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VYHLÁSENIE ELEKTRONICKÉHO HLASOVANIA 

AKADEMICKÉHO SENÁTU 

TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY 

 

Vážené členky a vážení členovia akademického senátu fakulty, 

na základe ustanovenia článku 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej aj len ako „AS PF TU“ alebo „senát“ 

v príslušnom gramatickom tvare) vyhlasujem elektronické hlasovanie vo veci výzvy 

v súvislosti s pripravovanými zmenami vysokoškolskej legislatívy.  

Minister  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložil dňa 22. 10. 

2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj len ako „zákon o vysokých školách“ v príslušnom gramatickom tvare). Tento návrh 

obsahuje ustanovenia, ktoré obmedzujú právomoci orgánov akademickej samosprávy 

a zvyšujú ingerenciu ministra školstva do riadenia vysokých škôl. K predloženému návrhu 

zaujali zásadne odmietavé stanovisko Rada vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len 

„Rada VŠ“ v príslušnom gramatickom tvare), Slovenská rektorská konferencia, Akademický 

senát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS TU“), Študentská rada Trnavskej 

univerzity v Trnave, ako aj ďalšie univerzity a fakulty. AS PF TU zaujal stanovisko 

uznesením č. 36/2021.  

Vzhľadom k tomu, že zásadné výhrady vysokoškolských reprezentácií k novele zákona 

o vysokých školách neboli v doterajšom legislatívnom procese akceptované, Rada VŠ 

adresovala dňa  9. februára 2022 výzvu akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, aby v 

spolupráci s ich vedeniami na znak rázneho protestu symbolicky prerušili výučbu dňa 21. 2. 

2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o vysokých školách zvážili pokračovanie 
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protestu. Túto výzvu podporil aj AS TU uznesením č. AS TU 2K-1/2022 zo dňa 16. februára 

2022. 

V zmysle ustanovenia článku 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku môže predseda senátu 

vyhlásiť korešpondenčné alebo elektronické hlasovanie, ak si to vyžadujú konkrétne okolnosti 

alebo neodkladnosť riešenia konkrétnej veci.  

Elektronické hlasovanie v tejto veci je odôvodnené súčasnou epidemiologickou 

situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a zároveň naliehavosťou veci.   

Predmetom elektronického hlasovania je návrh nasledovného uznesenia: 

 

„AS PF TU ako orgán akademickej samosprávy sa pripája k výzve Rady VŠ zo dňa 

9. februára 2022 a výzve AS TU, prijatej uznesením č. AS TU 2K-1/2022 zo dňa 16. 

februára 2022 a stotožňuje sa so závermi, ktoré odmietajú potláčanie a rušenie 

akademickej samosprávy a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt. 

 

AS PF TU podporuje iniciatívu Rady VŠ a AS TU a pripája sa k protestu 

spočívajúcom v prerušení výučby dňa 21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele 

zákona o vysokých školách.“  

 

Upravený hlasovací lístok, prosím, zasielajte prostredníctvom elektronickej pošty 

z Vašej univerzitnej e-mailovej adresy na e-mailovú adresu senátu: senatpftu@truni.sk, 

prípadne na adresu tajomníka senátu: martin.bulla@truni.sk.  

 

Elektronické hlasovanie bude ukončené v piatok, 18. februára 2022 o 18.00 hod. 

 

Prosím Vás, aby ste sa hlasovania zúčastnili.  

 

S úctou,  

mim. prof. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., v.r. 

predsedníčka AS PF TU 

 

Prílohy:   

1. Hlasovací lístok  
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Členovia senátu – zamestnanecká časť:  Členovia senátu – študentská časť: 

Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.  Mgr. Ivana Mokrá  

prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.  Daniel Pavelka 

JUDr. Milan Hlušák, PhD.  Martin Pogádl  

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.  Bc. Tomáš Široký 

mim. prof. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.    

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD. 

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.    

Mgr. Veronika Zoričáková, PhD. 

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.   


