
 
 
 
 
 

Dodatok č. 2  
k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Trnavskej univerzity 

z 12. januára 2021 

(v znení dodatku č. 1 zo dňa 17. júna 2014 schváleného uznesením Vedeckej rady 
Trnavskej univerzity v Trnave č. 4-VR TU 2/2014, ktorý nadobudol účinnosť dňa 23. júna 
2014) 

 
 

Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave sa podľa § 12 ods. 1 písm. n) zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzniesla na tomto dodatku 
k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rade Trnavskej univerzity v Trnave: 
 
 

Čl. I 
 
1. V druhej časti (Postavenie, pôsobnosť a úlohy Vedeckej rady Trnavskej univerzity), čl. 2 
ods. 1 sa nahrádza prvá veta v znení: „Počet riadnych členov vedeckej rady s piatimi fakultami 
je dvadsaťsedem“, novým znením: „Počet riadnych členov vedeckej rady určuje Štatút 
Trnavskej univerzity v Trnave“.   
 
2. V štvrtej časti (Zasadnutia vedeckej rady) sa za čl. 12 vkladajú nové čl. 13, 14, 15, 16 a 17 
v znení: 
 
(13) Vedecká rada môže okrem zasadnutí formou osobnej prítomnosti členov a hostí v 
rokovacej miestnosti konať aj telekonferenčné zasadnutia.  

(14) Telekonferenčným zasadnutím je  

a) rokovanie členov vedeckej rady a prítomnosť hostí na diaľku prostredníctvom 
telekomunikačných, audiovizuálnych, telefonických alebo obdobných technických zariadení 
(ďalej len „telekonferenčné zariadenie”)  

b) kombinácia osobnej prítomnosti členov vedeckej rady a hostí v rokovacej miestnosti a 
zapojenia sa ďalších členov vedeckej rady a hostí do rokovania prostredníctvom 
telekonferenčného zariadenia.  

(15) Počas telekonferenčného zasadnutia môže vedecká rada rokovať a hlasovať aj o otázkach 
podľa čl. 10 ods. 4 tohto Rokovacieho poriadku VR TU, v ktorých sa vyžaduje tajné hlasovanie. 
 
(16) Tajné hlasovanie vedeckej rady v rámci telekonferenčného zasadnutia možno uskutočniť 
len v prípade, ak to umožňujú technické podmienky, tak aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. 
 



(17) O špecifických podrobnostiach o spôsobe rokovania a prijímania uznesení na 
telekonferenčnom zasadnutí poučí  členov vedeckej rady predseda vedeckej rady, resp. 
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.  
 
 
 
 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
predseda Vedeckej rady  

Trnavskej univerzity v Trnave 
 

 
 
 
Tento dodatok rokovacieho poriadku bol schválený uznesením  
Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave č. 1 – VR TU-KH-1/2021 
dňa 20. 1. 2021.  
 
Tento dodatok rokovacieho poriadku bol uverejnený na úradnej 
výveske Trnavskej univerzity v Trnave dňa 26. 1. 2021. 
 
 


