
Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave za rok 2020 

 

 

Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS PF TU“) v 

súlade s § 27ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2002 Z. z.“) raz za 

rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti. 

AS PF TU v roku 2020 rokoval (s obmedzeniami vyplývajúcimi z pandemickej situácie 

spôsobenej COVID-19) nasledovne: 

Riadne zasadnutie senátu - 6. februára 2020 

Elektronické hlasovanie – 1. – 8. apríla 2020 

Elektronické hlasovanie – 9. – 15. mája 2020 

Riadne zasadnutie senátu - 17. júna 2020 

Elektronické hlasovanie – 7. – 11. decembra 2020 

 

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 6. februára 2020 Akademický senát PF TU prerokoval 

a schválil: 

- Správu o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 2019 

- Podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný program na Právnickej fakulte 

Trnavskej univerzity v Trnave na akad. rok 2021/2022  

- Podmienky prijímacieho konania na magisterský študijný program na Právnickej 

fakulte Trnavskej univerzity v Trnave na akad. rok 2020/2021 

- Podmienky prijímacieho konania na akreditované doktorandské študijné programy na 

Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave na akad. rok 2020/2021 

Ďalej na tomto zasadnutí Akademický senát PF TU uskutočnil: 

- Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekanov Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave 

- Schválenie návrhu dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave 

- Voľbu zástupcu senátu do výberových komisií fakulty 

 

V elektronickom hlasovaní v dňoch 1 . – 8. apríla 2020 členovia Akademického senátu PF 

TU v Trnave schválili uznesenie:  

Uznesenie č. 20/2020 „Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

schvaľuje návrh na zrušenie svojho uznesenia č. 6/2019 zo dňa 15. 2. 2019 v časti schvaľujúcej 



ako ďalšiu podmienku prijatia na bakalársky študijný program v študijnom odbore právo v 

akademickom roku 2020/2021 absolvovanie prijímacej skúšky“. 

 

V elektronickom hlasovaní v dňoch 9 . – 15. mája 2020 členovia Akademického senátu PF 

TU v Trnave schválili uznesenia:  

Uznesenie č. 21/2020 „Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

schvaľuje Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2019.“ 

Uznesenie č. 22/2020 „Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

schvaľuje Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2019.“ 

 

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 17. júna 2020 Akademický senát PF TU prerokoval a 

schválil: 

- Návrh Rozpočtu na rok 2020  

- Návrh Vyhlášky o rigoróznom konaní 

Ďalej na tomto zasadnutí Akademický senát PF TU uskutočnil: 

- Schválenie návrhu dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave 

- Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekana pre zahraničné vzťahy 

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

 

V elektronickom hlasovaní v dňoch 7 . – 11. decembra 2020 členovia Akademického 

senátu PF TU v Trnave schválili uznesenie:  

Uznesenie č. 33/2020 „Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

schvaľuje zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Akademického senátu Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty.“ 

 

 

Správu vypracovala: doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

Správa o činnosti AS PF TU za rok 2020 bola na rokovanie senátu predložená dňa 18. 02. 2021. 

Správa bola v súlade s § 27ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. a v zmysle čl. 11 ods. 1 

písm. m) Štatútu Právnickej fakulty TU zverejnená na webovom sídle Trnavskej univerzity v 

Trnave dňa 19. februára 2021. 

 

 


