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Zápisnica 

z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

 

 Číslo: VR_3020-2018 

 

Dátum a miesto konania: 25. apríla 2018 od 11:00 do 12:00 

Miestnosť Collegium novum 

Trnavská univerzita v Trnave  

Právnická fakulta 

Kollárova ul. č. 10, 917 01 Trnava 

 

Program zvolaného zasadnutia:  

1) Otvorenie 

2) Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 

2017 

3) Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 

2017 

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 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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Predsedajúca oznámila, že z účasti na zasadnutí senátu sa ospravedlnil Dr. Varga 

z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. Prítomných je 13 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 „Správa 

o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 

2017“ 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 „Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave za 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. 11/2018 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh na doplnenie programu zasadnutia dňa 25. 

apríla 2018 o bod 4 - Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave za rok 2017 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) Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 

2017 

3) Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za 

rok 2017 
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4) Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v 

Trnave za rok 2017 

5) Rôzne 

 

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 jednomyseľne schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 12/2018 

„Akademický senát PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 25. apríla 2018.“  

 

Predsedníčka senátu navrhla za overovateľa zápisnice z prebiehajúceho zasadnutia 

doc. Mgr. Mareka Káčera, 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. 13/2018 

„Akademický senát PF TU ustanovuje za overovateľa zápisnice zo zasadnutia 

Akademického senátu PF TU dňa 25. apríla 2018 doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD.“ 

 

 

Ad. 2) Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

za rok 2017 

Predsedníčka senátu otvorila druhý bod programu. Prítomných oboznámila, že 

schvaľovanie výročnej správy o činnosti fakulty patrí do kompetencie senátu v 



 

 

 
 

4/10 

zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. g) 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. h) Štatútu fakulty. 

Následne predsedajúca požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho 

odôvodnenie.  

Dekanka fakulty na úvod poďakovala za dosiahnuté výsledky všetkým zamestnancom 

fakulty. Podotkla, že výsledky fakulty sa z roka na rok zlepšujú a to ako vo vedeckej činnosti, 

tak aj v pedagogickej oblasti. Zdôraznila tiež, že na týchto výsledkoch sa v nemalej miere 

podieľajú aj študenti a študentky fakulty, ktorým vyslovila osobitné poďakovanie za zapájanie 

sa do rôznych aktivít a zároveň spomenula nedávny úspech študentov fakulty v simulovanom 

rímskom súdnom spore. Ďalej odkázala na samotný text správy, ktorý je veľmi konkrétny. 

O vyjadrenie k pedagogickej časti následne požiadala prodekanku pre vzdelávanie Dr. 

Nevolnú.  

Dr. Nevolná poukázala na úsilie fakulty o kontinuálne zlepšovanie kvality 

vzdelávania, v poslednej dobe predovšetkým s dôrazom na posilňovanie väzieb výučby na 

prax, najmä prostredníctvom právnych kliník a ďalších nových predmetov. Osobitne 

spomenula kliniky notárskej a advokátskej praxe, ako aj stáže. S cieľom skvalitniť výučbu 

fakulta zrealizovala tiež školenia pre pedagógov, ktorých výsledky sa už pozitívne odrážajú aj 

na hodnotení v študentských anketách.   

 

Na rokovanie senátu sa dostavil Dr. Zámožík (čas 11:12), počet prítomných členiek 

a členov senátu stúpol na 14.  

 

Prodekanka pre vzdelávanie ďalej vo svojom vystúpení zdôraznila, že fakulte sa 

napriek nepriaznivým demografickým a ďalším okolnostiam darí zachovávať kvalitu 

absolventov a náročnosť štúdia, čo je oceňované zo strany aplikačnej praxe. Uviedla, že 

každý rok narastá participácia študentov a študentiek na stážach a zlepšila sa tiež miera 

zapojenia do súťaží organizovaných fakultou, privítala by však väčšiu angažovanosť aj na 

externých podujatiach. Pripomenula, že informácie o takýchto aktivitách fakulta zverejňuje na 

svojom webovom sídle, ako aj na sociálnej sieti, pričom učitelia radi študentkám a študentom 

pomôžu s prípravou a fakulta je pripravená uhradiť prípadné cestovné náklady.  

Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  
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Keďže do rozpravy sa nikto neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto bode 

programu a dala hlasovať o návrhu na schválenie Výročnej správy o činnosti Právnickej 

fakulty TU v Trnave za rok 2017.  

 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 14 

Za: 14 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 14/2018 

„Akademický senát PF TU schvaľuje Výročnú správu o činnosti Právnickej fakulty TU 

v Trnave za rok 2017.“ 

 

 

Ad. 3) Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave za rok 2017 

Predsedníčka senátu otvorila tretí bod programu. Pripomenula, že schvaľovanie 

výročnej správy o hospodárení fakulty patrí do kompetencie senátu v zmysle ustanovenia § 27 

ods. 1 písm. g) zákona o VŠ a v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. h) Štatútu fakulty. Následne 

požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.  

Dekanka v stručnosti predstavila základné parametre správy, poukázala na skutočnosť, 

že hospodárenie fakulty sa každý rok zlepšuje, aj vďaka prijatým úsporným opatreniam. 

Uplynulý rok sa podarilo realizovať aj investície do zveľaďovania priestorov fakulty. Pokles 

príjmov zo školného za externé štúdium dekanka zdôvodnila náročnosťou štúdia a predĺžením 

štúdia z piatich na sedem rokov v dôsledku legislatívnych zmien. 

Tajomníčka fakulty Ing. Novotová doplnila, že vo väčšine rozpočtových položiek sa 

podarilo dosiahnuť úspory. Prekročené boli výdavky na cestovné, ktoré sa hradilo prevažne 

z grantov a tiež položka opravy a údržba a to z dôvodu vysokých nákladov na opravy 

výťahov, nakoľko pravidelné štvrťročné revízie odhalili nedostatky, ktoré bolo potrebné 

odstrániť. Realizovala sa tiež oprava a montáž zatemňovacích roliet.  

Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  
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Dr. Zámožík podotkol, že z predloženej správy vyplýva, že na fakulte boli realizované 

viaceré úsporné opatrenia. V tejto súvislosti sa spýtal, či podobné opatrenia implementovali aj 

iné súčasti univerzity.  

Dekanka fakulty uviedla, že na túto tému sa vedú zložité diskusie pri príprave 

rozpočtu univerzity. Rozpočet, finančné otázky univerzity a jej súčastí budú predmetom 

rokovania najbližšieho univerzitného senátu v máji tohto roku. Viacerí členovia senátu sa 

zhodli na tom, že je vhodné vyvolať na úrovni univerzity diskusiu o finančnej udržateľnosti 

študijných programov vzhľadom na počet študentov a tiež o definovaní kritérií pre určenie 

študijných programov hodných osobitnej podpory napriek nízkemu počtu študentov 

(napríklad z dôvodu, že ide o jedinečné programy ponúkané na Slovensku výlučne na 

Trnavskej univerzite v Trnave).  

Doc. Novotná uviedla, že sa zúčastnila stretnutia Ekonomickej komisie Akademického 

senátu Trnavskej univerzity v Trnave, kde sa tiež diskutovalo o úsporných opatreniach 

a nastavení pravidiel pokiaľ ide o pomer počtu pedagogických zamestnancov 

k administratívnym zamestnancom.  

Tajomníčka fakulty doplnila, že sa dlhodobo pripravuje metodika pravidiel tzv. 

dlhovej brzdy na univerzitnej úrovni, najbližšie stretnutie sa má uskutočniť v júni.   

Doc. Švecovú v predloženej správe zaujal pokles príjmov z rigorózneho konania 

a spýtala sa na dôvody tohto poklesu. Dekanka fakulty uviedla, že dôvodom je pokles počtu 

študentov aj absolventov v posledných rokoch v dôsledku vývoja populačnej krivky. Zároveň 

však informovala, že tento rok fakulta eviduje nárast počtu prihlášok na denné, ako aj externé 

bakalárske štúdium.   

Prof. Šimovček podotkol, že v odbore trestného práva a kriminológie došlo k nárastu 

počtu absolventov rigorózneho konania. Ďalej nastolil otázku rekonštrukcie kina Sloboda 

v susedstve fakulty. Dekanka fakulty reagovala, že rektorát univerzity považuje túto otázku za 

svoju výlučnú kompetenciu a svoj postup s fakultou bližšie nekonzultuje. Pripomenula tiež, že 

v decembri 2017 bola Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej aj len ako „ministerstvo“ v príslušnom gramatickom tvare alebo „MŠVVaŠ SR“) 

pridelená univerzite osobitná dotácia na riešenie situácie kina Sloboda, doposiaľ však nebol 

vypracovaný ani projekt na posúdenie, či je budovu možné rekonštruovať alebo bude 

potrebné jej zbúranie.  

Predsedníčka senátu uviedla, že otázka rekonštrukcie kina Sloboda bude otvorená aj 

na pôde Akademického senátu univerzity v súvislosti s rokovaním o rozpočte univerzity na 

rok 2018 a odporučila v prípade záujmu o ďalšiu diskusiu venovať sa tejto téme v bode rôzne.  
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Keďže do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto 

bode programu a dala hlasovať o návrhu na schválenie Výročnej správy o hospodárení 

Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 2017. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 14 

Za: 14 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 15/2018 

„Akademický senát PF TU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Právnickej fakulty 

TU v Trnave za rok 2017.“ 

 

 

Ad. 4) Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave za rok 2017 

Predsedníčka senátu otvorila štvrtý bod programu. Pripomenula, že v zmysle 

ustanovenia § 27 ods. 1 písm. l) zákona o VŠ a v zmysle čl. 11ods. 1 písm. m) Štatútu fakulty 

senát raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na 

webovom sídle vysokej školy najmenej na štyri roky.  

Predsedníčka senátu vzápätí ako predkladateľka materiálu tento stručne predstavila. 

Uviedla, že v uplynulom kalendárnom roku sa uskutočnili tri riadne zasadnutia senátu a jedno 

elektronické hlasovanie. Na týchto zasadnutiach senát prerokoval štandardnú agendu v rámci 

svojej pôsobnosti, ako je voľba predsedu a tajomníka senátu, voľba zástupcu do Rady 

vysokých škôl Slovenskej republiky, schvaľovanie návrhov dekana na vymenovanie členov 

vedeckej rady fakulty, výročné správy o činnosti a o hospodárení fakulty, rozpočet fakulty, 

ako aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium v akreditovaných študijných programoch.  

Následne predsedníčka senátu otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Keďže do rozpravy sa nikto neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto bode 

programu a dala hlasovať o návrhu na predloženie Správy o činnosti Akademického senátu 

PF TU za rok 2017. 
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Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 14 

Za: 14 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 16/2018 

„Akademický senát PF TU predkladá́ akademickej obci fakulty Správu o činnosti 

Akademického senátu PF TU za rok 2017.“ 

 

 

Ad. 5) Rôzne 

Predsedníčka senátu otvorila piaty bod programu. O slovo následne požiadala dekanka 

fakulty. Prítomných informovala o pripravovanej novele Študijného priadku Trnavskej 

univerzity v Trnave, ktorá bola predmetom rokovania kolégia rektora. Najvýznamnejšia 

zmena spočíva v zavedení povinnosti pre študentov doktorandského študijného programu 

publikovať aspoň jeden výstup kategórie A pred obhajobou dizertačnej práce. Ďalšie zmeny 

majú skôr charakter spresnenia a cizelácie právnej úpravy. Ako príklad uviedla ustanovenie, 

v zmysle ktorého v prípade, že záverečná práca je hodnotená stupňom Fx zo strany vedúceho 

práce aj oponenta, práca nebude môcť byť predmetom obhajoby, ale bude potrebné ju 

prepracovať.  

Prof. Šimovček zmenu študijného poriadku týkajúcu sa doktorandského študijného 

programu nepovažuje sa vhodnú, môže podľa jeho názoru demotivovať uchádzačov 

o štúdium, pretože budú musieť písať nie zo záujmu, ale kvôli formálnej evidencii výstupu. 

Taktiež otvoril otázku intertemporálnych ustanovení predmetnej novely, najmä či zasiahne už 

súčasných študentov, čo by považoval za porušenie princípu zákazu retroaktivity. Dekanka 

odpovedala, že aktuálne znenie návrhu počíta s tým, že by sa vzťahovalo aj na súčasných 

študentov, čo sama nepovažuje za správne. Podotkla však, že návrh ešte podlieha schváleniu 

akademickým senátom univerzity, ktorý môže túto otázku vyriešiť.  

Doc. Csach vystúpil s otázkou, či fakulta môže sama v rámci svojich možností 

podniknúť nejaké kroky smerom ku riešeniu problematiky kina Sloboda. Dekanka fakulty 

uviedla, že takéto aktivity prekračujú finančné možnosti fakulty a podotkla tiež, že budova 

kina Sloboda je vo vlastníctve univerzity, nie fakulty.  
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Doc. Novotná nadviazala otázkou ohľadne pridelenej dotácie z ministerstva na 

rekonštrukciu budovy kina Sloboda a zaujímala sa, či sa táto dotácia premietla v návrhu 

rozpočtu na tento rok. Dekanka fakulty odpovedala, že dotácia je účelovo viazaná a v 

návrhu rozpočtu figuruje v položke fond rozvoja, nie vo všeobecnej položke rekonštrukcie 

a opravy.  

Na návrh členov senátu fakulty predsedníčka senátu formulovala návrh uznesenia, 

ktorým by senát zaviazal dekanku fakulty k vyvinutiu úsilia smerom k riešeniu rekonštrukcie 

kina Sloboda. Z následnej krátkej diskusie, do ktorej sa zapojili doc. Laclavíková, prof. 

Šimovček, Dr. Moravčíková, Dr. Zámožík a doc. Novotná, vznikol návrh uznesenia 

v nasledovnom znení: AS PF TU zaväzuje dekanku PF TU vo vzťahu k rektorátu Trnavskej 

univerzity v Trnave zabezpečiť bezodkladné  riešenie budovy kina Sloboda na Rázusovej ulici 

č. 2 v Trnave v nadväznosti na  efektívne využitie účelovo viazanej dotácie pridelenej zo 

strany MŠVVaŠ SR s cieľom zabezpečiť aulu pre PF TU. Následne dala predsedníčka senátu 

o tomto návrhu hlasovať.  

 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 14 

Za: 14 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo jednohlasne schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 17/2018 

„AS PF TU zaväzuje dekanku PF TU vo vzťahu k rektorátu Trnavskej univerzity v Trnave 

zabezpečiť bezodkladné  riešenie budovy kina Sloboda na Rázusovej ulici č. 2 v Trnave 

v nadväznosti na efektívne využitie účelovo viazanej dotácie pridelenej zo strany MŠVVaŠ 

SR s cieľom zabezpečiť aulu pre PF TU.“  

 

Doc. Csach informoval, že sa uskutočnilo stretnutie so študentmi doktorandského 

študijného programu, z ktorého vzišli dva námety, jeden sa týkal zverejňovania úspechov 

doktorandov a druhý režimu výpožičiek vo fakultnej knižnici. Vedeniu fakulty adresoval 

otázku, či bude možné tieto podnety riešiť. Dekanka fakulty vo svojej odpovedi uviedla, že 

s týmito podnetmi je oboznámená, nie je s nimi problém a pracuje sa na ich riešení.  
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Záver 

Predsedníčka senátu prítomných informovala, že najbližšie riadne zasadnutie senátu sa 

uskutoční pravdepodobne koncom mesiaca máj, pričom predmetom rokovania by mal byť 

návrh rozpočtu fakulty.  

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.  

 

 

 

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

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

predsedníčka AS PF TU 

 

 

Zápisnica bola vyhotovená dňa 27. apríla 2018.  

 

 

Príloha:   

Prezenčná listina prítomných  

 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

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

Mgr. Martin Bulla, PhD. 

tajomník AS PF TU 

 

 

  

Zápisnicu overil: 

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

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.  

 

 


