
Dodatok k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu 
Trnavskej univerzity 

z 24. apríla 2003 
(v znení dodatku schváleného uznesením AS TU č.  5R/9 zo dňa 26. októbra 2006, ktorý 
nadobudol účinnosť 26. októbra 2006, dodatku schváleného uznesením AS TU č. 1R-
12/12022009 zo dňa 12. februára 2009,  ktorý nadobudol účinnosť 12. februára 2009, 

dodatku schváleného uznesením AS TU č. 6R-22/21102010, ktorý nadobudol účinnosť 8. 
novembra 2010) 

  
 
      Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave sa podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 
1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov uzniesol na tomto dodatku k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu 
Trnavskej univerzity v Trnave:   
 

Čl. I 
 

1. V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „denného štúdia“.  
 
2. V § 1 ods. 4 sa pripája druhá a tretia veta: „Členstvo v senáte univerzity zaniká z dôvodov 
ustanovených zákonom. Člen senátu univerzity, ktorý má pozastavené členstvo, sa považuje 
za neprítomného na rokovaní senátu univerzity.“  
 
3. V § 4 sa za odsek 3 pripája nový odsek 4: „(4) Ak predsedovi zanikne členstvo v senáte 
univerzity alebo sa svojej funkcie vzdá pred uplynutím funkčného obdobia senátu univerzity, 
do zvolenia nového predsedu plní úlohy predsedu podpredseda, ktorý je členom 
zamestnaneckej časti senátu univerzity.“  
 
4. V § 9 ods. 1 sa za slová „doterajší predseda“ vkladajú slová „alebo ním poverený 
podpredseda“.  
 
5. V § 13 ods. 5 sa slová „na úradnej výveske univerzity a na internetovej stránke“ nahrádzajú 
slovami „na webovom sídle univerzity“. 
 
6. § 16a sa vypúšťa.  
 
 

Čl. II 
 

 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom 
Trnavskej univerzity v Trnave a účinnosť dňom jeho uverejnenia na úradnej výveske 
Trnavskej univerzity v Trnave. 
 

 
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. 
predsedníčka Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave 
 
 
Tento dodatok rokovacieho poriadku bol schválený uznesením Akademického senátu 
Trnavskej univerzity v Trnave č. AS TU 1R-16/04042013  dňa 4. apríla 2013. 
 
Tento dodatok rokovacieho poriadku bol uverejnený na úradnej výveske Trnavskej 
univerzity v Trnave dňa 11. apríla 2013. 


