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  Číslo: TU-30-2020 

 

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 aj len ako „AS PF TU“ alebo „senát“ 

v príslušnom gramatickom tvare) vyhlasujem elektronické hlasovanie vo veci schválenia 

zmien ustanovení a doplnenia ustanovení Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej aj len ako „Rokovací poriadok AS PF 

TU“ v príslušnom gramatickom tvare).   

Na základe ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 33 ods. 2 písm. d) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(ďalej aj len ako „zákon o vysokých školách“ v príslušnom gramatickom tvare) a článku 11 

ods. 1 písm. b) Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave patrí do pôsobnosti 

senátu schvaľovanie Rokovacieho poriadku senátu fakulty na návrh predsedu senátu.  

Zákon č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony, umožnil uskutočnenie zasadnutia akademického senátu 

prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej 

technológie bez fyzickej prítomnosti a upravil tiež otázku, kedy sa zasadnutie senátu považuje 

za verejné. Nakoľko Rokovací poriadok AS PF TU s možnosťou zasadnutia inak ako 

prezenčne nepočíta, je potrebné upraviť jeho znenie tak, aby reflektovalo zmeny zavedené 

predmetnou novelou zákona o vysokých školách. Zároveň sa navrhujú aj spresnenia 

ustanovení o korešpondenčnom a elektronickom hlasovaní.  
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V zmysle ustanovenia článku 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS PF TU 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 

ochranu verejného zdravia na celoštátnej a univerzitnej úrovni v časovom trvaní až do 

odvolania. Zasadnutie senátu štandardnou formou v tejto situácii nie je možné zrealizovať.  

 

Predmetom elektronického hlasovania je návrh nasledovného uznesenia: 

 

„Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schvaľuje zmeny 

a doplnky Rokovacieho poriadku Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty.“ 

 

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 v piatok, 11. decembra 2020 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. Hlasovací lístok  

2. Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku Akademického senátu Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty 
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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. Peter Varga, PhD. 

JUDr. Veronika Kleňová, PhD. 

JUDr. Michal Aláč, PhD.                                          

Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD. 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


