zamestnaneckú časť 

obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, katedru alebo pracovisko súčasti univerzity, 

na ktorej kandidát pracuje. Návrh kandidáta za študentskú časť obsahuje meno, priezvisko študenta 

a údaj o tom, či má na fakulte zapísaný študijný program prvého, druhého alebo tretieho stupňa v 

dennej forme štúdia a ročník štúdia. Návrhy na kandidátov sa predkladajú predsedníčke volebnej 

komisie, pričom podmienkou na zaradenie kandidáta je predloženie písomného súhlasu kandidáta s 

návrhom. Návrhy kandidátov do AS TU a písomný súhlas kandidáta je potrebné doručiť 

predsedníčke volebnej komisie najneskôr do 27. septembra 2021 a to do 15:00 hod. Predsedníčka 

volebnej komisie najneskôr tri pracovné dni pred začatím hlasovania vo voľbách vyhotoví zoznam 

kandidátov, a zverejní ho na úradnej výveske fakulty. 

 

   PhDr. Peter Žitný, PhD.,v.r. 

          predseda AS FF TU 
 


