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Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

 

 

 

Zmeny a doplnky 

 

ORGANIZAČNÉHO PORIADKU TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE, 

PRÁVNICKEJ FAKULTY 

 

 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty sa podľa § 27 ods. 

1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 11 ods. 1 písm. a) 

a s čl. 27 ods. 2 písm. b) Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty zo dňa 30. 

mája 2013 sa, na návrh dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, uzniesol 

dňa 18. júna 2015 na týchto zmenách a doplnkoch Organizačného poriadku Trnavskej 

univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. 

 

Čl. I 

 

Organizačný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. V čl. 5 ods. 2 písmeno j) znie:  

 

„c) Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií“. 

 

2. V prílohe sa bunka s textom „Ústav práva duševného vlastníctva“ nahrádza bunkou 

s textom „Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií“. 

 

Čl. II 

 

Tieto zmeny a doplnky Organizačného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Akademickým senátom 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty a účinnosť dňom ich uverejnenia na 

úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. 

 

 

 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave,  

Právnickej fakulty 

v. r. 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 

dekanka Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty 

 

v. r. 
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Tieto zmeny a doplnky Organizačného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty nadobudli platnosť ich schválením Akademickým senátom Trnavskej 

univerzity v Trnave, Právnickej fakulty dňa 18. júna 2015. 

 

Tieto zmeny a doplnky Organizačného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty boli zverejnené na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty dňa 22. júna 2015. 

 


