
 

 

Správa o činnosti  
Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018 

 
 
 

 Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS 
PF TU“) v súlade s § 27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
131/2002 Z. z.“) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti. 
 
 AS PF TU v roku 2018 rokoval nasledovne: 
 

- Riadne zasadnutie senátu -  25. januára 2018 
- Riadne zasadnutie senátu -  25. apríla 2018 
- Riadne zasadnutie senátu – 23. mája 2018 
- Elektronické hlasovanie – 2. – 5. júna 2018 
- Riadne zasadnutie senátu - 25. októbra  2018 

  
 

AS PF TU sa na svojich zasadnutiach zaoberal témami, ktoré ustanovuje zákon  č. 
131/2002 Z. z. a Štatút Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj ďalšími 
aktuálnymi problémami. 

 
 
Na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. januára 2018 Akademický senát PF TU 

prerokoval a schválil: 
- Podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný program v študijnom odbore 

pre akad. rok 2019/2020 
- Podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný program v študijnom odbore 

pre akad. rok 2018/2019 
- Podmienky prijímacieho konania na akreditované doktorandské  študijné programy v 

pre akad. rok 2018/2019 
- Schválenie návrhov dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady PF TU. Schválení  

boli:  prof. JUDr. Helena Barancová a doc. JUDr. Jozef Opatovský 
 

 
Na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. apríla 2018 Akademický senát PF TU 

uskutočnil:  
- Schválenie výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2017  
- Schválenie výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 2017 
- Schválenie správy o činnosti Akademického  senátu PF TU za rok 2017 
 
 
Na svojom riadnom zasadnutí dňa 23. mája 2018 Akademický senát PF TU 

uskutočnil:  
- Schválenie návrhu rozpočtu PF TU na rok 2018 
- Schválenie  zmeny vo Vyhláške dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní 
- Schválenie návrh dekanky na vymenovanie prodekana fakulty s pôsobnosťou pre 

vedu a legislatívu – schválený bol doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. 
 --- ---  - ----- 



 

 

V elektronickom hlasovaní  2 . – 5. júna 2018  členovia Akademického senátu PF 
TU v Trnave schválili uznesením č. 29/2018:  

 
„ Návrh spoločného vyhlásenia  Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského 
v Bratislave k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej 
republike a zásadne  odmieta aktivity smerujúce k obmedzovaniu akademických práv 
a slobôd v Slovenskej republike.“ 
 
 

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. októbra 2018 Akademický senát PF TU 
prerokoval a schválil: 

-  Návrh bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo v dennej 
forme štúdia 

- Návrh bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo v externej 
forme štúdia 

- Návrh magisterského študijného programu v študijnom odbore právo v dennej 
forme štúdia 

- Návrh magisterského študijného programu v študijnom odbore právo v externej 
forme štúdia 

- Voľba zástupcov študentov (na rokovanie Vedeckej rady fakulty v študijných 
programoch uskutočňovaných fakultou) 

- Voľba členov Disciplinárnej komisie fakulty – študentská časť 
 
 

 
 

  
Správu vypracovala: doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
 
 
Správa o činnosti AS PF TU za rok 2018 bola na rokovanie senátu predložená dňa 15. mája 
2019.  
 
Správa bola v súlade s § 27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. a v zmysle čl. 11 ods. 1 
písm. m) Štatútu Právnickej fakulty TU zverejnená na webovom sídle Trnavskej univerzity 
v Trnave dňa 20. mája 2019. 


