
  

AKADEMICKÝ SENÁT 

Teologická fakulta  

Trnavskej univerzity v Trnave 

Kostolná 1, P. O. Box 173, 814 99  Bratislava 

 

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu 

dekana Teologickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave 
 

 

 

Vážená akademická obec TF TU  

 

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. 18 (Spôsob voľby 

dekana) ods. 4 Štatútu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v 

Trnave zo dňa 1. septembra 2013 a § 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

a uznesenia senátu (Uznesenie AS TF TU 6K/3-2022 z 5. 4. 2022) 

vyhlasujem voľby na kandidáta na funkciu dekana Teologickej fakulty 

Trnavskej univerzity.  

Predstavenie kandidátov na funkciu dekana, vystúpenie 

kandidátov a voľby sa uskutočnia na riadnom zasadnutí Akademického 

senátu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len 

„AS TF TU“) dňa  

 

5. mája 2022 (štvrtok) o 14.00hod., 

 

v Aule na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, Kostolná 1, 

Bratislava.  

Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana upravuje Štatút 

Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Rokovací poriadok AS TF 

TU.  

Písomné návrhy na kandidátov možno predkladať predsedníčke 

volebnej komisie pre voľbu kandidáta na funkciu dekana TF TU, ktorou 

je ThDr. Lucia Hidvéghyová, PhD., prostredníctvom p. Mgr. Ďurčanskej 

na sekretariáte dekana TF TU najneskôr do 20. apríla 2022 do 12.00 
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hod. Predložené návrhy overí volebná komisia pre voľbu kandidáta na 

funkciu dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  

Podľa §14 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS TF TU musí každý návrh 

kandidáta obsahovať:  

a) meno a priezvisko kandidáta, akademické tituly, funkčné a 

pracovné zaradenie kandidáta,  

b) vek kandidáta,  

c) písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou,  

d) meno a priezvisko navrhovateľov a podpis,  

e) súhlas zástupcu veľkého kancelára.  

 

Ak navrhovaný kandidát nespĺňa podmienky kladené naň zákonom 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Štatútom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

a Rokovacím poriadkom AS TF TU, volebná komisia takto navrhnutého 

kandidáta nezaradí do zoznamu kandidátov na funkciu dekana.  

 

 

V Bratislave 6. 4. 2022    doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD. 

predseda AS TF TU 


