
USMERNENIE DEKANA PF TU Č. 1/2016 

O ČINNOSTI KOMISIE PRE PRIJÍMACIE KONANIE 

NA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM „PRÁVO“ 

NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTE 

      

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

(1) Rozhodnutím dekana Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len 

„dekan“) bola dňa 1. 1. 2017 zriadená Komisia pre prijímacie konanie na bakalársky študijný 

„Právo“ (ďalej len „Komisia“), ktorá je poradným orgánom dekana a prejednáva otázky 

týkajúce sa skvalitňovania prijímacích pohovorov na bakalársky študijný program na fakulte 

s cieľom zabezpečenia kvalitného, transparentného, spoľahlivého a spravodlivého 

prijímacieho procesu.  

(2) Cieľom tohto usmernenia je upraviť pôsobnosť, organizáciu a činnosť Komisie. 

 

Čl. 2 

Predseda  komisie 

(1) Komisia má troch členov. Členom komisie je dekan fakulty a prodekan pre štúdium. 

Ďalšieho člena Komisie menuje dekan fakulty spomedzi vysokoškolských učiteľov 

a výskumných pracovníkov Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulty, ktorý je 

v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. 

(2) Predsedom komisie je dekan fakulty.  

 

Čl. 3 

Zasadnutie Komisie 

(1) Zasadnutie Komisie sa koná podľa potreby a zvoláva ho predseda Komisie.  

(2) Plánovaným zasadnutím Komisie je zasadnutie konané v januári bežného roka, na 

ktorom sa vyhodnotí súbor otázok pre daný akademický rok z hľadiska aktuálnosti, 

zrozumiteľnosti, vhodnosti a pod. Druhým plánovaným zasadnutím je júnové zasadnutie 

Komisie konané po prijímacích pohovoroch, na ktorom sa vyhodnotí efektivita jednotlivých 

otázok a navrhnú sa prípadné korekcie súboru otázok, resp. iné opatrenia. 

(3) Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia. Na prijatie uznesenia 

je potrebný súhlas všetkých členov Komisie. 

(4) Okrem členov Komisie sa zasadnutia môžu zúčastňovať aj prizvané osoby. 



(5) Zo zasadnutia Komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa archivuje u tajomníka 

fakulty. 

 

Čl. 4 

Činnosť Komisie 

(1) Komisia prerokúva otázky týkajúce sa skvalitňovania prijímacieho konania na bakalársky 

študijný program s cieľom zabezpečenia kvalitného, transparentného, spoľahlivého 

a spravodlivého prijímacieho procesu. Komisia je najmä oprávnená:  

- predkladať návrhy zamerané na zatraktívnenie a skvalitňovanie prijímacieho konania,  

- predkladať návrhy na doplnenie, výmaz, preformulovanie vo vzťahu k súboru otázok na 

prijímacie konanie, 

- spolupodieľať sa organizačne na príprave prijímacieho konania v spolupráci s dekanom 

fakulty a s vedením fakulty,  

- na žiadosť dekana fakulty podať stanovisko k individuálnemu podnetu uchádzača vo vzťahu 

k priebehu a obsahu prijímacieho konania, 

- spolupracovať s vedením fakulty pri uverejňovaní potrebných informácií na webe fakulty. 

(2) Stanovisko Komisie má odporúčací charakter. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

(2) Usmernenie dekana PF TU č. 1/2016 o činnosti Komisie pre prijímacie konanie na 

bakalársky študijný program „Právo“ na Trnavskej univerzite, Právnickej fakulte, vydané dňa 

20.12. 2016, nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2017. 

 

 

 

       Andrea Olšovská, dekanka PF TU 

 

 

 


