TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Akademický senát

Trnava, 22. januára 2021
Číslo: TU_21_2021
VYHLÁSENIE ELEKTRONICKÉHO HLASOVANIA
AKADEMICKÉHO SENÁTU
TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY
Vážené členky a vážení členovia akademického senátu fakulty,
na základne ustanovenia článku 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „Rokovací poriadok“)
vyhlasujem elektronické hlasovanie vo veci schvaľovania ďalších podmienok prijatia na
štúdium v študijných programoch uskutočňovaných fakultou.
Listom zo dňa 11. januára 2021 dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave (ďalej aj len ako „fakulta“ alebo „PF TU“) požiadala Akademický senát Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej aj len ako „senát“ alebo „AS PF TU“)
o prerokovanie a schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium v študijných programoch
uskutočňovaných fakultou.
Schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov
uskutočňovaných fakultou, predložených dekanom fakulty, patrí do kompetencie senátu na
základe ustanovenia § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) a
článku 11 ods. 1 písm. j) Štatútu PF TU.
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 opatreniami, ktoré boli prijaté na
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ochranu verejného zdravia na celoštátnej a univerzitnej úrovni. Zasadnutie senátu štandardnou
formou v tejto situácii nie je možné zrealizovať.
Predmetom elektronického hlasovania sú návrhy nasledovných uznesení:
i.

AS PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na bakalársky
študijný program v študijnom odbore právo na PF TU pre akademický rok
2022/2023.

ii.

AS PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na magisterský
študijný program v študijnom odbore právo na PF TU pre akademický rok
2021/2022.

iii.

AS PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium v
doktorandskom študijnom programe na PF TU pre akademický rok
2021/2022.

Upravený hlasovací lístok, prosím, zasielajte prostredníctvom elektronickej pošty
z Vašej e-mailovej adresy na e-mailovú adresu senátu:
senatpftu@truni.sk
Elektronické hlasovanie bude ukončené 28. januára 2021 o 20.00 hodine.
Prosím Vás, aby ste sa hlasovania zúčastnili.
S úctou,
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., v.r.
predsedníčka Akademického senátu PF TU
Prílohy:
1. Podmienky prijatia na štúdium na bakalársky študijný program v študijnom odbore právo na
PT TU pre akademický rok 2022/2023.
2. Podmienky prijatia na štúdium na magisterský študijný program v študijnom odbore právo na
PF TU pre akademický rok 2021/2022.
3. Podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe na PF TU pre
akademický rok 2021/2022.
4. Hlasovací lístok
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Členovia senátu – zamestnanecká časť:

Členovia senátu – študentská časť:

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

Ing. Monika Sartorisová

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

Bc. Tomáš Široký

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.
doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.
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