TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
AKADEMICKÝ SENÁT

Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Číslo: TU-21-2021

Dátum konania:

22. apríla 2021 o 11:00
Online zasadnutie prostredníctvom MS Teams

Program zvolaného zasadnutia:
1)

Otvorenie

2)

Vyhlásenie uznesení z korešpondenčného hlasovania

3)

Schválenie Dlhodobého zámeru fakulty na roky 2021-2026

4)

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 2020

5)

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 2020

6)

Schválenie návrhu dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

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 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.

 korešpondenčná adresa

 telefón

internet

PRÁVNICKÁ FAKULTA TU

+ 421 33 5939 626

http://iuridica.truni.sk/

Hornopotočná 23

+ 421 905 587784

e-mail

918 43 TRNAVA - SK

fax + 421 33 5513 021

senatpftu@truni.sk

IČO 31825249
IČ DPH SK 2021177202

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 bol 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. 11/2021
„AS PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 22. apríla 2021.“
Predsedajúca navrhla za overovateľku zápisnice doc. JUDr. Evu Szabovú, 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. 12/2021
„AS PF TU ustanovuje za overovateľku zápisnice zo zasadnutia AS PF TU
dňa 22. apríla 2021 doc. JUDr. Evu Szabovú, 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 šiestom bode programu.
Ad. 2) Vyhlásenie uznesení z korešpondenčného hlasovania
Predsedajúca otvorila druhý bod programu a v súlade s ustanovením článku 14
ods. 2 Rokovacieho poriadku senátu predsedníčka senátu oznámila výsledky hlasovania
a uznesenia prijaté v korešpondenčnom hlasovaní senátu.
V dňoch 9. až 14. apríla 2021 sa konalo elektronické hlasovanie senátu vo veci
prerokovania návrhov vnútorných predpisov fakulty. Senát v tomto hlasovaní schválil
nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 9/2021
„Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
prerokoval vnútorný predpis Politika kvality Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v
Trnave a vyjadruje k nemu súhlasné stanovisko.“

Výsledky hlasovania:
Počet doručených hlasovacích lístkov: 12
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
Uznesenie č. 10/2021
„Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
prerokoval vnútorný predpis Príručka kvality Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v
Trnave a vyjadruje k nemu súhlasné stanovisko.“
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Výsledky hlasovania:
Počet doručených hlasovacích lístkov: 12
Za: 12 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov

Ad. 3) Schválenie Dlhodobého zámeru fakulty na roky 2021-2026
Predsedajúca otvorila tretí bod programu. Uviedla, že v zmysle ustanovenia § 27
ods. 1 písm. f) zákona o VŠ a článku 11 ods. 1 písm. g) Štatútu fakulty senát schvaľuje
dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej
činnosti fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy,
predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu.
Predsedníčka

senátu

následne

odovzdala

slovo

dekanke

fakulty

ako

predkladateľke návrhu, aby tento odôvodnila.
Dekanka fakulty uviedla, že predkladaný dokument vychádza z Dlhodobého
zámeru Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „TU“ alebo „univerzita“ v príslušnom
gramatickom tvare) a reflektuje všetky predpisy platné v rámci univerzity a fakulty v oblasti
zabezpečovania kvality. Dlhodobý zámer fakulty bol predložený na pripomienkovanie
akademickej obci fakulty a predložené námety zo strany učiteľov aj študentov fakulty boli
zapracované do finálneho návrhu. V tejto súvislosti dekanka fakulty poďakovala všetkým
členom a členkám akademickej obce fakulty, ktorí sa podieľali na príprave predkladaného
dokumentu. Zároveň vyjadrila poďakovanie zamestnancom fakulty za spoluprácu v súvislosti
s novými akreditačnými štandardmi. Dlhodobý zámer fakulty bol v súlade s ustanovením § 30
ods. 1 písm. a) zákona o VŠ prerokovaný Vedeckou radou fakulty dňa 15. apríla 2021.
Následne predsedníčka senátu 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 Dlhodobého zámeru fakulty na roky
2021-2026.

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 11
Za:

11 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
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Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 13/2021
„AS PF TU schvaľuje Dlhodobý zámer fakulty na roky 2021-2026 .“
Ad. 4) Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 2020
Predsedajúca otvorila štvrtý bod programu. Prítomných oboznámila, že schvaľovanie
výročnej správy o činnosti fakulty patrí do kompetencie senátu v zmysle ustanovenia § 27
ods. 1 písm. g) zákona o VŠ a v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. h) Štatútu fakulty. Následne
predsedajúca požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.
Dekanka fakulty poďakovala všetkým zamestnancom fakulty, ktorí sa zaslúžili o
dosiahnuté výsledky. Podotkla, že minulý rok bol poznačený pandémiou, ktorá zasiahla do
oblasti pedagogickej aj vedeckej. Náročný bol najmä letný semester, keď bolo potrebné zo
strany učiteľov aj študentov fakulty rýchlo sa adaptovať na dištančné vzdelávanie. Tieto
výzvy sa však podarilo zvládnuť. Pokiaľ ide o oblasť vedy, vedecké konferencie boli
presunuté do online priestoru. V oblasti vedy aj vzdelávania sa podarilo dosiahnuť výsledky
porovnateľné s minulými rokmi. Rovnako vývoj počtu študentov nezaznamenal výraznejšie
výkyvy. Prof. Olšovská zároveň vyjadrila uspokojenie nad tým, že absolventom fakulty sa
darí uplatniť sa na trhu práce. Pre bližšie informácie ďalej odkázala na text samotnej správy,
ktorá je veľmi podrobná.
Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Keďže sa o slovo nik neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto bode
programu a dala hlasovať o návrhu na schválenie Výročnej správy o činnosti 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. 14/2021
„AS PF TU schvaľuje Výročnú správu o činnosti PF TU za rok 2020.“
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Ad. 5) Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 2020
Predsedníčka senátu otvorila piaty bod programu. Pripomenula, že schvaľovanie
výročnej správy o hospodárení fakulty patrí do kompetencie senátu v zmysle ustanovenia § 27
ods. 1 písm. g) zákona o VŠ a v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. h) Štatútu fakulty. Následne
požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.
Dekanka fakulty v stručnosti predstavila základné parametre správy. Zdôraznila, že
fakulta hospodárila s vyrovnaným rozpočtom, čo bolo výsledkom prijatých plošných
racionalizačných a úsporných opatrení. Prof. Olšovská poďakovala všetkým zamestnancom
fakulty za dosiahnuté výsledky a uviedla, že povolanie učiteľa je zvlášť v súčasnej dobe skôr
poslaním.
Následne dekanka fakulty požiadala o doplnenie tajomníčku fakulty Ing. Novotovú, do
kompetencie ktorej v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o VŠ a článku 22 ods. 3 Štatútu
fakulty patrí zabezpečovanie hospodárskeho a finančného chodu fakulty.
Tajomníčka fakulty podotkla, že v minulom akademickom roku sa používali najmä
dotačné zdroje a šetrili sa zdroje mimodotačné. Aktuálne nastavenie hospodárenia fakulty
predstavuje dobré východisko do budúcnosti, aby bolo možné investovať aj do rozvoja
fakulty.
Predsedníčka senátu vzápätí 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 Výročnej správy o hospodárení Právnickej
fakulty TU v Trnave 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. 15/2021
„AS PF TU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení PF TU za rok 2020.“
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Ad. 6) Schválenie návrhu dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Predsedajúca otvorila šiesty 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.
Následne predsedajúca odovzdala slovo dekanke fakulty ako predkladateľke
návrhu, aby tento odôvodnila.
Dekanka fakulty uviedla, že členom Vedeckej rady fakulty uplynulo funkčné
obdobie, bolo preto potrebné doplniť zloženie tohto orgánu tak, aby sa zabezpečila jeho
funkčnosť a zároveň aby zostal zachovaný požadovaný pomer interných a externých členov.
Kandidáti a kandidátky sú prevažne z interného prostredia fakulty a sú preto akademickej obci
dobre známi. Novou kandidátkou na členku vedeckej rady fakulty je doc. Žitňanská, ktorá je
dobre známa aj širokej verejnosti.
Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Keďže sa o slovo nik neprihlásil, vzápätí predsedajúca rozpravu ukončila
a informovala prítomných o spôsobe hlasovania. Upozornila, že v zmysle ustanovenia článku
11 ods. 2 Rokovacieho poriadku senátu každý člen senátu fakulty je vylúčený z hlasovania
vo vlastnej veci. Ďalej 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 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:
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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.

i. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M. za
člena Vedeckej rady PF TU

Výsledky hlasovania:
Odovzdaných hlasov: 10
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 16/2021
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M. za člena Vedeckej rady PF TU.“
ii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. za členku
Vedeckej rady PF TU

Výsledky hlasovania:
Odovzdaných hlasov: 10
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlas
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Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 17/2021
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“
iii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD. za člena
Vedeckej rady PF TU

Výsledky hlasovania:
Odovzdaných hlasov: 10
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 18/2021
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD. za člena Vedeckej rady PF TU.“
iv. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie prof. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. za
členku Vedeckej rady PF TU

Výsledky hlasovania:
Odovzdaných hlasov: 11
Za:

11 hlasov

Proti:

1 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 19/2021
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
prof. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“
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v. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. PhDr. Adriány Švecovej, PhD. za
členku Vedeckej rady PF TU

Výsledky hlasovania:
Odovzdaných hlasov: 10
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 20/2021
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
doc. JUDr. PhDr. Adriány Švecovej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“
vi. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD. za členku
Vedeckej rady PF TU

Výsledky hlasovania:
Odovzdaných hlasov: 11
Za:

11 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 20/2021
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“

Ad. 7) Rôzne
Predsedajúca zahájila siedmy bod programu a otvorila rozpravu. Keďže sa o slovo
nik neprihlásil, predsedníčka senátu sa ujala slova a avizovala, že nasledujúce zasadnutie
senátu sa uskutoční pravdepodobne v mesiaci jún, pričom kľúčovým bodom rokovania bude
schvaľovanie rozpočtu fakulty.
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Ad. 8) 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 27. apríla 2021.

Prílohy:
Prezenčná listina prítomných
Vedecko-pedagogická charakteristika kandidátov zo šiesteho bodu programu
Výpis výsledkov z tajných hlasovaní v šiestom bode programu

Zápisnicu vyhotovil:
...............................................
Mgr. Martin Bulla, PhD.
tajomník AS PF TU

Zápisnicu overila:
...............................................
doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
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