TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
AKADEMICKÝ SENÁT

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Číslo: VR_1520-2019
Dátum a miesto konania:

15. februára 2019 o 10:00
Miestnosť Collegium novum
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Kollárova ul. č. 10, 918 43 Trnava

Program zvolaného zasadnutia:
1) Otvorenie
2) Voľba predsedu Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave
3) Voľba tajomníka Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave
4) Podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave na akad. rok 2020/2021
5) Podmienky prijatia na magisterské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave na akad. rok 2019/2020
6) Štipendijný poriadok
7) Voľba členov Vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
8) 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
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členov a členky senátu, dekanku fakulty, prodekanky, ako aj 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 5. až 7. decembra 2018.
Do zamestnaneckej časti senátu fakulty boli zvolení:
1. Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.
2. doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
3. doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
4. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
5. Mgr. Peter Mészáros, PhD.
6. doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
7. doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
8. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
9. doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.
10. doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
Do študentskej časti senátu fakulty boli zvolení:
za študentov študujúcich bakalársky študijný program v dennej forme štúdia:
1. Dominika Kuchárová
2. Róbert Fogelton
za študentov študujúcich magisterský študijný program v dennej forme štúdia:
1. Bc. Adam Krajáč
za študentov študujúcich bakalársky a magisterský študijný program v externej
forme štúdia:
1. Ing. Monika Sartorisová
za študentov študujúcich doktorandský študijný program:
1. JUDr. Milan Hlušák
Predsedajúca novým členom senátu zablahoželala k ich zvoleniu a popriala im
mnoho úspechov v ich práci.
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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 zmeny programu predložené neboli,
predsedajúca dala hlasovať o programe zasadnutia.
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. 1/2019
„AS PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 15. februára 2019.“
Predsedajúca navrhla za overovateľa zápisnice Mgr. Petra Mészárosa, 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 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 2/2019
„AS PF TU ustanovuje za overovateľa zápisnice zo zasadnutia AS PF TU
dňa 15. februára 2019 Mgr. Petra Mészárosa, PhD.“
Predsedajúca navrhla za skrutátorov pre tajné hlasovania v druhom a siedmom
bode programu doc. Káčera, doc. Vargu a Bc. Adama Krajáča. Všetci menovaní vyslovili so
svojou nomináciou súhlas. Z dôvodu efektivity a ekonomiky zasadnutia predsedajúca spojila
hlasovania o návrhoch skrutátorov do jedného.
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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:
Uznesenie č. 3/2019
„AS PF TU ustanovuje doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD., doc. JUDr. Petra Vargu,
PhD. a Bc. Adama Krajáča za skrutátorov na zasadnutí AS PF TU dňa 15. 2. 2019.“

Ad. 2) Voľba predsedu Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave
Predsedajúca otvorila druhý bod programu. Prítomných oboznámila s právnym
základom voľby predsedu senátu fakulty. Senát na ustanovujúcom zasadnutí volí predsedu
senátu podľa čl. 11 ods. 1 písm. o) Štatútu PF TU, pričom predseda senátu je v zmysle č. 10
ods. 4 Rokovacieho poriadku senátu volený tajne. 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 senátu uvedení všetci členovia senátu. Predsedajúca následne
otvorila diskusiu o tomto bode programu, aby sa členovia senátu mohli vyjadriť k jednotlivým
kandidátom.
V diskusii vystúpil prof. Šimovček s návrhom, aby v pozícii predsedníčky senátu
pokračovala doc. Laclavíková. Ďalej upozornil, že on sám kandidovať nemôže z dôvodu
členstva v Akreditačnej komisii.
K návrhu prof. Šimovčeka sa pripojili doc. Novotná a doc. Švecová, ktoré
rovnako podporili 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.
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Hlasovanie riadili skrutátori. Po spočítaní hlasov informoval o výsledkoch doc.
Varga.
Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 14
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 14
Platných hlasovacích lístkov: 14

Kandidát
Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
Mgr. Peter Mészáros, PhD.
doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.
doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
Róbert Fogelton
JUDr. Milan Hlušák
Bc. Adam Krajáč
Dominika Kuchárová
Ing. Monika Sartorisová

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

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 4/2019
„AS PF TU zvolil doc. JUDr. Miriam Laclavíkovú, PhD. za predsedníčku AS PF TU.“

Ad. 3) Voľba tajomníka Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave
Predsedníčka senátu otvorila tretí bod programu. Prítomným pripomenula, že
voľba tajomníka senátu patrí do kompetencie senátu v zmysle čl. 11 ods. 2 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.
Nomináciu Dr. Bullu podporila aj doc. Novotná. Z diskusie nevzišiel iný návrh.
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Predsedníčka senátu následne ukončila rozpravu o tomto bode programu.
Upozornila, že hoci platná úprava vo veci voľby tajomníka 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
Za:

14 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 1 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 5/2019
„AS PF TU zvolil za tajomníka senátu Mgr. Bc. Martina Bullu, PhD.“

Ad. 4) Podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej
univerzity v Trnave na akad. rok 2020/2021
Predsedníčka senátu otvorila štvrtý 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. i) 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 čl. 11 ods. 1 písm. j) Štatútu fakulty. Nato predsedajúca
požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.
Dekanka fakulty v stručnosti uviedla, že podmienky prijímacieho konania sa
v porovnaní s minulým akademickým rokom nemenia, zostávajú zachované prijímacie skúšky
v písomnej forme.
Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Keďže do rozpravy sa nik 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 2020/2021.
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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 schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6/2019
„AS 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 2020/2021.“

Ad. 5) Podmienky prijatia na magisterské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej
univerzity v Trnave na akad. rok 2019/2020
Predsedníčka senátu otvorila piaty 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. i)
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 uviedla, že v prípade prijímacieho konania na magisterské
štúdium ide v podstate o prestup z bakalárskeho štúdia na nadväzujúci stupeň. Hoci na
niektorých právnických fakultách boli akreditované nové študijné programy, zatiaľ nie sú
zásadné rozdiely v skladbe predmetov, preto je súčasný systém prijímacieho konania
vyhovujúci. Je však možné, že v budúcnosti bude potrebné stanoviť dodatočné podmienky,
pokiaľ sa obsah bakalárskeho štúdia na jednotlivých fakultách bude výraznejšie divergovať.
Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Prof. Šimovček vo svojom vystúpení poukázal na tlak smerom k posilňovaniu
bakalárskeho štúdia na úkor štúdia magisterského a na ďalšie trendy budúceho vývoja
v oblasti vysokoškolského vzdelávania, najmä v oblasti financovania vysokých škôl.
Dekanka fakulty vo svojej reakcii potvrdila tlak na posilňovanie bakalárskeho
štúdia, vrátane možnosti otvorenia prístupu absolventom bakalárskeho štúdia k povolaniam
advokátskeho koncipienta, či sudcu. Zároveň dekanka fakulty upozornila na vyjadrenia
predsedu Slovenskej advokátskej komory vo vzťahu ku kvalite právnického vzdelávania na
Slovensku. V tejto súvislosti dekani fakúlt adresovali Slovenskej advokátskej komore
otvorený list, ktorého znenie je dostupné na webe fakulty.
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Doc. Varga nadviazal na vystúpenie prof. Šimovčeka a uviedol, že otázka
financovania vysokých škôl, vrátane pomeru študentov na učiteľa, bola tiež predmetom
rokovania predsedníctva Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „RVŠ“).
Dekanka fakulty podotkla, že pomer študentov na učiteľa na fakulte zodpovedá
odporúčaným hodnotám a v priemere nedochádza k výraznejším odchýlkam.
Dekanka fakulty ďalej prítomných informovala, že rokovania o rozpočte na pôde
univerzity ešte neboli zahájené, nakoľko sa čaká na vyhodnotenie publikačnej činnosti.
Doc. Novotná vystúpila s otázkou ohľadne implementácie tzv. dlhovej brzdy,
ktorá bolo predmetom diskusií na úrovni univerzity.
Dekanka fakulty odpovedala, že v uvedenej veci nedošlo k pokroku.
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 2019/2020.
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 schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 7/2019
„AS PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na Právnickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave – podmienky prijímacieho konania na magisterský študijný
program v študijnom odbore právo pre akademický rok 2019/2020.“

Ad. 6) Štipendijný poriadok
Predsedníčka senátu otvorila šiesty bod programu. Pripomenula, že schvaľovanie
vnútorných predpisov fakulty patrí do kompetencie senátu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) a §
33 ods. 3 písm. c) zákona o VŠ a v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. a) Štatútu fakulty. Dekanka
fakulty predložila na schválenie Akademickému senátu fakulty vnútorný predpis - Štipendijný
poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len „Štipendijný
poriadok“). Predsedníčka senátu následne požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku
návrhu o jeho odôvodnenie.
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Dekanka fakulty uviedla, že motivačné štipendiá sa poskytujú na základe účelovo
viazanej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej
aj len ako „ministerstvo“ v príslušnom gramatickom tvare). V minulom roku prebehol zo
strany ministerstva audit, z ktorého vyplynula požiadavka prijatia osobitného fakultného
štipendijného poriadku, ktorý by dopĺňal štipendijný poriadok univerzity. Ďalej doplnila, že
štipendiá sa poskytujú podľa študijného priemeru 70 až 80 najlepším študentom denného
bakalárskeho a magisterského štúdia. Približne polovica objemu je určená na prospechové
štipendiá a druhá polovica na štipendiá za reprezentáciu fakulty a iné mimoriadne výsledky.
Zoznam poskytnutých štipendií sa zverejňuje na webe fakulty.
Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Keďže žiadne prihlášky do diskusie neboli zaregistrované, predsedajúca ukončila
rozpravu o tomto bode programu a dala hlasovať o návrhu na schválenie Štipendijného
poriadku PF TU.
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 schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 8/2019
„AS PF TU schvaľuje Štipendijný poriadok PF TU .“
Predsedníčka senátu upozornila, že v zmysle čl. 11 ods. 2 Rokovacieho poriadku
senátu je každý člen senátu fakulty vylúčený z hlasovania vo vlastnej veci. Nakoľko
v nasledujúcom bode programu figuruje doc. Laclavíková ako jedna z kandidátok na členstvo
vo Vedeckej rade fakulty, hlasovania sa nezúčastní a vedením rokovania senátu v tomto bode
poverila doc. Novotnú. Doc. Laclavíková sa následne vzdialila z rokovacej miestnosti.

Ad. 7) Voľba členov Vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v
Trnave
Doc. Novotná prevzala vedenie rokovania senátu a otvorila siedmy bod programu.
Pripomenula, 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
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a v zmysle článku 11 ods. 1 písm. e) Štatútu fakulty. V zmysle ustanovenia článku 11 ods. 2
Štatútu fakulty sa senát vo veci schvaľovania návrhu dekana fakulty 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 väčšina navrhovaných kandidátov je dlhoročnými
členmi Vedeckej rady fakulty, ktorým končí funkčné obdobie. Mnohí z nich priamo pôsobia
na fakulte alebo s fakultou úzko spolupracujú. V prípade doc. Štrkolca ide o nového dekana
košickej právnickej fakulty.
Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Keďže sa o slovo nik neprihlásil, vzápätí predsedajúca rozpravu ukončila
a informovala prítomných o spôsobe hlasovania. Zopakovala, že v zmysle ustanovenia článku
10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického 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. Pre hlasovanie o každom kandidátovi sú pripravené
samostatné hlasovacie lístky
Hlasovanie riadili skrutátori. Po spočítaní hlasov informoval o výsledkoch doc.
Varga.
i. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. za člena
Vedeckej rady PF TU
Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 14
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 14
Platných hlasovacích lístkov: 14
Za:

13 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 1 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 9/2019
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. za člena Vedeckej rady PF TU.“
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ii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD.
za členku Vedeckej rady PF TU
Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 14
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 14
Platných hlasovacích lístkov: 14
Za:

12 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 2 hlasy
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 10/2019
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
doc. JUDr. Mgr. Martiny Gajdošovej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“
iii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie JUDr. Antona Jačeka za člena Vedeckej rady
PF TU
Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 14
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 14
Platných hlasovacích lístkov: 14
Za:

13 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 1 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 11/2019
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
JUDr. Antona Jačeka za člena Vedeckej rady PF TU.“
iv. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie prof. JUDr. Sone Košičiarovej, PhD. za
členku Vedeckej rady PF TU
Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 14
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Odovzdaných hlasovacích lístkov: 14
Platných hlasovacích lístkov: 14
Za:

14 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 12/2019
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
prof. JUDr. Sone Košičiarovej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“
v. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. za
členku Vedeckej rady PF TU
Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 14
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 14
Platných hlasovacích lístkov: 14
Za:

14 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 13/2019
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“
vi. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. za člena
Vedeckej rady PF TU
Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 14
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 14
Platných hlasovacích lístkov: 14
Za:

14 hlasov
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Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 14/2019
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD. za člena Vedeckej rady PF TU.“

Ad. 8) Rôzne
Predsedníčka senátu sa opäť ujala vedenia zasadnutia a otvorila ôsmy bod
programu.
Na úvod vystúpila doc. Laclavíková, ktorá ako členka Akademického senátu
Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej aj len ako „univerzitný senát“ v príslušnom
gramatickom tvare) informovala, že tento orgán rokoval o zriadení vecného bremena na
univerzitnom pozemku v susedstve fakulty v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. za
účelom položenia podzemného káblového vedenia vysokého napätia, ktorý má spájať
novovybudovanú trafostanicu pre objekt susediaci so sídlom PF TU.
Pôvodný návrh nebol prijatý a univerzitný senát zaviazal rektora rokovať o
primeranej finančnej kompenzácii za zriadenie vecného bremena. Týždeň po predmetnom
zasadnutí však bolo vyhlásené korešpondenčné hlasovanie o bezodplatnom zriadení vecného
bremena, ktorého sa zúčastnilo 28 zo 41 členiek a členov univerzitného senátu, pričom návrh
bol prijatý pomerov hlasov: 23 za, 1 proti a 4 sa zdržali.
Dekanka fakulty doplnila, že o rokovaniach o zriadení vecného bremena na
pozemku v susedstve fakulty nebola vopred informovaná a dozvedela sa o tom až z rokovania
univerzitného senátu. Dožadovala sa informácie, či kapacita trafostanice bude dostačujúca pre
potreby fakulty, susedných budov, ako aj objektu súčasného kina Sloboda po jeho
rekonštrukcii, odpovede sa však nedočkala. Rovnako bez spätnej väzby zostala iniciatíva
dekanky fakulty ohľadne možnosti rokovania s vlastníkom susedného pozemku o strpení
stavby na hranici pozemku v prípade výstavby auly. Bez odpovede zostala aj otázka, ako dlho
bude rozkopané parkovisko pri fakulte.
Dekanka fakulty ďalej informovala o vývoji vo veci rekonštrukcie objektu kina
Sloboda. Štúdia, ktorej vypracovanie zadal rektorát univerzity potvrdila, že objekt nie je
vhodný pre potreby knižnice. Rozšírenie kapacity univerzitnej knižnice by teda malo byť
riešené výstavbou nového objektu nad parkoviskom na Hornopotočnej ulici. Kino Sloboda by
po rekonštrukcii malo podľa plánu rektorátu slúžiť ako univerzitné kongresové centrum
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s kapacitou 250 miest a malo by sa využívať aj na účely promócií. Plánuje sa vyhlásenie
výberového konania na dodávateľa projektovej dokumentácie. Dekanka fakulty ďalej
pripomenula účelovú dotáciu z ministerstva na rekonštrukciu kina Sloboda vo výške
130 000,- EUR, ktorá prepadne, pokiaľ nebude využitá do konca roku. Upozornila tiež na
opakované snahy zo strany rektorátu na presmerovanie tejto dotácie na rekonštrukciu objektu
Adalbertinum.
Dekanka fakulty sa vyjadrila tiež k problematike fakultného bufetu, ktorý je
dlhodobo zatvorený. Jeho otvorenie v najbližšej dobe nie je možné očakávať z organizačných
dôvodov na strane rektorátu. Z rokovania senátu vyplynula možnosť iniciovať otvorený list
kvestorovi univerzity zamestnancami fakulty.
Predsedajúca následne odovzdala slovo Dr. Bullovi, zástupcovi fakulty v RVŠ,
aby informoval o výsledkoch rokovania pléna RVŠ, ktoré zasadalo dňa 11. decembra 2018 na
pôde Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.
Dr. Bulla uviedol, že plénum RVŠ sa zaoberalo dvoma hlavnými otázkami:
návrhom metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok
2019 a návrhom novely zákona o VŠ, ktorej predmetom je o.i. zavedenie možnosti odoberania
titulov. Následne stručne informoval o priebehu diskusie a o prijatých záveroch.
Záver
Predsedníčka senátu prítomných informovala, že zasadnutia senátu fakulty bude
zvolávať obyčajne na štvrtok. Termín oznámi vždy v pozvánke. Najbližšie zasadnutie by
mohlo byť zvolané na druhú polovicu marca t. r. (v závislosti od rokovania o rozpočte),
prerokúvať by sa mali tiež správy o činnosti fakulty a senátu, ako aj študijný poriadok.
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 2019.
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Príloha:
Prezenčná listina prítomných

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

Zápisnicu overil:
...............................................
Mgr. Peter Mészáros, PhD.
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