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Zápisnica 

zo zasadnutia Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

 

 Číslo: TU-21-2021 

 

Dátum konania: 18. februára 2021 o 11:00  

Online zasadnutie prostredníctvom MS Teams 

 

Program zvolaného zasadnutia:  

1) Otvorenie 

2) Vyhlásenie uznesení z korešpondenčných  hlasovaní  

3) Správa o činnosti senátu za rok 2020 

4) Schválenie návrhu dekana na vymenovanie člena Vedeckej rady Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

5) Schválenie návrhu dekana na vymenovanie člena disciplinárnej komisie 

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

6) Rôzne 

7) 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 a prodekanky fakulty, členky a členov akademickej obce Trnavskej 

univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej aj len ako „fakulta“ v príslušnom gramatickom 

tvare alebo „PF TU“).  

V súlade s ustanovením článku 14a ods. 1 Rokovacieho poriadku senátu sa 

zasadnutie uskutočnilo dištančnou formou – prostredníctvom programu Microsoft Teams.  
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Predsedajúca informovala prítomných, že podľa článku 14a ods. 2 Rokovacieho 

poriadku senátu:  

O návrhoch vecnej povahy sa pri dištančnom zasadnutí spravidla hlasuje 

zreteľným vyslovením jedného z výrokov: „hlasujem za návrh“, „hlasujem proti návrhu“ 

alebo „zdržiavam sa hlasovania“ uskutočneným na výzvu predsedajúceho. 

V súlade s ustanovením § 108 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako „zákon 

o VŠ“ v príslušnom gramatickom tvare) bola verejnosť zasadnutia zabezpečená 

prostredníctvom verejného priameho prenosu, ktorý je prístupný cez link, zverejnený na 

webových stránkach senátu, spolu s pozvánkou na zasadnutie.  

Predsedajúca skonštatovala uznášaniaschopnosť senátu. Prítomných je 11 

členiek a členov senátu. Z účasti na zasadnutí sa ospravedlnil prof. Šimovček z pracovných 

dôvodov.  

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: 11 

Za: 11 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo jednomyseľne schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 4/2021 

„AS PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 18. februára 2021.“ 

 

Predsedajúca navrhla za overovateľku zápisnice doc. PhDr. JUDr. Adrianu 

Švecovú, PhD., ktorá s nomináciou vyslovila súhlas a následne dala o tomto návrhu hlasovať.  

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 11 

Za: 10 hlasov 

Proti:  0 hlasov 
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Zdržali sa: 1 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 5/2021 

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

dňa 18. februára 2021 doc. PhDr. JUDr. Adrianu Švecovú, PhD.“ 

 

Na základe ustanovenia článku 14a ods. 4 Rokovacieho poriadku senátu úlohu 

skrutátorov počas dištančného zasadnutia vykonávajú predsedajúci a tajomník senátu. Senát 

preto nepristúpil k voľbe skrutátorov pre tajné hlasovania v štvrtom a piatom bode programu.  

 

Ad. 2) Vyhlásenie uznesení z korešpondenčných  hlasovaní 

Predsedajúca otvorila druhý bod programu a v súlade s ustanovením článku 14 

ods. 2 Rokovacieho poriadku senátu predsedníčka senátu oznámila výsledky hlasovaní 

a uznesenia prijaté v elektronických hlasovaniach senátu.  

V dňoch 7. decembra 2020 až 11. decembra 2020 sa konalo elektronické 

hlasovanie senátu vo veci schvaľovania zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku senátu. 

Účelom navrhovaných zmien bolo najmä umožnenie rokovania a hlasovania senátu 

dištančnou formou. Senát v tomto hlasovaní schválil nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 33/2020 

„Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty schvaľuje zmeny a 

doplnky Rokovacieho poriadku Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty.“ 

Výsledky hlasovania: 

Počet doručených hlasovacích lístkov: 10  

Za: 10 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

V dňoch 22. januára 2021 až 28. januára 2021 sa uskutočnilo elektronické 

hlasovanie senátu vo veci schvaľovania ďalších podmienok prijatia na štúdium v študijných 

programoch uskutočňovaných fakultou, v ktorom boli prijaté nasledovné uznesenia: 
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Uznesenie č. 1/2021 

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

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

Výsledky hlasovania:  

Počet doručených hlasovacích lístkov: 11 

Za: 11 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

Uznesenie č. 2/2021 

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

program v študijnom odbore právo na PF TU pre akademický rok 2021/2022.“ 

Výsledky hlasovania:  

Počet doručených hlasovacích lístkov: 11 

Za: 11 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

Uznesenie č. 3/2021 

„AS PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom 

programe na PF TU pre akademický rok 2021/2022.“ 

Výsledky hlasovania:  

Počet doručených hlasovacích lístkov: 11 

Za: 11 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

Ad. 3) Správa o činnosti senátu za rok 2020 

Predsedajúca otvorila tretí bod programu. Pripomenula, že v zmysle ustanovenia § 

27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako „zákon o VŠ“ v príslušnom 

gramatickom tvare) a v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. m) Štatútu fakulty senát raz za rok podáva 

akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle vysokej 

školy najmenej na štyri roky.  
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Predsedníčka senátu vzápätí ako predkladateľka materiálu stručne predstavila 

správu o činnosti senátu za rok 2020. Uviedla, že v uplynulom kalendárnom roku sa 

uskutočnili dve riadne zasadnutia senátu a tri elektronické hlasovania. Na týchto zasadnutiach 

senát prerokoval štandardnú agendu v rámci svojej pôsobnosti, ako je schvaľovanie ďalších 

podmienok prijatia na štúdium v akreditovaných študijných programoch, schvaľovanie 

návrhov dekanky na vymenovanie členov vedeckej rady fakulty, výročné správy o činnosti a 

o hospodárení fakulty a rozpočet fakulty. Na svojich zasadnutiach dňa 6. februára 2020 a 17. 

júna 2020 senát schválil návrhy dekanky na vymenovanie prodekanov fakulty. V júni 2020 

senát tiež schválil novú vyhlášku o rigoróznom konaní.    

Následne predsedníčka senátu otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Dekanka fakulty v rámci svojho vystúpenia poďakovala senátu za efektívne 

rokovania a za priebežné vybavovanie agendy aj formou elektronických hlasovaní.  

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

bode programu a dala hlasovať o návrhu na predloženie Správy o činnosti AS PF TU za rok 

2020. 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 11 

Za: 11 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 6/2021 

„AS PF TU predkladá akademickej obci fakulty Správu o činnosti AS PF TU za rok 2020.“ 

 

Ad. 4) Schválenie návrhu dekana na vymenovanie  člena Vedeckej rady Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave   

Predsedajúca otvorila štvrtý bod programu. Uviedla, že schvaľovanie návrhu 

dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady fakulty patrí do kompetencie senátu fakulty na 

základe ustanovenia § 27 ods. 1 písm. d) zákona o VŠ a v zmysle článku 11 ods. 1 písm. e) 

Štatútu fakulty. Uviedla, že v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o VŠ a článku 10 ods. 4 

Rokovacieho poriadku senátu v spojitosti s článkom 11 ods. 1 písm. e) a čl. 11 ods. 2 Štatútu 

fakulty sa senát o návrhu dekanky na vymenovanie členov Vedeckej rady fakulty uznáša 

tajným hlasovaním.   
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Následne predsedajúca odovzdala slovo dekanke fakulty ako predkladateľke 

návrhu, aby tento odôvodnila.  

Dekanka fakulty uviedla, že zaniklo členstvo prof. Potáscha a navrhuje preto za 

novú členku vedeckej rady fakulty doc. JUDr. Katarínu Šmigovú, PhD., LL.M., ktorá je 

novou dekankou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Zároveň požiadala 

senát o podporu tohto návrhu.  

Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Keďže sa o slovo nik neprihlásil, vzápätí predsedajúca rozpravu ukončila 

a informovala prítomných o spôsobe hlasovania. Pripomenula, že v zmysle ustanovenia § 27 

ods. 2 zákona o VŠ a článku 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku senátu v spojitosti s článkom 11 

ods. 1 písm. e) a čl. 11 ods. 2 Štatútu fakulty sa senát o návrhu dekanky fakulty na 

vymenovanie členov Vedeckej rady fakulty uznáša tajným hlasovaním. Keďže zasadnutie 

senátu sa uskutočňuje dištančnou formou, pre tajné hlasovanie platí osobitná úprava 

v ustanoveniach článku 14a ods. 3 a 4 Rokovacieho poriadku senátu.  

Podľa článku14a ods. 3 Rokovacieho poriadku senátu:  

Počas dištančného zasadnutia môže senát rokovať aj o otázkach, v ktorých sa 

vyžaduje tajné hlasovanie v zmysle článku 10 ods. 4. Tajné hlasovanie senátu možno 

uskutočniť len v prípade, ak technické podmienky umožňujú vykonanie hlasovania spôsobom, 

ktorý zaručí jeho tajnosť. 

Podľa článku14a ods. 4 Rokovacieho poriadku senátu: 

Úlohu skrutátorov počas dištančného zasadnutia vykonávajú predsedajúci a 

tajomník senátu. O spôsobe hlasovania senátu poučí členov senátu predsedajúci. 

Tajné hlasovanie sa uskutočnilo prostredníctvom programu Microsoft Forms, 

v ktorom bol vytvorený hlasovací formulár a tento bol členom a členkám senátu zaslaný 

v programe Microsoft Teams počas trvania dištančného zasadnutia senátu. Oba programy sú 

súčasťou univerzitného balíka Microsoft Office 365 ProPlus, v ktorom má účet každý člen 

akademickej obce na základe svojho TUID. Formulár bol nastavený tak, že bol prístupný len 

členom a členkám senátu po zadaní svojich univerzitných prihlasovacích údajov v MS Forms 

alebo MS Teams. Tajnosť hlasovania bola zabezpečená tým, že formulár bol nastavený tak, 

aby nezaznamenával mená respondentov.  

Po ukončení hlasovania informovala o výsledkoch doc. Laclavíková.  

Výsledky hlasovania: 

Za: 11 hlasov 

Proti: 0 hlasov 
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Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 7/2021 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie  

doc. JUDr. Kataríny Šmigovej, PhD., LL.M., za členku Vedeckej rady PF TU.“ 

 

Ad. 5) Schválenie návrhu dekana na vymenovanie člena disciplinárnej komisie 

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

Predsedníčka senátu otvorila ôsmy bod programu. Prítomných informovala, že 

v zmysle ustanovenia článku § 31 ods. 2 zákona o VŠ a článku 11 ods. 1 písm. r) Štatútu 

fakulty senát schvaľuje návrh dekana fakulty na vymenovanie predsedu a členov 

disciplinárnej komisie fakulty.  

Listom zo dňa 22. januára 2021 (VR_274-2021) dekanka fakulty navrhla za novú 

členku disciplinárnej komisie fakulty Mgr. Petru Janekovú.  

Následne predsedajúca odovzdala slovo dekanke fakulty ako predkladateľke 

návrhu, aby tento odôvodnila.  

Dekanka fakulty uviedla, že v súčasnosti nie je obsadená funkcia predsedu 

disciplinárnej komisie, ktorú spravidla zastáva prodekan pre vzdelávanie. Navrhuje preto za 

novú členku súčasnú prodekanku pre vzdelávanie Mgr. Janekovú.  

Dekanka fakulty uviedla, že dôvodom predloženia návrhu je uplynutie funkčného 

obdobia členov disciplinárnej komisie fakulty z radov členov akademickej obce fakulty. 

Navrhovaná kandidátka v súčasnosti vykonáva funkciu prodekanky pre študijné záležitosti 

fakulty.  

Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

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

bode programu a informovala prítomných o spôsobe hlasovania. Pripomenula, že v zmysle 

ustanovenia článku 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku senátu v spojitosti s článkom 11 ods. 1 

písm. r) a čl. 11 ods. 2 Štatútu fakulty sa senát o návrhu dekanky fakulty na vymenovanie 

členov Vedeckej rady fakulty uznáša tajným hlasovaním. Keďže zasadnutie senátu sa 

uskutočňuje dištančnou formou, pre tajné hlasovanie platí osobitná úprava v ustanoveniach 

článku 14a ods. 3 a 4 Rokovacieho poriadku senátu. Tajné hlasovanie sa uskutočnilo 

prostredníctvom programu Microsoft Forms rovnako ako v predchádzajúcom bode programu. 

Po ukončení hlasovania informovala o výsledkoch doc. Laclavíková.  
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Výsledky hlasovania:  

Za: 11 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 8/2021 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky fakulty na vymenovanie  

Mgr. Petry Janekovej za členku disciplinárnej komisie fakulty.“   

 

Ad. 6) Rôzne 

Doc. Laclavíková informovala o odložení  volieb do Akademického senátu 

fakulty v dôsledku pandemickej situácie.  Funkčné obdobie senátu malo uplynúť 15. februára 

2021.  

Podľa § 108e zákona o VŠ: 

Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty, ktoré uplynie v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová 

situácia“), sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení 

krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú zvoliť alebo vymenovať nových členov 

príslušného orgánu.  

Vláda SR uznesením č. 77 zo dňa 5. februára 2021 (49/2021 Z.z.) predĺžila 

opakovane na obdobie 40 dní s účinnosťou od 8. februára 2021 na postihnutom území 

Slovenskej republiky, ktorým je územie celej Slovenskej republiky, núdzový stav, vyhlásený 

uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 ktorý bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia 

života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie na základe čl. 5 ods. 2 

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.  

Predsedníčka senátu informovala prítomných o iniciatíve predsedov senátov 

verejnoprávnych právnických fakúlt vo vzťahu k pripravovaným zmenám zákona o vysokých 

školách. Pred týždňom sa uskutočnilo rokovanie predsedov akademických senátov 

právnických fakúlt, pripravuje sa spoločné stanovisko.  

Doc. Varga informoval, že návrh sa bude prerokúvať aj na predsedníctve Rady 

vysokých škôl SR. Podotkol, že návrh prináša zásadné zmeny pokiaľ ide o samosprávu 

vysokých škôl.  
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Dekanka fakulty poďakovala akademickej obci za zvládnutie dištančnej výučby v 

zimnom semestri a zároveň popriala veľa síl do letného semestra. Požiadala tiež o zdieľanie 

informácií potrebných pre plnenie nových akreditačných kritérií a o súčinnosť pri ich plnení.  

 

Záver 

Nakoľko boli prerokované všetky body programu, predsedníčka senátu 

poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie senátu fakulty za skončené.  

 

 

 

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

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

predsedníčka AS PF TU 

 

 

Zápisnica bola vyhotovená dňa 18. februára 2021. 

 

Prílohy:   

Prezenčná listina prítomných  

Vedecko-pedagogická charakteristika kandidátky zo 4. bodu programu 

Výpis výsledkov z tajných hlasovaní v bodoch 4 a 5 

 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

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

Mgr. Martin Bulla, PhD. 

tajomník AS PF TU 

 

  

Zápisnicu overila: 

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

doc. PhDr. JUDr. Adriana Švecová, PhD. 


