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Zápisnica z elektronického hlasovania  

Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

 

Čas konania: 4. apríla 2019 – 10. apríla 2019 do 20:00 

 

Predsedníčka Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

(ďalej aj len ako „senát“ v príslušnom gramatickom tvare alebo „AS PF TU“) dňa 4. apríla 

2019 na základe ustanovenia článku 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku senátu vyhlásila 

elektronické hlasovanie vo veci schvaľovania ďalších podmienok prijatia na štúdium v 

doktorandských študijných programoch.  

Schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov 

uskutočňovaných fakultou, predložených dekanom fakulty, patrí do kompetencie senátu na 

základe ustanovenia § 27 od. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe článku 11 

ods. 1 písm. j) Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  

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 časovou tiesňou a potrebou 

dodržania zákonnej lehoty na zverejnenie komplexných informácií o podmienkach 

prijímacieho konania na doktorandské študijné programy. Podľa ustanovenia § 57 ods. 5 

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

neskorších predpisov má fakulta povinnosť zverejniť komplexné informácie o podmienkach 

prijímacieho konania najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie 

prihlášok.  
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Oznámenie o vyhlásení elektronického hlasovania bolo zverejnené na úradnej výveske 

fakulty a na webovom sídle fakulty dňa 4. apríla 2019. Zároveň bolo v rovnaký deň spolu s 

predloženým návrhom a hlasovacím lístkom rozoslané členom a členkám senátu 

elektronickou poštou. Hlasovanie sa uskutočnilo prostredníctvom elektronickej pošty na 

adresu senátu: senatpftu@truni.sk.  

Elektronické hlasovanie bolo ukončené dňa 10. apríla 2019 o 20:00 hodine.  

Hlasovacie lístky v stanovenom termíne doručilo celkom 13 členov a členiek senátu, čo 

je nadpolovičná väčšina všetkých členov a členiek senátu.  

 

Predmetom elektronického hlasovania boli návrhy nasledovných uznesení: 

 

i. Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje ďalšie 

podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe v odbore 3.4.7. 

trestné právo pre akademický rok 2019/2020. 

Výsledky hlasovania:  

Počet doručených hlasovacích lístkov: 13 

Za: 13 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

ii. Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje ďalšie 

podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe v odbore 3.4.11. 

občianske právo pre akademický rok 2019/2020.   

Výsledky hlasovania:  

Počet doručených hlasovacích lístkov: 13 

Za: 13 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

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

prebiehalo v dňoch 4. až 10. apríla 2019, senát  s c h v á l i l  nasledovné uznesenia:   
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Uznesenie č. 15/2019 

i. „Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje 

ďalšie podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe v 

odbore 3.4.7. trestné právo pre akademický rok 2019/2020.“ 

 

Uznesenie č. 16/2019 

ii. „Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje 

ďalšie podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe v 

odbore 3.4.11. občianske právo pre akademický rok 2019/2020. “ 

 

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

budú vyššie uvedené výsledky elektronického hlasovania, konaného v dňoch 4. – 10. apríla 

2019, oznámené aj na najbližšom zasadnutí senátu.  

 

Zápisnica bola vyhotovená dňa 11. apríla 2019.  

 

 

 

 

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

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

predsedníčka AS PF TU 

 

 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

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

Mgr. Martin Bulla, PhD. 

tajomník AS PF TU 

 

 


