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Zápisnica 

z 3. riadneho zasadnutia Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

 

 

Dátum a miesto konania:              11. mája 2017 od 13:00 do 15:00 

Miestnosť Collegium novum 

Trnavská univerzita v Trnave  

Právnická fakulta 

Kollárova ul. č. 10, 918 43 Trnava 

 

 

Program zvolaného zasadnutia:  

1. Otvorenie 

2. Voľba členov Vedeckej rady fakulty 

3. Podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný program v študijnom odbore 

právo pre akad. rok 2018/2019 

4. Návrh rozpočtu Právnickej fakulty TU na rok 2017 

5. Rôzne 

 

 

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, pani dekanku a prodekanky a členov akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty (ďalej aj len ako „fakulta“ v príslušnom gramatickom tvare alebo „PF 

TU“), ako aj tajomníčku fakulty.  
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Predsedníčka senátu skonštatovala uznášaniaschopnosť senátu. Z účasti na zasadnutí sa 

ospravedlnila Dr. Novotná z dôvodu pracovnej cesty a Michal Tomin z dôvodu účasti na 

skúške. Prítomných je teda 13 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 zmeny programu predložené neboli, predsedajúca 

dala hlasovať o programe zasadnutia.  

 

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. 19/2017 

„Akademický senát PF TU schvaľuje program zasadnutia.“ 

 

Predsedníčka senátu navrhla za overovateľa zápisnice 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: 13  

Za: 12 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlasov 

 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 20/2017 

„Akademický senát PF TU ustanovuje za overovateľa zápisnice z prebiehajúceho 

zasadnutia Akademického senátu PF TU JUDr. Petra Vargu, PhD.“ 
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Predsedníčka senátu navrhla za skrutátorov pre tajné hlasovania v druhom bode 

programu JUDr. Jozefa Zámožíka, PhD., Mgr. Petra Mészárosa, PhD. a JUDr. Dominiku 

Kučerovú. Všetci menovaní vyslovili so svojou nomináciou súhlas. Predsedníčka senátu 

následne dala o jednotlivých návrhoch hlasovať.  

 

i. Návrh na ustanovenie JUDr. Jozefa Zámožíka, PhD. za skrutátora na prebiehajúcom 

zasadnutí senátu 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13 

Za: 12 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlas 

 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 21/2017 

„Akademický senát PF TU ustanovuje JUDr. Jozefa Zámožíka, PhD., za skrutátora 

na prebiehajúcom zasadnutí Akademického senátu PF TU.“ 

 

ii. Návrh na ustanovenie Mgr. Petra Mészárosa, PhD. za skrutátora na prebiehajúcom 

zasadnutí senátu 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13 

Za: 12 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlas 

 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 22/2017 

„Akademický senát PF TU ustanovuje Mgr. Petra Mészárosa, PhD. za skrutátora 

na prebiehajúcom zasadnutí Akademického senátu PF TU.“ 
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iii. Návrh na ustanovenie JUDr. Dominiky Kučerovej za skrutátorku na prebiehajúcom 

zasadnutí senátu 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 13 

Za: 12 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlas 

 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 23/2017 

„Akademický senát PF TU ustanovuje JUDr. Dominiku Kučerovú za skrutátorku 

na prebiehajúcom zasadnutí Akademického senátu PF TU.“ 

 

 

2) Voľba členov Vedeckej rady fakulty 

Predsedníčka senátu otvorila druhý bod programu. Prítomným pripomenula, že 

schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady fakulty patrí do 

kompetencie senátu fakulty v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 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 v zmysle 

ustanovenia čl. 11 ods. 1 písm. e) Štatútu PF TU.  

Následne predsedajúca požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho 

odôvodnenie.  

Dekanka fakulty vysvetlila, že v zmysle platných predpisov je potrebné dodržiavať 

príslušné pomery interných a externých členov vedeckej rady. Následne stručne predstavila 

jednotlivých kandidátov. Vo všetkých prípadoch ide o interných učiteľov fakulty. Väčšina 

kandidátov už vo vedeckej rade fakulty pôsobila, resp. pôsobí a ide teda o obnovenie ich 

členstva po uplynutí funkčného obdobia. Novými kandidátmi sú doc. Csach, ktorý na fakulte 

pôsobí od začiatku tohto akademického roku a doc. Káčer, ktorý je dlhoročným členom 

akademického senátu fakulty a nedávno úspešne ukončil habilitačné konanie.  

Predsedníčka senátu otvorila rozpravu o tomto bode programu. Keďže do rozpravy sa 

nikto neprihlásil, predsedajúca rozpravu ukončila a vysvetlila spôsob hlasovania. 

Pripomenula, že v zmysle ustanovenia článku 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického 
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senátu PF TU v spojitosti s článkom 11 ods. 1 písm. e) Štatútu PF TU sa senát o návrhu 

dekanky fakulty na vymenovanie členov vedeckej rady fakulty uznáša tajným hlasovaním. 

Ďalej upozornila na úpravu v čl. 11 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu PF 

TU, v zmysle ktorej  „každý člen senátu fakulty je vylúčený z hlasovania vo vlastnej veci“. 

Hlasovanie riadili skrutátori. Po spočítaní hlasov informoval o výsledkoch Dr. Zámožík. 

 

i. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M. za 

člena Vedeckej rady PF TU 

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 12 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 12 

Platných hlasovacích lístkov: 12 

 

Za: 12 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

Predsedníčka senátu skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 24/2017 

„Akademický senát 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 prof. PhDr. Gustáva Dianišku, CSc. za člena 

Vedeckej rady PF TU 

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 13 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 13 

Platných hlasovacích lístkov: 13 

 

Za: 9 hlasov 

Proti: 1 hlas 

Zdržali sa: 3 hlasy 
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Predsedníčka senátu skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 25/2017 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie prof. 

PhDr. Gustáva Dianišku, CSc. za člena Vedeckej rady PF TU.“ 

 

iii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. za členku 

Vedeckej rady PF TU 

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 13 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 13 

Platných hlasovacích lístkov: 13 

 

Za: 13 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

Predsedníčka senátu skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 26/2017 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie doc. 

JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“ 

 

iv. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD. za člena 

Vedeckej rady PF TU 

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 12 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 12 

Platných hlasovacích lístkov: 12 

 

Za: 12 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 
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Predsedníčka senátu skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 27/2017 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie doc. 

Mgr. Mareka Káčera, PhD. za člena Vedeckej rady PF TU.“ 

 

v. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Andrei Olšovskej, PhD. za 

členku Vedeckej rady PF TU  

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 13 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 13 

Platných hlasovacích lístkov: 13 

 

Za: 13 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

Predsedníčka senátu skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 28/2017 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie doc. 

JUDr. Mgr. Andrei Olšovskej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“ 

 

vi. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. PhDr. Adriány Švecovej, PhD. za 

člena Vedeckej rady PF TU  

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 12 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 12 

Platných hlasovacích lístkov: 12 

 

Za: 11 hlasov 

Proti: 1 hlas 

Zdržali sa: 0 hlasov 
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Predsedníčka senátu skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 29/2017 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie doc. 

JUDr. PhDr. Adriány Švecovej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“ 

 

vii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD. za 

členku Vedeckej rady PF TU  

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 13 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 13 

Platných hlasovacích lístkov: 13 

 

Za: 11 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 2 hlasy 

 

Predsedníčka senátu skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 30/2017 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie doc. 

JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“ 

 

 

3) Podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný program 

v študijnom odbore právo pre akademický rok 2018/2019 

Predsedajúca oboznámila prítomných, 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. i) zákona o VŠ a v zmysle 

ustanovenia článku 11 ods. 1 písm. j) Štatútu PF TU. 

Predsedníčka senátu následne odovzdala slovo dekanke fakulty ako predkladateľke 

materiálu, aby ho odôvodnila.  

Dekanka fakulty uviedla, že otázka zachovania či upustenia od prijímacích skúšok bola 

predmetom intenzívnych debát na úrovni vedenia fakulty ako aj vedenia univerzity. Ostatné 
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právnické fakulty od prijímacích skúšok upúšťajú. Dekanka fakulty sa osobne prikláňa 

k zachovaniu prijímacích skúšok, nakoľko je to pozitívne vnímané odbornou verejnosťou. 

Rovnaký záver vyplynul aj z ankety medzi študentmi. Ďalej poukázala na pozitívne 

skúsenosti s prípravným kurzom na prijímacie skúšky, organizovaného fakultou.  

Prodekanka pre vzdelávanie Dr. Nevolná doplnila, že aktuálny návrh počíta so 

zachovaním prijímacích skúšok, otázky sú však pravidelne revidované a aktualizované 

a došlo tiež ku zníženiu poplatku za prijímacie skúšky zo 60,- EUR na 40,- EUR.  

Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Bc. Maroš Čelár vystúpil s otázkou, či zachovanie prijímacích skúšok nepoškodí fakultu, 

keďže uchádzači môžu uprednostniť podanie prihlášky na fakulty, na ktorých prijímacie 

skúšky nie sú.  

Dekanka vo svojej reakcii poukázala na anketu medzi študentmi, z ktorej vyplynulo, že si 

podávajú prihlášky bez ohľadu na prijímačky. Prodekanka pre vzdelávanie doplnila, že 

zachovanie prijímačiek je znakom kvality fakulty. Ďalej uviedla, že aj zo dňa otvorených 

dverí vyplynula skúsnosť, že zachovanie prijímačiek nie je prekážkou záujmu uchádzačov.  

Ing. Sartorisová prezentovala pozíciu študentov externej formy štúdia, ktorí sa prikláňajú 

k zachovaniu prijímacích skúšok, pretože je to znakom, že na fakulte sa vytvára skôr kvalita 

ako kvantita a zvyšuje to kredit školy.  

V prospech zachovania prijímacích skúšok sa vyslovil aj Bc. Čelár, pretože právo je 

podľa jeho názoru odborom, ktorý vyžaduje prijímacie skúšky.  

Dekanka fakulty uviedla, že vedenie fakulty si uvedomuje dôležitosť tejto témy, a preto 

ju chcela aj na prebiehajúcom zasadnutí senátu náležite prerokovať.  

Dr. Bulla vystúpil s otázkou, či sa vedenie fakulty zaoberalo aj možnosťou zmeny formy 

a obsahu prijímacích skúšok, ktoré by mohli mať formu ústneho pohovoru, prípadne 

pozostávať z predloženia motivačného listu alebo z testu všeobecných študijných 

predpokladov.  

Dekanka fakulty odpovedala, že vedenie sa touto možnosťou zaoberalo, problémom je 

však vysoká miera subjektivity pri hodnotení ústnych pohovorov alebo motivačných listov, čo 

by spôsobovalo problémy pri odvolaniach voči výsledkom prijímacích skúšok. Súčasná forma 

prijímačiek, ktoré sú tvorené testom, zaručuje objektivitu.   

Bc. Čelár upozornil, že ústny pohovor v rámci prijímacích skúšok uskutočňuje Fakulta 

práva Paneurópskej vysokej školy, navrhol preto zistiť, aké majú v tomto smere skúsenosti.  

Prof. Šimovček poukázal na negatívny demografický vývoj a všeobecný trend odchodu 

študentov na zahraničné vysoké školy, čo aj v kontexte vysokého počtu právnických fakúlt na 
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Slovensku a spôsobu financovania, do značnej miery determinovaného počtom študentov, 

vytvára veľmi nepriaznivnú situáciu, v ktorej väčšina právnických fakúlt, najmä súkromných, 

z existenčných dôvodov prijíma všetkých uchádzačov. Zároveň sa vyslovil za zachovanie 

prijímacích skúšok a vyjadril presvedčenie, že po zmene systému hodnotenia vysokých škôl 

tento nebude do takej miery závislý od počtu študentov ako doposiaľ a zmierni sa tým aj tlak 

na nábor čo najväčšieho počtu študentov.  

Dr. Kučerová sa spýtala, či sa uskutočňuje propagácia fakulty na stredných školách.  

Dekanka fakulty odpovedala, že takáto propagácia intenzívne prebieha, najlepšie sa 

podľa nej osvedčila spolupráca na báze individuálnych kontaktov, ak stredné školy oslovia 

napr. ich absolventi, ktorí pôsobia, či študujú na fakulte. Plošná propagácia prostredníctvom 

kontaktovania študijných poradcov na stredných školách neprináša očakávané výsledky. 

Rovnako sú podľa dekanky veľmi dobré skúsenosti zo spolupráce so strednými školami, ktorú 

iniciovali študentské rady konkrétnych stredných škôl. Spravidla v takýchto prípadoch majú 

stredné školy záujem aj o prednášky. Takúto formu propagácie podporuje aj vedenie 

univerzity.  

Prodekanka pre vzdelávanie Dr. Nevolná doplnila, že fakulta sa zúčastňuje aj na všetkých 

veľtrhoch, pričom ju reprezentujú študenti, čo sa ukázalo ako veľmi efektívne, nakoľko títo sa 

dokážu lepšie priblížiť uchádzačom ako študijné referentky.  

Dr. Zámožík vystúpil s myšlienkou koordinovať obsah matérie, ktorá je predmetom 

prijímacích skúšok s požiadavkami na českých právnických fakultách, aby uchádzači pri 

prípave nemuseli študovať rozdielnu matériu.  

Dekanka vo svojej reakcii poukázala na obmedzené možnosti takejto koordinácie, 

nakoľko predmetom prijímacích skúšok na našej fakulte sú aj slovenské dejiny a slovenská 

ústava. Prodekanka pre vzdelávanie doplnila, že na brnianskej právnickej fakulte sa skúšajú 

všeobecné študijné predpoklady, čo sa podľa jej názoru neosvedčilo, pretože testy sú rovnaké 

pre všetky typy škôl a úspešní uchádzači nemajú špecifické predpoklady na štúdium práva.  

Dr. Varga sa spýtal, či boli otázky na prijímacích skúškach prispôsobené 

stredoškolskému učivu. Dekanka fakulty na položenú otázku odpovedala kladne.  

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 bakalársky študijný program v študijnom odbore právo 

pre akademický rok 2018/2019.  
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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. 31/2017 

„Akademický senát PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na Právnickej 

fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – podmienky prijímacieho konania na bakalársky 

študijný program v študijnom odbore právo pre akademický rok 2018/2019.“ 

 

 

4) Návrh rozpočtu PF TU na rok 2017  

Predsedajúca pripomenula, že schvaľovanie návrhu rozpočtu fakulty, predloženého 

dekanom fakulty, patrí do kompetencie senátu v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. e) 

zákona o VŠ a v zmysle ustanovenia článku 11 ods. 1 písm. f) Štatútu PF TU. 

Predsedníčka senátu požiadala o odôvodnenie návrhu dekanku fakulty ako 

predkladateľku materiálu.  

Dekanka po stručnom úvode, v ktorom návrh rozpočtu uviedla do kontextu celkovej 

finančnej situácie univerzity, požiadala o detailné predstavenie návrhu tajomníčku fakulty 

Ing. Novotovú, do kompetencie ktorej v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o VŠ a článku 

22 ods. 3 Štatútu PF TU patrí zabezpečovanie hospodárskeho a finančného chodu fakulty.  

Tajomníčka fakulty ozrejmila, že rozpočet fakulty na rok 2017 tvoria dotačné a 

mimodotačné finančné prostriedky. Dotačné prostriedky sa skladajú z dotácie na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, dotácie na výskumnú, vývojovú 

a umeleckú činnosť a mzdové prostriedky vyplácané z grantov fakulty. Výška dotácie na 

študijné programy závisí od počtu študentov a absolventov, ekonomickej náročnosti 

študijných programov (koeficient odboru), uplatniteľnosti absolventov v praxi, kvality 

a zohľadňuje sa tiež publikačná činnosť. Dotáciu na vedu ovplyvňujú výsledky poslednej 

komplexnej akreditácie, výška zahraničných a domácich grantov v rokoch 2014 a 2015, 

podiel na priemernom počte doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia po 

dizertačnej skúške v kalendárom roku 2015 a podiel na publikačnej činnosti vysokej školy.  
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Ďalej Ing. Novotová uviedla, že oproti minulému roku došlo k poklesu počtu študentov 

a následnému zníženiu dotácie na uskutočňovanie študijných programov, na druhej strane sa 

však zvýšili výkony fakulty v oblasti vedy a došlo tak k nárastu dotácie na vedu. 

Mimodotačné prostriedky sú tvorené najmä príjmami zo školného a ďalších poplatkov.  

Tajomníčka fakulty svoje vystúpenie uzatvorila konštatovaním, že rozpočet fakulty na 

rok 2017 je vyrovnaný, zároveň však upozornila, že pre udržanie vyrovnaného hospodárenia 

bude potrebné venovať veľkú pozornosť účelnosti vynakladania finančných prostriedkov, 

zvyšovaniu výkonov fakulty a získavaniu mimodotačných prostriedkov. Súčasne bude 

potrebné pokračovať v prijímaní úsporných opatrení.  

Predsedníčka senátu otvorila rozpravu  o tomto bode programu.  

Následne sa rozvinula diskusia o rozpočte Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej aj len ako 

„univerzita“ v príslušnom gramatickom tvare alebo „TU“). Dr. Varga a doc. Laclavíková, 

ktorí sú zároveň aj členmi Akademického senátu TU, informovali o priebehu zasadnutia, na 

ktorom sa prerokúval rozpočet TU.  

Dekanka fakulty sa vyjadrila k otázke rekonštrukcie kina Sloboda.  

Doc. Švecová sa spýtala, či sa v prípade ďalšieho poklesu študentov uvažuje 

o prehodnotení úväzkových listov a či sa počíta s ďalším prípravným kurzom na prijímacie 

pohovory. 

Dekanka fakulty v reakcii uviedla, že ďalší prípravný kurz sa pripravuje, úväzkové listy 

sa už kontrolujú a bude sa v tom pokračovať aj naďalej.  

Prof. Šimovček sa spýtal, či sa neuvažuje o externom audite činnosti TU.  

Dekanka odpovedala, že táto otázka bola otvorená, na grémiu rektora bol však prijatý 

záver, že postačuje vnútorný audit.  

Dr. Varga a doc. Laclavíková pripomenuli, že otázka externého auditu bola otvorená aj 

na rokovaní akademického senátu univerzity, avšak napokon bola táto myšlienka zamietnutá.  

Dekanka ďalej uviedla, že na úrovni TU bola konštituovaná rada pre ekonomický rozvoj, 

ktorá sa má venovať rozpočtu a finančnej situácii univerzity.  

Dr. Zámožík sa spýtal na spôsob kreovania tohto orgánu. Dekanka odpovedala, že členmi 

budú rektor, prorektori, kvestor a dekani. Zároveň prorektori majú pracovné skupiny spolu 

s prodekanmi fakúlt.  

Prof. Šimovček vystúpil s vyjadrením, že členmi takéhoto orgánu by mali byť nezávislí 

odborníci.  

Dekanka fakulty vo svojej reakcii vyjadrila nádej v pozitívny posun.  
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Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, predsedajúca uzatvorila rozpravu o tomto 

bode programu a dala hlasovať o návrhu na schválenie rozpočtu PF TU na rok 2017.  

 

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. 32/2017 

„Akademický senát PF TU schvaľuje rozpočet PF TU na rok 2017  

predložený dekankou fakulty.“ 

 

 

5) Rôzne 

Predsedníčka senátu odovzdala slovo Dr. Bullovi, zástupcovi fakulty v Rade vysokých 

škôl SR (ďalej aj len ako „RVŠ“), aby informoval o výsledkoch rokovania pléna RVŠ, ktoré 

zasadalo dňa 25. apríla 2017 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline.  

 

Ing. Sartorisová opustila rokovanie senátu.  

 

Dr. Bulla uviedol, že na  programe rokovania RVŠ boli tri hlavné body: 

(i) Materiál „Učiace sa Slovensko“  

(ii) Návrh novely zákona o VŠ 

(iii) Návrh nového zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.  

 

Prijaté boli nasledovné závery: 

Ad (i)  

Materiál RVŠ označila za nesprávny v jeho hlavných východiskách a zásadne ho 

odmietla, predovšetkým z dôvodu, že stanovuje priveľa cieľov a priorít, pričom sa 

nezameriava na hodnotu vzdelania a ciele v ňom stanovené nemajú zabezpečené finančné 

krytie.  
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Ad (ii)  

RVŠ navrhla umožniť právnu subjektiviu fakúlt na účely verejného obstarávania 

v rozsahu, v akom to umožní príslušná vysoká škola. Ďalej navrhla medzi vnútorné 

predpisy VŠ doplniť aj vnútorný systém zabezpečovania kvality, ktorý má podliehať 

schváleniu akademickým senátom fakulty a univerzity. RVŠ tiež navrhla vrátiť sa k 

dátumu 31.3. pre účely zadávania údajov do centrálneho registra evidencie publikačnej 

činnosti.  

Ad (iii)  

RVŠ navrhla zavedenie možnosti delegovať určité prvky vnútorného systému kvality na 

fakulty, ďalej navrhla zvýšiť počet členov Výkonnej rady Akreditačnej agentúry zo 7 na 

9 a jasne zakotviť, že po akreditácii študijného odboru získa vysoká škola právo vytvárať 

a uskutočňovať študijné programy v danom odbore a stupni.  

Vzhľadom na časovú tieseň Dr. Bulla uviedol, že zoznam prijatých uznesení, ako aj 

závery rozporového konania, zašle členom senátu e-mailom.  

O slovo sa následne prihlásil člen akademickej obce fakulty Dr. Korpáš. Predsedníčka 

senátu sa spýtala členov senátu, či existuje všeobecný súhlas s vystúpením Dr. Korpáša. Po 

pozitívnej odozve členov senátu udelila slovo Dr. Korpášovi.  

Dr. Korpáš uviedol, že si chce ujasniť svoje právne postavenie v súvislosti so skončením 

funkcie prodekana fakulty pre vedu a legislatívu.  

Doc. Laclavíková pripomenula, že na ostatnom zasadnutí senátu dekanka fakulty 

informovala členov senátu, že Dr. Korpáš sa vzdal funkcie prodekana fakulty.  

Následne vznikla diskusia, v ktorej vystúpili Dr. Zámožík, Dr. Varga, prof. Šimovček, 

doc. Csach a doc. Laclavíková. 

Dr. Zámožík podotkol, že senát sa môže zaoberať len otázkami, ktoré patria do jeho 

kompetencie.  

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 
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Zápisnica bola vyhotovená dňa 15. mája 2017. 

 

 

Príloha:   

Prezenčná listina prítomných  

 

 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

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

Mgr. Martin Bulla, PhD. 

tajomník AS PF TU 

 

 

 

 

  

Zápisnicu overil: 

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

JUDr. Peter Varga, PhD. 

 


