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Zápisnica 

zo zasadnutia Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

 

 Číslo: VR_7541_2021 

 TU_21-2021 

 

Dátum a miesto konania:  20. decembra 2021 o 13:00 

 Online, prostredníctvom MS Teams   

 

Program zvolaného zasadnutia:  

1) Otvorenie 

2) Vyhlásenie výsledku elektronického hlasovania; 

3) Podmienky prijímacieho konania na bakalársky (Bc.) študijný program v 

študijnom odbore „právo“ pre ak. rok 2023/2024;  

4) Podmienky prijímacieho konania na magisterský (Mgr.) študijný program v 

študijnom odbore „právo“ pre ak. rok 2022/2023;  

5) Podmienky prijímacieho konania na doktorandský (PhD.) študijný program pre 

ak. rok 2022/2023;  

6) Prerokovanie úprav Študijného programu  

7) Rôzne 

8) Záver  

 

Ad. 1) Otvorenie  

Zasadnutie otvorila doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., predsedníčka 

Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej aj len ako 

„senát“ v príslušnom gramatickom tvare alebo „AS PF TU“), privítala prítomných členov 

a členky senátu, dekanku, prodekanky, členky a členov akademickej obce Trnavskej 
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univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej aj len ako „fakulta“ v príslušnom gramatickom 

tvare alebo „PF TU“).  

Predsedníčka senátu na úvod informovala, že na základe ustanovenia § 26 ods. 6 písm. 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „zákon o VŠ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a článku 10 ods. 1 písm. d) Štatútu fakulty prerušením štúdia zaniklo členstvo v senáte 

zástupkyni študentiek a študentov externého štúdia Ing. Bc. Monike Sartorisovej. 

Predsedníčka senátu poďakovala pani Sartorisovej za jej prácu v senáte a svedomité plnenie 

jej mandátu a popriala jej mnoho úspechov a zdravia v ďalšom pôsobení.  

Predsedajúca skonštatovala uznášaniaschopnosť senátu. Prítomných je 13 členiek 

a členov senátu. Z účasti na zasadnutí sa ospravedlnil doc. Maslen zo zdravotných dôvodov 

a člen senátu p. Daniel Pavelka avizoval možné technické problémy s pripojením.  

Predsedajúca oboznámila prítomných s programom zasadnutia tak, ako bol uvedený 

v pozvánke a požiadala o predloženie návrhov na jeho prípadné doplnenie alebo zmeny. 

Keďže žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu programu predložené neboli, predsedajúca 

dala hlasovať o programe zasadnutia.  

 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13 

Za: 12 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Nehlasoval/a: 1 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 37/2021 

„AS PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 20. decembra 2021.“ 

 

 Zo zasadnutia sa kvôli technickým problémom s pripojením odpojil člen senátu p. 

Daniel Pavelka, počet prítomných členiek a členov senátu klesol na 12.  

Predsedajúca navrhla za overovateľku zápisnice doc. JUDr. Evu Szabovú, PhD., 

ktorá s nomináciou vyslovila súhlas a následne dala o tomto návrhu hlasovať.  
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Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12 

Za: 10 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlas 

Nehlasoval/a: 1 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 38/2021 

„AS PF TU ustanovuje za overovateľku zápisnice zo zasadnutia AS PF TU  

dňa 20. decembra 2021 doc. JUDr. Evu Szabovú, PhD.“ 

 

Ad. 2) Vyhlásenie výsledku elektronického hlasovania 

Predsedajúca otvorila druhý bod programu. V súlade s ustanovením článku 14 ods. 2 

poslednej vety Rokovacieho poriadku senátu oznámila výsledky elektronického hlasovania 

senátu, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12. – 17. novembra 2021. Elektronické hlasovanie bolo 

vyhlásené na základe článku 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku senátu a týkalo sa stanoviska 

senátu k pripravovaným zmenám vysokoškolskej legislatívy.  

 

Výsledky hlasovania:  

Počet doručených hlasovacích lístkov: 14 

Za: 13 hlasov 

Proti: 1 hlas 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

V elektronickom hlasovaní senát  s c h v á l i l  nasledovné uznesenie:   

 

Uznesenie č. 36/2021 

„Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty v súvislosti s 

pripravovanými zmenami vysokoškolskej legislatívy: 

1. Odmieta zásahy politickej moci do akademických práv a slobôd 

2. Považuje akademickú samosprávu, zavedenú zákonom č. 172/1990 Zb. o vysokých 

školách a potvrdenú zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, za jeden zo 

zásadných výdobytkov novembra 1989 
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3. Odsudzuje snahy o okliešťovanie akademickej samosprávy, zhmotnené v 

pripravovanej novele vysokoškolského zákona 

4. Varuje pred návratom pred rok 1989 ku štátom riadenému vysokému školstvu a 

pripomína, že k politickému ovládnutiu univerzít na našom území došlo naposledy v 

päťdesiatych rokoch minulého storočia, prijatím zákona  č. 58/1950 Zb. o vysokých 

školách 

5. Vyjadruje v tejto veci podporu stanoviskám Rady vysokých škôl Slovenskej 

republiky, Slovenskej rektorskej konferencie, Akademického senátu Trnavskej 

univerzity v Trnave, Študentskej rady Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj 

protestným akciám brániacim akademické práva a slobody.“ 

 

Dňa 4. decembra 2021 sa v zmysle čl. 10 ods. 7 Pravidiel tvorby, úpravy, 

schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave a na 

základe listu dekanky PF TU zo dňa 1. decembra 2021 uskutočnilo zasadnutie študentskej 

časti AS PF TU, na ktorom boli za zástupkyne študentov v Spoločnej programovej rade 

PF TU navrhnuté: 

1. Sofia Ďuricová, študentka 1. ročníka bakalárskeho študijného programu v dennej 

forme štúdia; a  

2. Petra Straková, študentka 1. ročníka magisterského študijného programu v dennej 

forme štúdia. 

Predsedníčka senátu v tejto súvislosti poďakovala členke a členom študentskej časti 

senátu za promptnú spoluprácu v danej veci.  

Na zasadnutie sa znovu pripojil člen senátu p. Daniel Pavelka, počet prítomných 

členiek a členov senátu vzrástol na 13. 

 

Ad. 3) Ďalšie podmienky prijímacieho konania na bakalársky (Bc.) študijný 

program v študijnom odbore „právo“ pre ak. rok 2023/2024  

Predsedníčka senátu otvorila tretí bod programu. Prítomných oboznámila, že 

schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných 

fakultou na návrh dekana fakulty patrí do kompetencie senátu v zmysle ustanovenia § 27 ods. 

1 písm. h) zákona o VŠ a v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. j) Štatútu fakulty. Nato predsedajúca 

požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.  

Dekanka fakulty uviedla, že navrhuje zachovanie prijímacích skúšok, ktoré sú na 

fakulte zaužívané a sú pozitívne hodnotené zo strany študentov, odbornej verejnosti v rámci 
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Slovenska aj Českej republiky, ako aj vo vzťahu ku štandardom akreditačnej agentúry. 

Prijímacie skúšky pozostávajú z overovania znalostí uchádzačov z dejín, všeobecného 

prehľadu a základov práva.  

Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Dr. Hlušák sa informoval, či dochádza v porovnaní s minulým rokom k nejakým 

zmenám, napríklad pokiaľ ide o poplatky za prijímacie konanie. Dekanka fakulty odpovedala, 

že poplatky za prijímacie konania, ani školné, sa nezvyšujú.  

Keďže do rozpravy sa nik ďalší neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto 

bode programu a dala hlasovať o návrhu na schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium 

- podmienok prijímacieho konania na bakalársky študijný program v študijnom odbore právo 

pre akademický rok 2023/2024.   

 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13 

Za: 12 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Nehlasoval/a: 1 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 39/2021 

„AS PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na bakalársky študijný 

program v študijnom odbore právo na PF TU pre akademický rok 2023/2024.“ 

 

Ad. 4) Ďalšie podmienky prijímacieho konania na magisterský (Mgr.) študijný 

program v študijnom odbore „právo“ pre ak. rok 2022/2023 

Predsedajúca otvorila štvrtý bod programu. Pripomenula, že schvaľovanie ďalších 

podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou na návrh 

dekana fakulty patrí do kompetencie senátu v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. h) zákona 

o VŠ a v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. j) Štatútu fakulty. Následne požiadala dekanku fakulty ako 

predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.  

Dekanka fakulty v stručnosti uviedla, že podmienky sa v porovnaní s minulým 

akademickým rokom nemenia. Zároveň poukázala na fakt, že pri prestupe študentov z iných 

fakúlt je možné uznať len predmety absolvované v príslušnom stupni.  
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Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Dr. Hlušák vystúpil s otázkou ohľadne štatistiky mobility študentov pri prestupoch. 

Dekanka fakulty uviedla, že z iných fakúlt prichádza cca 10 až 15 študentov na denné štúdium 

a cca 10 až 15  študentov na externé štúdium ročne.  

Dr. Hlušák sa ďalej spýtal na vývoj počtu prihlášok na štúdium a na úspešnosť 

uchádzačov na prijímacích skúškach. Podľa prof. Olšovskej počet prihlášok vzhľadom na 

demografický vývoj mierne klesá, úspešnosť uchádzačov na prijímacích skúškach je  

pomerne vysoká, pričom bodová hranica pre prijatie sa určuje každý rok nanovo.  

Doc. Laclavíková sa spýtala na počty študentov, ktorí úspešne ukončia štúdium. 

Dekanka odpovedala, že fakultu v magisterskom stupni úspešne ukončí okolo 100 študentov 

a študentiek denného štúdia a okolo 20 – 23 externých študentov a študentiek.  

Keďže do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto 

bode programu a dala hlasovať o návrhu na schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium 

- podmienok prijímacieho konania na magisterský študijný program v študijnom odbore právo 

pre akademický rok 2022/2023.   

 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13 

Za: 13 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov  

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 40/2021 

„AS PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na magisterský študijný 

program v študijnom odbore právo na PF TU pre akademický rok 2022/2023.“ 

 

Ad. 5) Ďalšie podmienky prijímacieho konania na doktorandský (PhD.) študijný 

program pre ak. rok 2022/2023 

Predsedníčka senátu otvorila piaty bod programu. Následne zopakovala, že 

schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných 

fakultou, predložených dekanom fakulty, patrí do kompetencie senátu na základe ustanovenia 

§ 27 ods. 1 písm. h) zákona o VŠ a článku 11 ods. 1 písm. j) Štatútu fakulty. Vzápätí 

predsedajúca požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.  
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Dekanka fakulty uviedla, že v porovnaní s minulým akademickým rokom nedochádza 

ku zmenám, zostávajú zachované klasické prijímacie skúšky, pozostávajúce z prezentácie 

projektu dizertačnej práce, zodpovedania otázok prijímacej komisie a zo skúšky z anglického 

jazyka. Ďalej doplnila, že sa budú otvárať doktorandské programy so zameraním na teóriu 

a dejiny štátu a práva, občianske právo, trestné právo a pracovné právo.  

Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Keďže do rozpravy sa nikto neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto bode 

programu a dala hlasovať o návrhu na schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium - 

podmienok prijímacieho konania na doktorandský študijný program pre akademický rok 

2022/2023.   

 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13 

Za: 12 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Nehlasoval: 1 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 41/2021 

„AS PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na akreditovaný doktorandský 

študijný program na PF TU pre akademický rok 2022/2023.“ 

 

Ad. 6) Prerokovanie úprav Študijného programu 

Predsedníčka senátu otvorila šiesty bod programu. Uviedla, že v zmysle ustanovenia 

článku 15 ods. 3 Pravidiel tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných 

programov Trnavskej univerzity v Trnave návrh na úpravu študijného programu predkladá 

osoba zodpovedná za študijný program dekanovi fakulty, na ktorej sa daný študijný program 

uskutočňuje. K návrhu na úpravu študijného programu je povinná priložiť súhlasné 

stanovisko programovej, resp. odborovej rady a súhlasné stanoviská zainteresovaných strán, 

prednostne zainteresovaných strán, ktoré participovali na tvorbe študijného programu, resp. 

pri jeho zosúlaďovaní so štandardmi akreditačnej agentúry. Dekan fakulty predloží návrh na 

úpravu študijného programu na prerokovanie akademickému senátu fakulty a následne na 

schválenie vedeckej rade fakulty. Po schválení návrhu na úpravu študijného programu 
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vedeckou radou fakulty požiada dekan fakulty rektora univerzity o postúpenie návrhu na 

úpravu študijného programu za účelom jeho schválenia rade pre vnútorné hodnotenie kvality, 

pričom k návrhu priloží aj stanovisko akademického senátu fakulty a súhlasné stanovisko 

vedeckej rady fakulty. 

Dekanka fakulty požiadala senát o prerokovanie návrhu na úpravu študijného 

programu predloženého osobou zodpovednou za študijný program a prerokovaného 

v Spoločnej programovej rade a so zainteresovanými stranami. Predložené boli: 

i. návrh na úpravu bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo 

v dennej a v externej forme štúdia a  

ii. návrh na úpravu magisterského študijného programu v študijnom odbore právo 

v dennej a  v externej forme štúdia.  

Predsedajúca následne požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho 

odôvodnenie.  

Dekanka fakulty uviedla, že úpravy študijných programov súvisia s požiadavkami 

akreditačných štandardov, ktoré vyžadujú istú mieru voliteľnosti študijných ciest. Súčasne pri 

úprave bola zohľadnená aj týždenná študijná záťaž študentov a študentiek. V pôvodných 

študijných programoch bola voliteľnosť okolo 10 až 13%, pričom v rámci úprav sa navrhuje 

zvýšenie voliteľnosti približne na 20%. V tejto súvislosti bolo potrebné upraviť aj kreditové 

a hodinové dotácie predmetov, aby časová záťaž študentov bola približne na úrovni 20 hodín 

týždenne. Aktualizuje sa aj obsah štúdia, dochádza k zavedeniu niekoľkých nových povinne 

voliteľných predmetov s ohľadom na potreby praxe a zároveň sa navrhuje preradenie 

niektorých úspešných výberových predmetov do kategórie povinne voliteľných predmetov. 

Zároveň v informačných listoch jednotlivých predmetov dochádza k precizovaniu formulácií 

výsledkov vzdelávania a spôsobov hodnotenia.  

Ďalej prof. Olšovská informovala, že v uplynulom týždni sa uskutočnilo zasadnutie 

Spoločnej programovej rady, ktorej predsedom je prof. Gábriš a z tohto zasadnutia vyplynuli 

niektoré návrhy na doplnenie osnov povinných a povinne voliteľných predmetov. Ďalšie 

podnety boli podané od zainteresovaných strán, vrátane študentov. Z podaných podnetov 

dekanka fakulty predstavila tie, s ktorými sa ako predkladateľka návrhu stotožnila. Týkali sa 

doplnenia nových aktuálnych tém a úpravy názvu predmetov Súborné prednášky z verejného 

práva a Súborné prednášky zo súkromného práva (2. roč. Mgr. štúdia), doplnenie tém sa 

týkalo napr. verejného obstarávania, štátnej pomoci, stavebného konania, ochrany osobných 

údajov a pod. Zmena názvu predmetu sa týkala aj predmetu Administratívnoprávne praktikum 

(pôvodný názov Verejnoprávne praktikum). Ďalšou zmenou bola mierna úprava osnov 
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predmetov Občianskoprávne praktikum a Trestnoprávne praktikum, ku ktorej došlo na 

základe podnetu od študentov. V daných predmetoch sa prezentácie ako spôsob hodnotenia 

predmetov časovo skoordinovali, aby záťaž študentov bola rovnomerná. Aktuálny 

magisterský študijný program bol na základe požiadaviek študentov doplnený o povinný 

predmet Etika právnických povolaní a povinne voliteľné predmety Právna argumentácia a 

Právna filozofia. Napokon došlo k menším formulačným úpravám informačných listov 

niektorých predmetov. Po predstavení zmien dekanka fakulty konštatovala, že sa s návrhmi 

stotožnila a osvojila si ich.  

Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Dr. Hlušák sa spýtal, či doposiaľ nebola súčasťou výučby problematika ochrany 

osobných údajov. Dekanka fakulty odpovedala, že táto téma bola čiastočne preberaná na 

predmete Európske právo a na niektorých povinne voliteľných predmetoch. Nakoľko je táto 

téma v súčasnosti kľúčovou témou – čo zdôraznili aj zamestnávatelia ako zainteresované 

strany, bolo potrebné rozšírenie výučby tejto problematiky.  

Keďže do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto 

bode programu a dala hlasovať najprv o zmenách a doplnkoch predloženého návrhu na 

úpravu študijných programov: 

 

1. Úpravy predmetov „Súborné prednášky zo súkromného práva“ a „Súborné prednášky 

z verejného práva“ – premenovanie z pôvodných názvov Súborné prednášky 

z občianskeho práva a Súborné prednášky z trestného práva a doplnenie osnovy 

predmetu o aktuálne témy (napr. ochrana osobných údajov, verejné obstarávanie, 

register partnerov verejného sektora, stavebné konanie, legalizácia príjmov z trestnej 

činnosti) – na základne požiadaviek zainteresovaných strán 

2. Zmena názvu predmetu z „Verejnoprávne praktikum“ na „Administratívnoprávne 

praktikum“ a doplnenie novej témy do osnovy predmetu 

3. Zmena osnov predmetov Občianskoprávne praktikum a Trestnoprávne praktikum – 

prezentácie sa presunuli na iné týždne na základe podnetu študentov 

4. Doplnenie osnovy predmetu Občianske právo hmotné II (a úprava dotácie na 2/2) o 

témy týkajúce sa právneho režimu pozemkového vlastníctva a vlastníctva stavieb, 

vlastníctva bytov a nebytových priestorov; 

5. Doplnenie osnovy predmetu Civilné právo procesné I (a úprava dotácie na 2/2) 

a Civilné právo procesné II o témy: predbežná otázka na Súdny dvor EÚ, ústavná 
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sťažnosť, konanie pred ESĽP, pravidlá vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti, 

konkurzné konanie;  

6. Doplnenie osnovy predmetu Občianskoprávne praktikum (téma štruktúra rozsudku); 

7. Formulačné úpravy informačných listov predmetov 

8. Doplnenie aktuálneho magisterského študijného programu o nový povinný predmet 

Etika právnických povolaní a o nové povinne voliteľné predmety Právna argumentácia 

a Právna filozofia, na základe požiadaviek študentov.  

 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13 

Za: 13 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 42/2021 

„AS PF TU súhlasí s doplnkami a zmenami úprav bakalárskeho študijného programu 

v študijnom odbore právo v dennej a v externej forme štúdia a magisterského študijného 

programu v študijnom odbore právo v dennej a externej forme štúdia, predloženými na 

prerokovanie na zasadnutí senátu.“ 

 

Následne dala predsedníčka senátu hlasovať o návrhoch ako celku, v znení 

schválených zmien a doplnkov: 

 

i. Návrh úpravy bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo 

v dennej a v externej forme štúdia, predložený dekankou fakulty, v znení 

schválených zmien a doplnkov  

 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13 

Za: 13 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  
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Uznesenie č. 43/2021 

„AS PF TU prerokoval návrh úpravy bakalárskeho študijného programu v študijnom 

odbore právo v dennej a v externej forme štúdia, predložený dekankou fakulty, v znení 

schválených zmien a doplnkov.“ 

 

ii. Návrh úpravy magisterského študijného programu v študijnom odbore 

právo v dennej a v externej forme štúdia, predložený dekankou fakulty, v znení 

schválených zmien a doplnkov  

 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13 

Za: 13 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 44/2021 

„AS PF TU prerokoval návrh úpravy magisterského študijného programu v študijnom 

odbore právo v dennej a v externej forme štúdia, predložený dekankou fakulty, v znení 

schválených zmien a doplnkov.“ 

 

Dekanka fakulty vyjadrila poďakovanie všetkým študentom aj zamestnancom fakulty 

za podnety a spoluprácu pri úpravách študijných programov.  

 

Ad. 7) Rôzne 

Predsedníčka senátu otvorila piaty bod programu a pogratulovala členovi AS PF TU 

Martinovi Pogádlovi k zisku titulu študentská osobnosť Slovenska v kategórii právo.  

Dekanka fakulty vyjadrila celej akademickej obci poďakovanie za pomoc pri úpravách 

informačných listov, pri príprave návrhov úprav študijného programu a pri príprave vedecko-

pedagogických charakteristík. Vyslovila všetkým poďakovanie a prianie pevného zdravia 

a príjemného prežitia Vianoc.  
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Ad. 8) Záver  

Nakoľko boli prerokované všetky body programu, predsedníčka senátu poďakovala 

prítomným za účasť, popriala pokojné prežitie vianočných sviatkov a vyhlásila zasadnutie 

senátu fakulty za skončené.  

 

 

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

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

predsedníčka AS PF TU 

 

Zápisnica bola vyhotovená dňa 22. decembra 2021.  

 

Prílohy:   

Prezenčná listina prítomných  

 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

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

Mgr. Martin Bulla, PhD. 

tajomník AS PF TU  

 

Zápisnicu overila: 

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

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. 


