
Dodatok k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu 

Trnavskej univerzity  

zo 6. novembra 2020 
(v znení dodatku schváleného uznesením AS TU č. 5R/9 zo dňa 26. októbra 2006, ktorý 

nadobudol účinnosť 26. októbra 2006, dodatku k Rokovaciemu poriadku AS TU 

schváleného uznesením AS TU č. 1R-12/12022009zo dňa 12. februára 2009, ktorý 

nadobudol účinnosť 12. februára 2009, a dodatku k Rokovaciemu poriadku AS TU 

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

2010, a dodatku k Rokovaciemu poriadku AS TU schváleného uznesením AS TU 1R-

16/04042013, ktorý nadobudol účinnosť 11. apríla 2013) 

 

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 § 15 sa za ods. 6 pripája nový odsek 7: (7) "V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhlásených podľa osobitného zákona1 môže predseda senátu 

zvolať zasadnutie senátu, ktoré sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti. Počas takejto formy 

zasadnutia môže senát rokovať aj o otázkach, v ktorých sa vyžaduje tajné hlasovanie. Tajné 

hlasovanie senátu možno uskutočniť len v prípade, ak to umožňujú technické podmienky, 

tak aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. O spôsobe tajného hlasovania senátu poučí 

členov senátu predseda, v jeho neprítomnosti predsedajúci." 

 

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.  

 

Mgr. Katarína Karabová, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave 

 

Tento dodatok rokovacieho poriadku bol schválený uznesením  

Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave č. 4K-1/2020  

dňa 6. novembra 2020.  

 

Tento dodatok rokovacieho poriadku bol uverejnený na úradnej 

výveske Trnavskej univerzity v Trnave dňa 10.11.2020. 

                                                           
1 Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu, zákon č.  42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. 


