
      
 
 

              TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE 
             PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 
AKADEMICKÝ SENÁT 

 
 

 
 

 
* korešpondenčná adresa ( telefón internet  IČO  31825249 
     PRÁVNICKÁ FAKULTA TU                  + 421 33 5939 626 http://iuridica.truni.sk/ IČ DPH   SK 2021177202 
      Hornopotočná 23                  + 421 905 587784 e-mail     
      918 43 TRNAVA  -  SK fax   + 421 33 5513 021 senatpftu@truni.sk   

 

             

 

 Číslo: VR_3847-2018 

 Trnava, 5. júna 2018 

 

ZÁPISNICA Z ELEKTRONICKÉHO HLASOVANIA  

AKADEMICKÉHO SENÁTU 

TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY 

 

Čas konania: 2. – 5. júna 2018  

 

Predsedníčka Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

(ďalej aj len ako „senát“ v príslušnom gramatickom tvare alebo „AS PF TU“) dňa 2. júna 

2018 na základne ustanovenia článku 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku senátu vyhlásila 

elektronické hlasovanie vo veci vyjadrenia stanoviska k obmedzovaniu akademických práv a 

slobôd v Slovenskej republike.  

V zmysle ustanovenia článku 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku senátu môže predseda 

senátu vyhlásiť korešpondenčné alebo elektronické hlasovanie, ak si to vyžadujú konkrétne 

okolnosti alebo neodkladnosť riešenia konkrétnej veci.  

Elektronické hlasovanie bolo v tejto veci odôvodnené najmä časovou tiesňou, keďže na 

6. júna 2018 bolo zvolané stretnutie na pôde Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, na ktoré boli prizvaní zástupcovia všetkých slovenských fakúlt a univerzít, 

s cieľom vyjadrenia stanoviska k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej 

samosprávy v Slovenskej republike.  

Oznámenie o vyhlásení elektronického hlasovania bolo spolu s hlasovacím lístkom 

a ďalšími prílohami rozoslané členom senátu elektronickou poštou dňa 2. júna 2018. Zároveň 

bolo zverejnené na webovom sídle fakulty a na úradnej výveske fakulty.  

Na základe ustanovenia § 26 ods. 6 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 10 

ods. 1 písm. e) Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zaniklo členstvo 
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v senáte členom študentskej časti senátu Bc. Adamovi Krajáčovi a Bc. Michalovi Tominovi 

z dôvodu skončenia štúdia. Hlasovacie lístky preto menovaným zaslané neboli.  

Hlasovanie sa uskutočnilo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu senátu: 

senatpftu@truni.sk.  

Elektronické hlasovanie bolo ukončené dňa 5. júna 2018 o 12:00 hodine.  

Hlasovacie lístky v stanovenom termíne doručilo celkom 11 členov a členiek senátu, čo 

je nadpolovičná väčšina všetkých členov a členiek senátu.  

 

Predmetom elektronického hlasovania bol návrh nasledovného uznesenia: 

 

„Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyslovuje  

podporu Návrhu 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.“ 

 

Výsledky hlasovania:  

Počet doručených hlasovacích lístkov: 11 

Za: 11 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

Z uvedených výsledkov hlasovania vyplýva, že v elektronickom hlasovaní, ktoré 

prebiehalo v dňoch 2. až 5. júna 2018, senát schválil nasledovné uznesenie:   

 

Uznesenie č. 29/2018 

„Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyslovuje  

podporu Návrhu 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.“ 
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V súlade s ustanovením článku 14 ods. 2 poslednej vety Rokovacieho poriadku senátu 

budú vyššie uvedené výsledky elektronického hlasovania, konaného v dňoch 2. až 5. júna 

2018, oznámené aj na najbližšom zasadnutí senátu.  

 

Zápisnica bola vyhotovená dňa 5. júna 2018.  

 

 

 

............................................... 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

predsedníčka AS PF TU 

 

 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

............................................... 

Mgr. Martin Bulla, PhD. 

tajomník AS PF TU 

 

 

 

 

 

  


