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Číslo: VR_4547-2019 

 

 
 

Vec: Voľby kandidáta na funkciu dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 
 

 

 

 

Vážení členovia akademickej obce, 
 

na základe uznesenia Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty z dnešného dňa, ktorým senát vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana Trnavskej 

univerzity v Trnave, Právnickej fakulty a na základe § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 ods. 1 a 8 Štatútu Trnavskej 

univerzity v Trnave, Právnickej fakulty a čl. 13a ods. 1 Rokovacieho poriadku Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty určujem miesto a čas konania volieb kandidáta na funkciu dekana 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty.  

Voľby sa uskutočnia na zasadnutí Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty dňa 8. októbra 2019 o 10.00 hod. v miestnosti Collegium novum, Kollárova 10, Trnava. 
 

Kandidáta na funkciu dekana volí v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 11 ods. 1 písm. c) a čl. 16 ods. 3 

Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Akademický senát Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov 

senátu. Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana majú v zmysle čl. 16 ods. 2 Štatútu Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave členovia akademického senátu fakulty, dekan fakulty a profesori 

fakulty, ktorí sú členmi akademickej obce. 
 

  Návrh na kandidáta na dekana fakulty sa podáva písomne tak, aby bol doručený najneskôr 7 dní 

pred konaním voľby k rukám predsedu volebnej komisie, prostredníctvom sekretárky senátu fakulty 

Jarmily Hercegovej (č. d. 114). Návrh na kandidáta musí byť doručený najneskôr dňa 1. októbra 2019 

počas úradných hodín 8:00-15:00. K návrhu sa pripája písomný súhlas navrhovaného kandidáta a 

stručný profesijný životopis. V prípade, ak návrh  nebude kompletný, volebná komisia vyzve 

osobu, ktorá návrh podala, aby ho do dvoch pracovných dní doplnila. Ak návrh nebude ani po výzve 

doplnený, alebo ak návrh nebol podaný oprávnenou osobou, alebo ak navrhovaný kandidát nespĺňa 

požiadavky podľa zákona alebo Štatútu fakulty, volebná komisia takto navrhnutého kandidáta nezaradí do 

zoznamu navrhnutých kandidátov. 

 

 

 

 

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

predsedníčka Akademického senátu PF TU 

 


