TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
AKADEMICKÝ SENÁT

Zápisnica
zo 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Číslo: VR_838-2018
Dátum a miesto konania:

25. januára 2018 od 11:00 do 12:30
Miestnosť Collegium novum
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Kollárova ul. č. 10, 918 43 Trnava

Program zvolaného zasadnutia:
1) Otvorenie
2) Podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný program v študijnom odbore
právo pre akad. rok 2019/2020
3) Podmienky prijímacieho konania na magisterský študijný program v študijnom odbore
právo pre akad. rok 2018/2019
4) Podmienky prijímacieho konania na akreditované doktorandské študijné programy pre
akad. rok 2018/2019
5) Voľba členov Vedeckej rady fakulty
6) 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
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a členky senátu, 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.
Predsedajúca oznámila, že z účasti na zasadnutí senátu sa ospravedlnil prof.
Šimovček z pracovných dôvodov, Dr. Zámožík z osobných dôvodov a Mgr. Kučerová
z osobných dôvodov. Doc. Csach avizoval, že na rokovanie senátu sa dostaví s miernym
meškaním. Prítomných je 11 členiek a členov senátu. Predsedníčka senátu skonštatovala
uznášaniaschopnosť 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: 11
Za:

11 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo jednomyseľne schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 25. januára 2018.“
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: 11
Za:

10 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

1 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 2/2018
„Akademický senát PF TU ustanovuje za overovateľa zápisnice zo zasadnutia
Akademického senátu PF TU dňa 25. januára 2018 JUDr. Petra Vargu, PhD.“
Na zasadnutie senátu sa dostavil doc. Csach, počet prítomných členov a členiek
senátu stúpol na 12.
Predsedníčka senátu v súlade s ustanovením čl. 14 ods. 2 Rokovacieho poriadku
AS PF TU oznámila výsledky elektronického hlasovania senátu, ktoré vyhlásila dňa 15.
augusta 2017 na základe článku 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku senátu vo veci schvaľovania
ďalších podmienok prijatia na štúdium v doktorandských študijných programoch.
Elektronické hlasovanie prebiehalo v dňoch 15. až 20. augusta 2017 a zúčastnilo sa ho celkom
12 členov a členiek senátu, čo je nadpolovičná väčšina všetkých členov a členiek senátu.
V rámci elektronického hlasovania boli schválené nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 33/2017
i.

„Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje

ďalšie podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe v študijnom
odbore občianske právo pre akademický rok 2017/2018.“
Uznesenie č. 34/2017
ii.

„Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje

ďalšie podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe v študijnom
odbore trestné právo v anglickom jazyku pre akademický rok 2017/2018.“
Uznesenie č. 35/2017
iii.

„Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje

ďalšie podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe v študijnom
odbore ústavné právo v anglickom jazyku pre akademický rok 2017/2018.“
Predsedníčka senátu navrhla za skrutátorov pre tajné hlasovania v piatom bode
programu doc. Káčera, doc. Švecovú a Adama Krajáča. Všetci menovaní vyslovili so svojou
nomináciou súhlas. Predsedníčka senátu následne dala o jednotlivých návrhoch hlasovať.
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i. Návrh na ustanovenie doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD. za skrutátora na prebiehajúcom
zasadnutí senátu
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za:

11 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 1 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 3/2018
„Akademický senát PF TU ustanovuje doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD. za skrutátora
na prebiehajúcom zasadnutí Akademického senátu PF TU.“
ii. Návrh na ustanovenie doc. JUDr. PhDr. Adriany Švecovej, PhD. za skrutátorku na
prebiehajúcom zasadnutí senátu
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za:

11 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 1 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 4/2018
„Akademický senát PF TU ustanovuje doc. JUDr. PhDr. Adrianu Švecovú, PhD. za
skrutátorku na prebiehajúcom zasadnutí Akademického senátu PF TU.“
iii. Návrh na ustanovenie Adama Krajáča za skrutátora na prebiehajúcom zasadnutí senátu
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za:

11 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 1 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 5/2018
„Akademický senát PF TU ustanovuje Adama Krajáča za skrutátora
na prebiehajúcom zasadnutí Akademického senátu PF TU.“

Ad. 2) Podmienky

prijímacieho

konania

na

bakalársky

študijný

program

v študijnom odbore právo pre akad. rok 2019/2020
Predsedníčka senátu otvorila druhý 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 na úvod popriala prítomným mnoho úspechov v novom roku
2018. Následne pripomenula, že v zmysle ustanovenia § 57 ods. 5 zákona o VŠ je fakulta
povinná zverejniť ďalšie podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný program
najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v
ktorom sa má štúdium začať. Ďalej uviedla, že systém prijímacieho konania zostáva rovnaký
ako v minulých rokoch, fakulta zverejňuje literatúru aj okruhy otázok a ponúka tiež prípravné
kurzy na prijímacie skúšky. Poukázala tiež na to, že z rozhovorov s uchádzačmi v rámci dňa
otvorených dverí vyplynul záver, že uchádzači vnímajú zachovanie prijímacích skúšok
pozitívne.
Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Doc. Laclavíková sa informovala, či sa menila výška poplatku za prijímacie
konanie. Dekanka fakulty uviedla, že poplatok sa nemenil a zostáva zachovaný v rovnakej
výške ako v minulom akademickom roku.
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 2019/2020.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
5/13

Za:

12 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 6/2018
„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 2019/2020.“

Ad. 3) Podmienky prijímacieho konania na magisterský študijný program
v študijnom odbore právo pre akad. rok 2018/2019
Predsedníčka senátu otvorila tretí 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 podmienky prijímacieho konania na magisterský
študijný program sa zatiaľ nemenia a zostávajú rovnaké ako v minulom akademickom roku.
Následne predsedajúca otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Bc. Maroš Čelár vystúpil s otázkou, či by nebolo možné vo vzťahu k absolventom
PF TU upustiť od požiadavky predkladať diplom o absolvovaní bakalárskeho štúdia. Dekanka
uviedla, že táto otázka sa riešila na úrovni univerzity, kde prevážilo stanovisko v prospech
zachovania tejto požiadavky.
Doc. Csach sa spýtal, či existuje zákonná prekážka, ktorá by bránila upusteniu od
požiadavky predkladať bakalárske diplomy a či je fakulta otvorená aj pre prijímanie
absolventov bakalárskeho štúdia z iných fakúlt. Dekanka odpovedala, že zrušeniu tejto
požiadavky bráni stanovisko vedenia univerzity, ktoré musí fakulta rešpektovať. Prisľúbila
však, že bude tejto otázke venovať pozornosť. Pripomenula tiež, že v kompetencii senátu je
výlučne schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium. Vo vzťahu k druhej otázke
uviedla, že fakulta absolventov iných fakúlt víta a pravidlá prestupov upravuje Študijný
poriadok fakulty. Pripomenula tiež, že v minulosti, keď bolo viac prestupov, boli zavedené
prijímačky, ktoré však museli absolvovať všetci uchádzači, vrátane absolventov PF TU.
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Michal Tomin vystúpil s otázkou, či študenti, ktorí absolvovali v bakalárskom
stupni predmet Finančné právo, budú musieť tento predmet absolvovať znovu aj
v magisterskom stupni. Dekanka odpovedala, že vo vzťahu k tomuto problému bude
pravdepodobne využitý inštitút zmiernenia prílišnej tvrdosti právnej úpravy.
Doc. Švecová sa spýtala, čo presne znamená opätovné absolvovanie predmetu, či
zahŕňa aj povinnosť zúčastňovať sa výučby. Dekanka fakulty reagovala, že každý prípad sa
posudzuje individuálne. Zohľadňuje sa najmä, či už študent daný predmet v minulosti
absolvoval; v takom prípade stačí, ak absolvuje skúšku, má však možnosť v prípade záujmu
zúčastňovať sa aj výučby.
Michal Tomin smeroval otázku k rozdielnej výške poplatku za prijímacie konanie
na bakalárske štúdium na jednej strane a na magisterské a doktorandské štúdium na strane
druhej. Dekanka fakulty vo svojej reakcii uviedla, že poplatok za prijímacie konanie na
bakalárske štúdium je nižší ako poplatky pri prijímaní na magisterské a doktorandské
štúdium. Prodekanka pre vzdelávanie doplnila, že výška týchto poplatkov je stanovená
vyhláškou rektora. V decembri 2017 bola prijatá Vyhláška rektora Trnavskej univerzity
v Trnave č. 12/2017 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej
univerzite v Trnave na akademický rok 2018/2019 (ďalej aj len ako „vyhláška o školnom“
v príslušnom gramatickom tvare).
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 2018/2019.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za:

12 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 7/2018
„Akademický senát 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 2018/2019.“
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Ad. 4) Podmienky prijímacieho konania na akreditované doktorandské študijné
programy pre akad. rok 2018/2019
Predsedníčka senátu otvorila štvrtý 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 porovnaní s podmienkami platnými pre tento
akademický rok nedochádza k podstatným zmenám, stručne predstavila jednotlivé kritériá,
ktorých splnenie vyhodnocuje výberová komisia.
Predsedníčka senátu vzápätí otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Bc. Čelár poukázal na skutočnosť, že Vyhláška dekana Právnickej fakulty
č. 1/2013 o doktorandskom štúdiu v platnom znení v ustanovení článku 3 ods. 5 písm. g)
operuje s pojmom „cudzí jazyk“, zatiaľ čo prerokúvaný návrh podmienok prijímacieho
konania na strane 3 vo štvrtom bode výslovne vyžaduje len znalosť anglického jazyka.
Dekanka fakulty, ako aj prodekanka pre vzdelávanie uviedli, že podmienky prijímacieho
konania bližšie špecifikujú všeobecné podmienky prijatia, stanovené vyhláškou dekana.
Doc. Csach reagoval, že v uvedenom nevidí problém a upriamil pozornosť na
otázku, či je vhodné v rámci prijímacieho konania trvať na znalosti výlučne anglického
jazyka. Prodekanka pre vzdelávanie uviedla, že išlo o požiadavku vedúcich katedier, ktorí
mali obavy, aby doktorandi boli spôsobilí participovať na riešení medzinárodných projektov
a publikovať v angličtine ako primárnom medzinárodnom jazyku.
Doc. Csach sa informoval, či je možnosť zohľadniť znalosť iného cudzieho
jazyka, pokiaľ je takáto znalosť relevantná vo vzťahu k téme dizertačnej práce. Dekanka
odpovedala kladne, znalosť jazykov dôležitých pre spracovanie konkrétnej témy je možné
zohľadniť v rámci ďalších kritérií, vyhodnocovaných výberovou komisiou.
Ďalej sa doc. Csach spýtal, za aké obdobie je stanovená výška školného pre
externé doktorandské štúdium v sume 1100,- EUR. Dekanka fakulty odpovedala, že školné je
stanovené na obdobie jedného akademického roku, čo vyplýva z vyhlášky o školnom,
konkrétne z jej článku 2 ods. 11 písm. b).
Michal Tomin formuloval otázku, či je možné v materiáli špecifikovať, že je
možné prijať len uchádzača, ktorý dosiahol v rámci prijímacieho konania viac ako 70 bodov.
Doc. Novotná reagovala, že daná skutočnosť z prerokúvaného materiálu priamo vyplýva,
nakoľko na str. 2 stanovuje, že ak uchádzač nedosiahne na prijímacej skúške aspoň 70 bodov,
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prijímaciu skúšku absolvoval neúspešne. K uvedenému sa priklonili aj prítomné členky
vedenia fakulty.
Doc. Csach ďalej otvoril otázku tém dizertačných prác. Tie sú buď vypísané alebo
ak má uchádzač záujem o inú tému, je potrebné jej schválenie dekankou fakulty po súhlase
odborovej komisie. Uvedený postup považuje za príliš zložitý. Prodekanka pre vzdelávanie
upozornila, že túto tému by bolo vhodnejšie nastoliť na rokovaní Vedeckej rady fakulty.
Dekanka fakulty uviedla, že téma dizertačnej práce sa špecifikuje po prijatí uchádzača na
štúdium. Doc. Novotná a doc. Laclavíková pripomenuli, že v praxi bežne dochádza ku zmene
témy dizertačnej práce.
Bc. Čelár formuloval otázku vo vzťahu ku kritériu „predpoklady vedeckej
činnosti“. Zaujímal sa, ako sa posudzuje vlastná publikačná činnosť a či výberová komisia
akceptuje akýkoľvek publikačný výstup. Prodekanka pre vzdelávanie vysvetlila, že uchádzač
predkladá svoju publikačnú činnosť a výberová komisia následne posúdi kvalitu týchto
výstupov a podľa toho pridelí bodové hodnotenie, pričom toto rozhodnutie aj zdôvodní.
Dekanka fakulty doplnila, že výberová komisia posudzuje najmä obsah jednotlivých
publikácií.
Po vyčerpaní diskusie predsedníčka senátu ukončila rozpravu o tomto bode
programu a dala hlasovať o návrhu na schválenie ďalších podmienok prijatia na štúdium podmienok prijímacieho konania na akreditované doktorandské študijné programy pre
akademický rok 2018/2019.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za:

12 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 8/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity v Trnave – podmienky prijímacieho konania na akreditované
doktorandské študijné programy pre akademický rok 2018/2019 v odboroch: 3.4.2. teória
a dejiny štátu a práva, 3.4.3. ústavné právo, 3.4.6. pracovné právo 3.4.7. trestné právo a
3.4.11. občianske právo.“
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Ad. 5) Voľba členov Vedeckej rady fakulty
Predsedajúca otvorila piaty bod programu. Stručne vysvetlila, 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. Súčasne dodala, že podľa ustanovenia článku 11 ods. 2 Štatútu
fakulty je hlasovanie tajné. Následne predsedajúca odovzdala slovo dekanke fakulty ako
predkladateľke návrhu, aby ho odôvodnila.
Doc. Novotná opustila rokovanie senátu. Počet prítomných členiek a členov
senátu klesol na 11.
Dekanka fakulty uviedla, že navrhovaní kandidáti sú dlhoročnými členmi
vedeckej rady fakulty, ktorým uplynulo funkčné obdobie. Prof. Barancová je vedúcou
Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, bývalou dekankou fakulty
a uznávanou odborníčkou v oblasti pracovného práva. JUDr. Opatovský sa zaslúžil o vznik
modernej notárskej komory a stál aj pri zrode fakulty. Prodekanka pre vzdelávanie doplnila,
že Dr. Opatovský fakulte dlhodobo sprostredkúva spoluprácu s Notárskou komorou
Slovenskej republiky.
Doc. Novotná sa vrátila na rokovanie senátu. Počet prítomných členiek a členov
senátu stúpol na 12.
Predsedníčka senátu otvorila rozpravu o tomto bode programu. Keďže sa o slovo
nik neprihlásil, vzápätí rozpravu ukončila a informovala prítomných o spôsobe hlasovania.
Pripomenula, 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.
Hlasovanie riadili skrutátori. Po spočítaní hlasov informoval o výsledkoch doc.
Káčer.
i. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. za
členku Vedeckej rady PF TU
Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 12
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 12
Platných hlasovacích lístkov: 12
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Za:

11 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 1 hlasov
Predsedníčka senátu skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 9/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie prof.
JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. za členku Vedeckej rady PF TU.“
ii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie JUDr. Jozefa Opatovského 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 hlas

Zdržali sa: 0 hlasy
Predsedníčka senátu skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 10/2018
„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie JUDr.
Jozefa Opatovského za člena Vedeckej rady PF TU.“

Ad. 6) Rôzne
Predsedníčka senátu otvorila šiesty bod programu. Následne odovzdala slovo Dr.
Bullovi, zástupcovi fakulty v Rade vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej aj len ako
„RVŠ“), aby informoval o výsledkoch rokovania pléna RVŠ, ktoré zasadalo dňa 12. decembra
2017 na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Dr. Bulla uviedol, že plénum RVŠ sa zaoberalo dvoma hlavnými otázkami:
návrhom kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov
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a návrhom metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok
2018. Následne stručne informoval o priebehu diskusie a o prijatých záveroch.
O slovo sa následne prihlásil Bc. Čelár a predostrel otázku obnovenia prevádzky
bufetu v priestoroch fakulty. Dekanka fakulty vo svojej reakcii uviedla, že riešenie tejto
otázky nie je v kompetencii fakulty, ale univerzity. Tá je totiž prevádzkovateľom študentskej
jedálne, pod ktorú spadajú aj bufety na jednotlivých fakultách. Zároveň tlmočila stanovisko
kvestora univerzity, v zmysle ktorého by mal byť bufet otvorený začiatkom výučbového
obdobia letného semestra.
Na záver dekanka fakulty prítomných informovala, že výkonom funkcie
prodekana fakulty pre vedu poverila doc. JUDr. Petra Vyšného, PhD. a následne predloží
senátu návrh na jeho schválenie do tejto funkcie.

Záver
Predsedníčka senátu prítomných informovala, že najbližšie riadne zasadnutie
senátu sa uskutoční pravdepodobne v mesiaci apríl, pričom predmetom rokovania by mal byť
návrh rozpočtu fakulty, ako aj správy o činnosti fakulty a senátu.
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 1. februára 2018.

Príloha:
Prezenčná listina prítomných
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Zápisnicu vyhotovil:
...............................................
Mgr. Martin Bulla, PhD.
tajomník AS PF TU

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