TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
AKADEMICKÝ SENÁT

Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia Akademického senátu
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Číslo: VR-3817-2018
Dátum a miesto konania:

23. mája 2018 o 11:00
Miestnosť Collegium novum
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Kollárova ul. č. 10, 917 01 Trnava

Program zvolaného zasadnutia:
1) Otvorenie
2) Návrh rozpočtu Právnickej fakulty TU na rok 2018
3) Zmena vo Vyhláške dekana č. 1/1012 o rigoróznom konaní (príloha č. 1)
4) Rôzne

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, prodekanov a členov a členky akademickej obce Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej aj len ako „fakulta“ v príslušnom gramatickom
tvare alebo „PF TU“), ako aj tajomníčku fakulty.
Predsedajúca oznámila, že z účasti na zasadnutí senátu sa ospravedlnili nasledovní
členovia senátu: doc. Káčer z pracovných dôvodov, Dr. Varga z osobných dôvodov a páni A.

* korešpondenčná adresa

PRÁVNICKÁ FAKULTA TU
Hornopotočná 23
918 43 TRNAVA - SK

( telefón

+ 421 33 5939 626
+ 421 905 587784
fax + 421 33 5513 021

internet

http://iuridica.truni.sk/
e-mail

senatpftu@truni.sk

IČO 31825249
IČ DPH SK 2021177202

Krajáč a M. Tomin zo študijných dôvodov. V súlade s ustanovením § 26 ods. 6 písm. e)
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
článku 10 ods. 1 písm. e) Štatútu fakulty zaniklo členstvo v senáte Mgr. Marošovi Čelárovi
z dôvodu skončenia magisterského štúdia. Prítomných je 10 členiek a členov senátu.
Predsedníčka senátu skonštatovala uznášaniaschopnosť senátu.
Predsedajúca oboznámila prítomných s programom zasadnutia tak, ako bol uvedený
v pozvánke. Následne predložila návrh na doplnenie programu o bod 4 s názvom „Návrh na
vymenovanie prodekana fakulty“ s tým, že doterajší bod č. 4 „Rôzne“, by bol prečíslovaný na
bod č. 5. Zároveň vyzvala prítomných na predloženie ďalších návrhov na zmeny či doplnenie
programu zasadnutia. Keďže žiadne ďalšie návrhy nezazneli, predsedajúca dala hlasovať
o návrhu na doplnenie programu o bod „Návrh na vymenovanie prodekana fakulty“.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 10
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 18/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh na doplnenie programu zasadnutia dňa 23.
mája 2018 o bod 4 - Návrh na vymenovanie prodekana fakulty s tým, že doterajší bod č. 4
Rôzne, bude prečíslovaný na bod č. 5.“
Následne predsedníčka senátu dala hlasovať o programe zasadnutia ako celku, v znení
schválených doplnkov:
1) Otvorenie
2) Návrh rozpočtu Právnickej fakulty TU na rok 2018
3) Zmena vo Vyhláške dekana č. 1/1012 o rigoróznom konaní (príloha č. 1)
4) Návrh na vymenovanie prodekana fakulty
5) Rôzne
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Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 10
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo jednomyseľne schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 19/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 23. mája 2018.“
Predsedníčka senátu navrhla za overovateľa zápisnice z prebiehajúceho zasadnutia
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: 10
Za:

9 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

1 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 20/2018
„Akademický senát PF TU ustanovuje za overovateľa zápisnice zo zasadnutia
Akademického senátu PF TU dňa 23. mája 2018 Mgr. Petra Mészárosa, PhD.“
Predsedníčka senátu navrhla za skrutátorky pre tajné hlasovanie vo štvrtom bode
programu doc. JUDr. PhDr. Adriánu Švecovú, PhD. a Ing. Moniku Sartorisovú. Obe
menované vyslovili so svojou nomináciou súhlas. Predsedníčka senátu následne dala
o jednotlivých návrhoch hlasovať.
i. Návrh na ustanovenie doc. JUDr. PhDr. Adriány Švecovej, PhD. za skrutátorku na
prebiehajúcom zasadnutí senátu
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 10
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Za:

9 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 1 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 21/2018
„Akademický senát PF TU ustanovuje doc. JUDr. PhDr. Adriánu Švecovú, PhD. za
skrutátorku na prebiehajúcom zasadnutí Akademického senátu PF TU.“
ii. Návrh na ustanovenie Ing. Moniky Sartorisovej za skrutátorku na prebiehajúcom
zasadnutí senátu
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 10
Za:

9 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 1 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 22/2018
„Akademický senát PF TU ustanovuje Ing. Moniku Sartorisovú za skrutátorku
na prebiehajúcom zasadnutí Akademického senátu PF TU.“

Ad. 2) Návrh rozpočtu Právnickej fakulty TU na rok 2018
Predsedníčka senátu otvorila druhý bod programu. Prítomných oboznámila, že
schvaľovanie návrhu rozpočtu fakulty patrí do kompetencie senátu v zmysle ustanovenia § 27
ods. 1 písm. e) zákona o VŠ, ako aj článku 11 ods. 1 písm. f) Štatútu fakulty. Následne
predsedajúca požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.
Dekanka fakulty na úvod uviedla, že v návrhu rozpočtu sa pozitívne premietla
skutočnosť, že došlo k úprave pomeru počtu študentov na učiteľa v odbore právo. Na druhej
strane však fakulta prispieva v rámci solidarizácie na dofinancovanie mzdovej potreby
rektorátu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej aj len ako „TU“), Teologickej fakulty TU
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a Filozofickej fakulty TU. Rozpočet je plánovaný ako vyrovnaný. Následne dekanka
požiadala o jej prípadné 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.
Ing. Novotová podotkla, že dotácia na mzdy pokryje celú mzdovú potrebu fakulty.
Ďalej uviedla, že fakulta má v rámci TU najviac zdrojov z domácich grantov a informovala
tiež o navýšení zdrojov na základe počtu študentov.
Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Prof. Šimovček sa zamyslel nad možnosťami zvýšenia príjmov fakulty. Dotácie za
publikácie považuje za rizikový zdroj, nakoľko publikačná činnosť sa posudzuje za obdobie
niekoľkých rokov spätne, pričom sa neustále mení váha jednotlivých kategórií. Navrhol preto
sústrediť sa na zdroje z poplatkov a školného, napríklad navýšením počtu externých
doktorandov a znižovaním počtu interných doktorandov, ktorí sú financovaní z vlastných
zdrojov fakulty.
Dekanka vo svojej reakcii upozornila na skutočnosť, že externí doktorandi spravidla
málo publikujú, čím zhoršujú výsledky fakulty v oblasti vedy. Pokiaľ ide o navyšovanie iných
poplatkov, napr. za rigorózne konanie, je podľa dekanky otázkou, aká miera je únosná, aby sa
neohrozila konkurencieschopnosť fakulty.
Dr. Zámožík vystúpil s otázkou ohľadne dofinancovania mzdovej potreby rektorátu,
Teologickej a Filozofickej fakulty TU. Zaujímal sa, či suma uvedená v návrhu je celkovou
sumou alebo sumou nad rámec existujúcej mzdovej potreby.
Tajomníčka fakulty odpovedala, že ide o celkovú mzdovú potrebu, rozpočítanú medzi
jednotlivé fakulty.
Dr. Zámožík ďalej vyjadril stanovisko, že ide o vysokú sumu a formuloval otázku, či
boli aj na úrovni rektorátu a dotknutých fakúlt prijímané ozdravné opatrenia, obdobne ako na
pôde našej fakulty.
Tajomníčka fakulty odpovedala, že na celouniverzitnej úrovni bola vytvorená
špeciálna komisia, ktorá sa touto otázkou zaoberala po celý uplynulý rok, k jasnému výsledku
však nedospela. Komisia má pracovať aj naďalej na nastavení pravidiel tzv. dlhovej brzdy.
Doc. Novotná doplnila, že táto otázka bola predmetom diskusie aj na univerzitnom
senáte, senátorom však nebola poskytnutá uspokojivá odpoveď.
Dr. Zámožík opätovne nastolil otázku, či by nebolo možné navýšiť fakultné príjmy
drobným zvýšením poplatkov za školné a za rigorózne konanie.
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Prodekanka pre vzdelávanie Dr. Nevolná reagovala, že pri nastavení poplatkovej
politiky je potrebné zohľadňovať aj výšku poplatkov na iných fakultách. V súvislosti s
rigoróznym konaním podľa jej názoru neexistuje veľký priestor na nárast poplatku, nakoľko
sa u nás vyžaduje skúška z dvoch predmetov a je aj značný podiel neúspešných kandidátov na
skúškach, navyšovanie poplatku by preto mohlo odradiť kandidátov.
Doc. Novotná otvorila otázku, či nestačí skúška z jedného predmetu v rámci
rigorózneho konania. Prof. Šimovček takýto krok nepovažuje za vhodný. Dr. Nevolná
uviedla, že o tejto otázke je možné diskutovať na úrovni predsedov komisií pre rigorózne
konanie v jednotlivých odboroch.
Keďže nik ďalší sa do rozpravy neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto
bode programu a dala hlasovať o návrhu rozpočtu fakulty na rok 2018.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 10
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 23/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh rozpočtu Právnickej fakulty TU na rok 2018,
predložený dekankou fakulty.“

Ad. 3) Zmena vo Vyhláške dekana č. 1/1012 o rigoróznom konaní (príloha č. 1)
Predsedníčka senátu otvorila tretí bod programu. Pripomenula, že schvaľovanie
vnútorných predpisov fakulty patrí do kompetencie senátu v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1
písm. a) v spojitosti s § 33 ods. 2 písm. b) zákona o VŠ a tiež v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. a)
Štatútu fakulty. Navrhovaná zmena sa týka textu Vyhlášky dekana č. 1/2012 o rigoróznom
konaní (príloha č. 1). Uvedená vyhláška je vnútorným predpisom fakulty na základe
ustanovenia čl. 27 ods. 2 písm. g) Štatútu fakulty. Následne predsedníčka senátu požiadala
dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.
Dekanka po stručnom úvode požiadala o bližšie predstavenie návrhu prodekanku pre
vzdelávanie. Dr. Nevolná uviedla, že návrh nepredstavuje zásadnú zmenu, týka sa prílohy
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samotnej vyhlášky, konkrétne ide o úpravy súvisiacich študijných predmetov rigoróznej
skúšky v odbore trestného práva. Návrh vzišiel z iniciatívy prof. Šimovčeka s cieľom vyradiť
z ponuky predmety, ktoré už nefigurujú ako povinné. Zároveň Dr. Nevolná ozrejmila, že
novela by sa mala aplikovať na rigorózne konania zahájené prihláškou podanou po 1.
septembri 2018.
Doc. Novotná nadniesla otázku absencie predmetu občianske právo procesné ako
súvisiaceho predmetu, pokiaľ hlavným predmetom rigoróznej skúšky je občianske právo
hmotné. Dr. Nevolná vo svojej reakcii uviedla, že definovanie kombinácií predmetov
rigoróznej skúšky patrí do kompetencie predsedov odborových komisií pre rigorózne konanie,
preto by zmeny mali vychádzať z ich iniciatívy.
Keďže do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto
bode programu a oboznámila prítomných s priebehom hlasovania. Hlasovanie sa uskutočnilo
najprv jednotlivo o konkrétnych bodoch návrhu a následne o schválení návrhu ako celku.
i. Návrh na zmenu Prílohy č. 1 Vyhlášky dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní tak, že pri
predmete trestné právo hmotné sa ako súvisiaci predmet uvedie trestné právo procesné
(namiesto predmetu kriminológia)
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 10
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 24/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje zmenu Prílohy č. 1 Vyhlášky dekana č. 1/2012
o rigoróznom konaní tak, že pri predmete trestné právo hmotné sa ako súvisiaci
predmet uvedie trestné právo procesné a vypúšťa sa predmet kriminológia.“
ii. Návrh na zmenu Prílohy č. 1 Vyhlášky dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní tak, že pri
predmete trestné právo procesné sa ako súvisiaci predmet uvedie trestné právo hmotné
(namiesto predmetu kriminalistika)
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Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 10
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 25/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje zmenu Prílohy č. 1 Vyhlášky dekana č. 1/2012
o rigoróznom konaní tak, že pri predmete trestné právo procesné sa ako súvisiaci
predmet uvedie trestné právo hmotné a vypúšťa sa predmet kriminalistika.“
iii. Návrh na doplnenie článku 5 Vyhlášky dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní o nový
odsek 6 v nasledovnom znení: „Zmena Prílohy č. 1 Vyhlášky dekana č. 1/2012 o
rigoróznom konaní bola Akademickým senátom fakulty schválená dňa 23. mája 2018.
Účinnosť nadobúda dňom 1. septembra 2018. Konania začaté pred 1. septembrom 2018
sa spravujú podľa doterajších predpisov.“
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 10
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 26/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje doplnenie článku 5 Vyhlášky dekana č. 1/2012
o rigoróznom konaní o nový odsek 6 v nasledovnom znení: Zmena Prílohy č. 1
Vyhlášky dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní bola Akademickým senátom fakulty
schválená dňa 23. mája 2018. Účinnosť nadobúda dňom 1. septembra 2018. Konania
začaté pred 1. septembrom 2018 sa spravujú podľa doterajších predpisov.“
Vzápätí dala predsedníčka senátu v zmysle článku 7 Rokovacieho poriadku senátu
hlasovať o návrhu na zmenu Vyhlášky dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní ako celku.
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Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 10
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 27/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky fakulty na zmenu Vyhlášky dekana č.
1/2012 o rigoróznom konaní.“

Ad. 4) Návrh na vymenovanie prodekana fakulty
Predsedníčka senátu otvorila štvrtý bod programu. Prítomných oboznámila, že
schvaľovanie návrhu dekana fakulty na vymenovanie prodekanov fakulty patrí do
kompetencie senátu v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ, ako aj v zmysle
čl. 11 ods. 1 písm. d) Štatútu fakulty. Následne predsedníčka senátu požiada dekanku fakulty
ako predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.
Dekanka fakulty uviedla, že doc. Vyšný je dlhoročným pedagógom fakulty a je preto
dobre známy jej zamestnancom, ako aj študentom fakulty. Zdôraznila tiež, že sa venuje aj
problematike kvality.
Doc. Vyšný následne opustil rokovaciu miestnosť.
Predsedníčka senátu vzápätí otvorila rozpravu o tomto bode programu.
V rozprave vystúpil prof. Šimovček, ktorý podporil kandidatúru doc. Vyšného.
Keďže žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy nezazneli, predsedajúca rozpravu ukončila
a vysvetlila spôsob hlasovania. Pripomenula, že v zmysle ustanovenia článku 10 ods. 4
Rokovacieho poriadku AS PF TU v spojitosti s článkom 11 ods. 1 písm. d) Štatútu fakulty sa
senát o návrhu dekanky fakulty na vymenovanie prodekanov fakulty uznáša tajným
hlasovaním. Hlasovanie riadili skrutátorky. Po spočítaní hlasov informovala o výsledkoch
doc. Švecová.

Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 10
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 10
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Platných hlasovacích lístkov: 10

Za: 10 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedníčka senátu vzápätí skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 28/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr.
Petra Vyšného, PhD. za prodekana PF TU s pôsobnosťou pre vedu a legislatívu.“
Doc. Vyšný sa následne vrátil do rokovacej miestnosti.

Ad. 5) Rôzne
Predsedníčka senátu otvorila piaty bod programu. Prítomných informovala, že
v mesiaci október sa uskutočnia doplňujúce voľby do Akademického senátu Trnavskej
univerzity v Trnave, ktoré plánuje spojiť s doplňujúcimi voľbami do študentskej časti
fakultného senátu. Následne na prelome novembra a decembra 2018 sa uskutočnia riadne
voľby do AS PF TU. V novom zložení bude senát fungovať od polovice februára 2019.
Doc. Novotná vystúpila s otázkou ohľadne ďalšieho vývoja vo veci kina Sloboda po
prijatí uznesenia na ostatnom zasadnutí senátu.
Dekanka fakulty uviedla, že bol odoslaný list rektorovi univerzity, ako aj kvestorovi
a v súčasnosti čaká na odpoveď.
Dekanka fakulty ďalej informovala členov senátu, že sa pripravuje akreditácia nového
študijného programu, pričom koordináciou prípravy akreditačného spisu poverila doc.
Csacha.

Záver
Nakoľko boli prerokované všetky body programu a o slovo sa nik ďalší neprihlásil,
predsedníčka senátu poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie senátu fakulty za
skončené.
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...............................................
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
predsedníčka AS PF TU

Zápisnica bola vyhotovená dňa 28. mája 2018.

Príloha:
Prezenčná listina prítomných

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

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