TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
AKADEMICKÝ SENÁT

Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Číslo: VR_6434-2021
TU_21-2021

Dátum a miesto konania:

27. októbra 2021 od 13:00 do 14:15
Knižnica fakulty, Kollárova ul. č. 10, 917 01 Trnava

Program zvolaného zasadnutia:
1)

Otvorenie

2)

Voľba predsedu Akademického senátu PF TU

3)

Voľba tajomníka Akademického senátu PF TU

4)

Návrh dekanky fakulty na vymenovanie prodekanky pre vzdelávanie

5)

Rôzne

Ad. 1) Otvorenie
Zasadnutie otvorila doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., doterajšia 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“).
Následne predsedajúca predniesla správu o voľbách do AS PF TU, konaných v dňoch
6. až 9. októbra 2021:
Do zamestnaneckej časti senátu fakulty boli zvolení (v abecednom poradí):
1. Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.,
2. prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.,

korešpondenčná adresa

telefón

internet

PRÁVNICKÁ FAKULTA TU

+ 421 33 5939 601

http://iuridica.truni.sk/

Hornopotočná 23

+ 421 905 587784

e-mail

918 43 TRNAVA - SK

senatpftu@truni.sk

IČO 31825249
IČ DPH SK 2021177202

3. JUDr. Milan Hlušák, PhD.,
4. doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.,
5. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.,
6. doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.,
7. doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.,
8. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.,
9. doc. JUDr. Peter Varga, PhD.,
10. Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.
Do študentskej časti senátu fakulty boli zvolení:
Za študentov/študentky bakalárskeho študijného programu v dennej forme štúdia (v
abecednom poradí):
1. Daniel Pavelka,
2. Martin Pogádl.
Za študentov/študentky magisterského študijného programu v dennej forme štúdia:
1. Bc. Tomáš Široký.
Za študentov/študentky bakalárskeho a magisterského študijného programu v externej
forme štúdia:
1.

Ing. Bc. Monika Sartorisová.

Za študentov/študentky doktorandského študijného programu:
1. Mgr. Ivana Mokrá.
Predsedajúca novým členom a členkám senátu zablahoželala k ich zvoleniu a popriala
im mnoho úspechov v ich práci.
Predsedajúca skonštatovala uznášaniaschopnosť senátu. Prítomných je 15 členiek
a členov senátu.
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.
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Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 15
Za:

15 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo jednomyseľne schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 30/2021
„AS PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 27. októbra 2021.“
Predsedajúca navrhla za overovateľa zápisnice doc. JUDr. Petra Vargu, PhD., ktorý
s nomináciou vyslovil súhlas a následne dala o tomto návrhu hlasovať.

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 15
Za:

14 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

1 hlas

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 31/2021
„AS PF TU ustanovuje za overovateľa zápisnice zo zasadnutia AS PF TU
dňa 27. októbra 2021 doc. JUDr. Petra Vargu, PhD.“

Predsedajúca navrhla za skrutátorov a skrutátorku pre tajné hlasovania v druhom
a štvrtom bode programu doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD., doc. JUDr. Evu Szabovú, PhD.
a Bc. Tomáša Širokého. Všetci menovaní vyslovili so svojou nomináciou súhlas.

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 15
Za:

12 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 3 hlasy
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 32/2021
„AS PF TU ustanovuje doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD., doc. JUDr. Evu Szabovú, PhD. a
Bc. Tomáša Širokého za skrutátorov a skrutátorku na zasadnutí AS PF TU dňa 27. 10.
2021.“

Ad. 2) Voľba predsedu Akademického senátu PF TU
Predsedajúca otvorila druhý bod programu. Prítomných oboznámila s právnym
základom voľby predsedu senátu fakulty. Senát na ustanovujúcom zasadnutí volí
predsedu/predsedníčku senátu podľa čl. 11 ods. 1 písm. o) Štatútu PF TU, pričom hlasovanie
je v zmysle predpisov tajné. Na zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
členov a členiek senátu. Predseda senátu je volený najmä z radov docentov a profesorov. V
Rokovacom poriadku senátu absentuje podrobnejšia úprava procesu voľby predsedu senátu. Z
toho dôvodu a aj kvôli fakultnej tradícii budú na hlasovacom lístku ako kandidáti na
predsedu/predsedníčku senátu uvedení všetci členovia a členky senátu. Predsedajúca následne
otvorila diskusiu o tomto bode programu, aby sa členovia a členky senátu mohli vyjadriť k
jednotlivým kandidátom.
Prof. Šimovček vystúpil s návrhom, aby v pozícii predsedníčky senátu pokračovala
doc. Laclavíková. K návrhu prof. Šimovčeka sa pripojil doc. Varga, ktorý rovnako podporil
kandidatúru doc. Laclavíkovej.
Doc. Laclavíková sa poďakovala za nominácie a vyslovila so svojou kandidatúrou
súhlas. Zároveň upozornila, že z dôvodu prijatia nominácie svojej osoby sa hlasovania v tejto
veci nezúčastní.
Následne predsedajúca ukončila rozpravu o tomto bode programu a informovala
prítomných o spôsobe voľby zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Pripomenula, že v
zmysle ustanovenia článku 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku senátu v spojitosti s článkom 11
ods. 1 písm. o) Štatútu PF TU volí senát svojho predsedu tajným hlasovaním.
Hlasovanie riadili skrutátori. Po spočítaní hlasov informoval o výsledkoch doc. Káčer.

Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 14
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 14
Platných hlasovacích lístkov: 14

4/8

Kandidát/ka
Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.
prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.
JUDr. Milan Hlušák, PhD.
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
Mgr. Ivana Mokrá
Daniel Pavelka
Martin Pogádl
Ing. Bc. Monika Sartorisová
doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
Bc. Tomáš Široký
doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.

Počet získaných
hlasov
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 33/2021
„AS PF TU zvolil doc. JUDr. Miriam Laclavíkovú, PhD. za predsedníčku AS PF TU.“
Ad. 3) Voľba tajomníka Akademického senátu PF TU
Predsedníčka senátu otvorila tretí bod programu. Prítomným pripomenula, že voľba
tajomníka/tajomníčky senátu patrí do kompetencie senátu v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. p)
Štatútu fakulty.
Predsedníčka senátu otvorila rozpravu o tomto bode programu a navrhla, aby
pokračoval doterajší tajomník senátu Dr. Bulla, ktorý s kandidatúrou vyslovil súhlas. Z
rozpravy nevzišiel iný návrh.
Predsedníčka senátu následne ukončila rozpravu o tomto bode programu. Upozornila,
že hoci platná úprava vo veci voľby tajomníka/tajomníčky senátu nevyžaduje tajné
hlasovanie, ide o personálnu otázku, kedy je tajné hlasovanie obvyklým. Predostrela teda
otázku, či niekto z členov a členiek senátu navrhuje v tejto veci uskutočniť tajné hlasovanie.
Návrh sa stretol s negatívnou odozvou, predsedníčka senátu preto dala o návrhu hlasovať
verejne.

Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 15
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Za: 14 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
Nehlasoval: 1
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 34/2021
„AS PF TU zvolil za tajomníka senátu Mgr. Bc. Martina Bullu, PhD.“

Ad. 4) Návrh dekanky fakulty na vymenovanie prodekanky pre vzdelávanie
Predsedajúca otvorila štvrtý bod programu. Pripomenula, že schvaľovanie návrhu
dekana

na

vymenovanie

prodekanov

patrí

do

kompetencie

senátu

fakulty

v

zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“
v príslušnom gramatickom tvare) a v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. d) Štatútu fakulty. Zároveň̌
dodala, že v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o VŠ, ako aj čl. 10 ods. 4 Rokovacieho
poriadku senátu, sa senát v tejto veci uznáša tajným hlasovaním.
Predsedajúca následne požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho
odôvodnenie.
Prof. Olšovská uviedla, že za prodekanku pre vzdelávanie navrhuje JUDr. Ingrid
Lanczovú, PhD., ktorá je v súčasnosti poverená vykonávaním tejto funkcie. Podotkla, že
agenda starostlivosti o študentov je široká a náročná, aj vo vzťahu k plneniu akreditačných
kritérií, preto je rada, že môže navrhnúť schopnú a flexibilnú kandidátku.
Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
V rozprave vystúpil prof. Gábriš, ktorý podporil kandidatúru Dr. Lanczovej
a vyzdvihol jej kvality.
Predsedajúca následne rozpravu ukončila a prítomných informovala, 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. d) a čl. 11 ods. 2 Štatútu fakulty sa senát o návrhu
dekanky fakulty na vymenovanie prodekanov uznáša tajným hlasovaním. Pre hlasovanie sú
pripravené hlasovacie lístky.
Hlasovanie riadili skrutátori, ktorí poučili členky a členov senátu o spôsobe hlasovania
a úprave hlasovacích lístkov. Po spočítaní hlasov informovala o výsledkoch doc. Káčer:
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Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 15
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 15
Platných hlasovacích lístkov: 15
Za:

15 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 35/2021
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
JUDr. Ingrid Lanczovej, PhD., za prodekanku PF TU pre vzdelávanie.“

Ad. 5) Rôzne
Predsedníčka senátu otvorila piaty bod programu. Na úvod informovala, že za nového
predsedu Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS TU“) bol
zvolený doc. Varga, ktorého zároveň požiadala, aby senát informoval o výsledkoch rokovania
Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len „Rada VŠ“ v príslušnom gramatickom
tvare).
Doc. Varga uviedol, že v uplynulých dňoch sa uskutočnilo rokovanie predsedníctva aj
pléna Rady VŠ, pričom predmetom rokovania bol návrh novely zákona o VŠ. Na rokovaní
odznela kritika na spôsob komunikácie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky, ktoré napriek prísľubom nezapracovalo pripomienky k novele,
tlmočené prostredníctvom kontaktnej skupiny. Rada VŠ zaujala k predmetnej novele
odmietavé stanovisko a vyzvala na jej stiahnutie, pretože je založená na výraznom obmedzení
samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt, nerieši podporu kvality vysokoškolského
vzdelávania a ani významný odliv mladých ľudí za vysokoškolským štúdiom do zahraničia.
Rada VŠ tiež vyzvala akademické obce vysokých škôl a ich fakúlt k vyjadreniu stanoviska k
predloženej novelizácii vysokoškolskej legislatívy a v prípade nesplnenia požiadaviek Rady
VŠ k zapojeniu sa do protestných akcií.
Prof. Šimovček vystúpil s otázkou, či sa na pôde AS TU pripravuje zaujatie
stanoviska.
Doc. Varga uviedol, že v nasledujúcich dňoch sa stretne predsedníctvo AS TU, ktoré
sa bude tejto otázke venovať.
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Následne sa rozvinula krátka debata o pripravovanej reforme vysokoškolskej
legislatívy, v ktorej vystúpili prof. Šimovček, doc. Laclavíková a prof. Olšovská.
Dekanka

fakulty

na

záver

poďakovala

pedagogickým

zamestnancom

a zamestnankyniam za spoluprácu pri príprave podkladov na účely komplexnej akreditácie
a požiadala o trpezlivosť v súvislosti s vyššou administratívnou záťažou. Ďalej vyslovila
poďakovanie študentom a študentkám za vyplnenie predmetovej ankety a zároveň ocenila
pozitívne výsledky tejto ankety.
Predsedníčka senátu avizovala, že v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou
situáciu sa najbližšie zasadnutie senátu uskutoční pravdepodobne online formou.

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 28. októbra 2021.

Prílohy:
Prezenčná listina prítomných
Návrh dekanky fakulty vymenovanie prodekanky pre vzdelávanie a charakteristika kandidátky
Hlasovacie lístky z tajných hlasovaní v druhom a štvrtom bode programu

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

Zápisnicu overil:
...............................................
doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
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