
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

 

 
 

Zmeny a doplnky 

 

ŠTATÚTU 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. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na návrh dekana Trnavskej 

univerzity v Trnave, Právnickej fakulty uzniesol dňa 26. novembra 2015 na týchto zmenách a 

doplnkoch Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. 

 

Čl. I 

 

Čl. 18 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty sa mení a dopĺňa takto: 

(1) Poradnými orgánmi dekana fakulty sú najmä vedenie fakulty, kolégium dekana fakulty, 

stále komisie dekana fakulty a ad hoc komisie zriadené dekanom fakulty. 

(2) Členmi vedenia fakulty sú dekan fakulty, prodekani fakulty a tajomník fakulty. Na 

zasadnutia vedenia fakulty sa prizýva predseda senátu fakulty.  

(3) Členmi kolégia dekana fakulty sú dekan fakulty, prodekani fakulty, predseda senátu 

fakulty, tajomník fakulty, vedúci katedier, riaditelia ústavov, vedúci študijného oddelenia, 

riaditeľ knižnice fakulty a ďalší členovia, ktorých vymenuje dekan fakulty najmä z radov 

profesorov a docentov. Na zasadnutia kolégia dekana môže dekan fakulty prizvať podľa 

potreby aj iné osoby. 

(4) Dekan v prípade potreby prizýva na zasadnutia poradných orgánov dekana aj ďalšie 

osoby.  

 

Čl. II 

 

Tieto zmeny a doplnky Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

nadobúdajú platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Trnavskej univerzity 

v Trnave a účinnosť dňom zverejnenia na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty. 

 

 

 

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., v.r. 

predsedníčka AS PF TU 
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dekanka PF TU 

 

 

 

 

 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., v.r. 

predsedníčka AS TU 



 

Tieto zmeny a doplnky Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

nadobudli platnosť ich schválením Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave dňa 

21.4.2016. 

 

Tieto zmeny a doplnky Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave boli 

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

12.5.2016. 


