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Zápisnica 

zo zasadnutia Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

 

 Číslo: VR_930-2020 

 

Dátum a miesto konania: 6. februára 2020 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) Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 

2019 

3) Podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný program  na Právnickej 

fakulte Trnavskej univerzity v Trnave na akad. rok 2021/2022 

4) Podmienky prijímacieho konania na  magisterský študijný program  na Právnickej 

fakulte Trnavskej univerzity v Trnave na akad. rok 2020/2021 

5) Podmienky prijímacieho konania na  akreditované  doktorandské študijné 

programy  na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave na akad. rok 

2020/2021 

6) Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekanov Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave 

7) Schválenie návrhu dekana na vymenovanie  členov Vedeckej rady Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

8) Voľba zástupcu senátu do výberových komisií fakulty 

9) Rôzne 
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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 prodekanku fakulty, členky a členov akademickej obce Trnavskej 

univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej aj len ako „fakulta“ v príslušnom gramatickom 

tvare alebo „PF TU“).  

Predsedníčka senátu informovala, že v súlade s ustanovením § 26 ods. 6 písm. h) 

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 čl. 

10 ods. 1 písm. h) Štatútu fakulty zaniklo členstvo v senáte doc. JUDr. Marianne Novotnej, 

PhD. vzdaním sa funkcie členky senátu. Na základe ustanovenia čl. 26 ods. 7 zákona o VŠ 

v spojitosti s ustanovením čl. 10 ods. 3 Štatútu fakulty a čl. 8 ods. 2 a 3 Zásad volieb do 

Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na uvoľnené miesto 

členky senátu nastúpila náhradníčka JUDr. Veronika Kleňová, PhD.   

Predsedajúca skonštatovala uznášaniaschopnosť senátu. Prítomných je 14 

členiek a členov senátu. Z účasti na zasadnutí sa ospravedlnila Dr. Kleňová zo zdravotných 

dôvodov.  

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 zmenu programu predložené neboli, 

predsedajúca dala hlasovať o programe zasadnutia.  

 

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 jednomyseľne schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 1/2020 

„AS PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 6. februára 2020.“ 
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Predsedajúca navrhla za overovateľa zápisnice doc. JUDr. Kristiána Csacha, 

PhD., LL.M., ktorý s nomináciou vyslovil súhlas a následne dala o tomto návrhu hlasovať.  

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 14 

Za: 13 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 2/2020 

„AS PF TU ustanovuje za overovateľa zápisnice zo zasadnutia AS PF TU  

dňa 6. februára 2020 doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M..“ 

 

Predsedajúca navrhla za skrutátorov pre tajné hlasovanie doc. Szabovú, Ing. 

Sartorisovú, a Bc. Krajáča. Všetci menovaní vyslovili so svojou nomináciou súhlas. Následne 

dala predsedajúca hlasovať o jednotlivých návrhoch.  

 

i. Návrh na ustanovenie doc. JUDr. Evy Szabovej, PhD. za skrutátorku pre tajné 

hlasovania na zasadnutí AS PF TU dňa 6. 2. 2020 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlas 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 3/2020 

„AS PF TU ustanovuje doc. JUDr. Evu Szabovú, PhD.  

za skrutátorku pre tajné hlasovania na zasadnutí AS PF TU dňa 6. 2. 2020.“ 

 

ii. Návrh na ustanovenie Ing. Moniky Sartorisovej za skrutátorku pre tajné hlasovania na 

zasadnutí AS PF TU dňa 6. 2. 2020 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13 hlasov 

Proti: 0 hlasov 
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Zdržali sa: 1 hlas 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 4/2020 

„AS PF TU ustanovuje Ing. Moniku Sartorisovú 

za skrutátorku pre tajné hlasovania na zasadnutí AS PF TU dňa 6. 2. 2020.“ 

 

iii. Návrh na ustanovenie Bc. Adama Krajáča za skrutátora pre tajné hlasovania na 

zasadnutí AS PF TU dňa 6. 2. 2020 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlas 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 5/2020 

„AS PF TU ustanovuje Bc. Adama Krajáča 

za skrutátora pre tajné hlasovania na zasadnutí AS PF TU dňa 6. 2. 2020.“   

 

Ad. 2) Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty TU v Trnave za 

rok 2019 

Predsedajúca otvorila druhý bod programu. Pripomenula, že v zmysle ustanovenia 

§ 27 ods. 1 písm. l) zákona o VŠ a v zmysle čl. 11 ods. 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 stručne predstavila 

správu o činnosti senátu za rok 2019.  

Uviedla, že v uplynulom kalendárnom roku sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia 

senátu a jedno elektronické hlasovanie. Na týchto zasadnutiach senát prerokoval štandardnú 

agendu v rámci svojej pôsobnosti, ako je schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium 

v akreditovaných študijných programoch, schvaľovanie návrhov dekanky na vymenovanie 

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

fakulty. Na svojom zasadnutí dňa  15. mája 2019 senát schválil Študijný poriadok PF TU a na 
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zasadnutí dňa 8. októbra 2019 senát uskutočnil tajnú voľbu kandidáta na funkciu dekana PF 

TU.   

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 AS PF TU za rok 

2019. 

 

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. 6/2020 

„AS PF TU predkladá akademickej obci fakulty Správu o činnosti AS PF TU za rok 2019.“ 

 

Ad. 3) Podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný program  na 

Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave na akad. rok 2021/2022 

Predsedníčka senátu otvorila tretí 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 o VŠ 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, je však otvorená prípadnej diskusii aj o inej forme prijímacieho konania. 

Prijímacie konanie je podľa jej názoru potrebné ponechať, nakoľko sa fakulte táto prax 

osvedčila a navyše ide aj o jedno z kritérií, ktoré sa skúma v rámci akreditácie.  

Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Doc. Švecová sa informovala, či sa neplánujú meniť počty prijímaných 

uchádzačov a uchádzačiek. Dekanka fakulty uviedla, že tieto počty sú posledné roky 

konštantné, s mierne stúpajúcim trendom.  

Prof. Šimovček vo svojom vystúpení podporil zachovanie prijímacích skúšok.   
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Keďže do rozpravy sa nik 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 2021/2022.   

 

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. 7/2020 

„AS PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný 

program v študijnom odbore právo na PF TU pre akademický rok 2021/2022.“ 

 

Ad. 4) Podmienky prijímacieho konania na magisterský študijný program  na 

Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave na akad. rok 2020/2021 

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 zostáva zachovaná podmienka absolvovania 

bakalárskeho štúdia v odbore právo, do budúcna bude potrebné diskutovať aj o zavedení 

prípadných ďalších podmienok, zatiaľ navrhuje zachovanie súčasného nastavenia bez 

prijímacích skúšok.  

Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Dr. Hlušák vystúpil s otázkou ohľadne počtu absolventov bakalárskeho štúdia, 

ktorí odídu z našej fakulty študovať magisterský program na iné fakulty. Dekanka reagovala, 

že ide rádovo len o jednotlivcov, presná štatistika sa však nevedie.  

Dr. Hlušák nadviazal otázkou, z ktorých fakúlt k nám najčastejšie prestupujú 

študenti. Dekanka fakulty uviedla, že najčastejšie prichádzajú z Univerzity Komenského 

v Bratislave.  
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Prof. Šimovček poukázal na potenciálny problém u študentov a študentiek, ktorí 

pri prestupe z inej fakulty nebudú mať absolvované predmety, ktoré boli u nás presunuté 

z magisterského do bakalárskeho štúdia.  

Podľa vyjadrenia dekanky fakulty uznať je možné len predmety absolvované 

v príslušnom stupni štúdia, t.j. v magisterskom štúdiu sa uznávajú len predmety absolvované 

na iných fakultách v magisterskom štúdiu a predmety absolvované v bakalárskom stupni 

štúdia sa uznávajú len na účely bakalárskeho štúdia.  

Doc. Csach artikuloval otázku ohľadne minimálneho počtu prijatých študentov. 

Dekanka fakulty ozrejmila, že povinnosť uvádzať minimálne počty prijatých študentov 

vyplýva zo zákona o VŠ, pričom prijať je vždy možné aj viac študentov a študentiek.  

Po vyčerpaní diskusie 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 2020/2021.   

 

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. 8/2020 

„AS PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijímacieho konania na magisterský študijný 

program v študijnom odbore právo na PFTU pre akademický rok 2020/2021.“ 

 

Ad. 5) Podmienky prijímacieho konania na akreditovaný doktorandský študijný 

program na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave na akad. rok 

2020/2021 

Predsedajúca otvorila piaty bod programu. Následne zopakovala, že schvaľovanie 

ďalších podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou, 

predložených dekanom fakulty, patrí do kompetencie senátu na základe ustanovenia § 27 ods. 

1 písm. i) zákona o VŠ a článku 11 ods. 1 písm. j) Štatútu fakulty. Vzápätí predsedajúca 

požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.  
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Dekanka fakulty uviedla, že sa zjednodušila sústava odborov a v súčasnosti už je 

len jeden študijný odbor právo. Podmienky prijímacieho konania sa nemenia, navrhuje 

zachovať zaužívaný model. Pokiaľ ide o počty prijímaných uchádzačov a uchádzačiek, tieto 

bude možné stanoviť po zostavení rozpočtu.  

Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Bc. Krajáč sa informoval, ako budú v situácii, keď existuje len jeden odbor, 

uchádzači priraďovaní na jednotlivé katedry. Dekanka fakulty ozrejmila, že rozhodujúca bude 

téma projektu dizertačnej práce.  

Prof. Šimovček vystúpil s otázkou ohľadne formovania odborovej komisie. 

Dekanka fakulty uviedla, že táto otázka bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia 

Vedeckej rady fakulty. 

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 doktorandský študijný program pre 

akademický rok 2020/2021.   

 

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. 9/2020 

„AS PF TU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na akreditovaný doktorandský študijný 

program na PF TU na akademický rok 2020/2021.“ 

 

Ad. 6) Schválenie návrhu dekana na vymenovanie prodekanov Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave 

Predsedajúca otvorila šiesty bod programu. Prítomných oboznámila, že 

schvaľovanie návrhov dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov fakulty patrí do 

kompetencie senátu v zmysle ustanovenie § 27 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ a článku 11 ods. 1 

písm. d) Štatútu fakulty. Zároveň dodala, že v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o VŠ, 
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ako aj čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku senátu, sa senát v tejto veci uznáša tajným 

hlasovaním.  

Následne predsedajúca odovzdala slovo dekanke fakulty ako predkladateľke 

návrhu, aby návrh odôvodnila.  

Dekanka fakulty uviedla, že viacerým prodekanom uplynulo funkčné obdobie a 

Dr. Nevolnej predčasne zanikla funkcia prodekanky z dôvodu jej nástupu do pozície 

prorektorky Trnavskej univerzity v Trnave, bolo preto potrebné doplniť nových prodekanov. 

Za prodekanku pre vedu a legislatívu navrhuje doc. Novotnú a za prodekanku pre štúdium 

Mgr. Janekovú, pričom ide o osoby, ktoré pôsobia na fakulte dlhšie a sú akademickej obci 

dobre známe. Obom navrhuje funkčné obdobie so začiatkom od 1. marca 2020. Zároveň 

navrhla, aby po skončení prvého funkčného obdobia pokračovala od 6. apríla 2020 aj 

v druhom funkčnom období prodekanka pre rozvoj Dr. Moravčíková.  

Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Prof. Šimovček sa zaujímal, kto z prodekaniek bude mať na starosti akreditáciu. 

Dekanka fakulty uviedla, že táto problematika spadá do rezortov vzdelávania aj vedy, avšak 

uvažuje aj o možnosti menovania osobitného koordinátora pre akreditáciu, aj vzhľadom na 

podmienku, aby akreditáciu neschvaľoval ten istý orgán, ktorý ju pripravoval.  

Keďže sa o slovo nik ďalší neprihlásil, vzápätí predsedajúca rozpravu ukončila 

a informovala prítomných o spôsobe hlasovania. Zopakovala, že v zmysle ustanovenia § 27 

ods. 2 zákona o VŠ a článku 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku senátu v spojitosti s článkom 11 

ods. 1 písm. d) a čl. 11 ods. 2 Štatútu fakulty sa senát o návrhu dekanky fakulty na 

vymenovanie prodekanov uznáša tajným hlasovaním. Pre hlasovanie o každej kandidátke sú 

pripravené samostatné hlasovacie lístky.  

Hlasovanie riadili skrutátori. Po spočítaní hlasov informovala o výsledkoch doc. 

Szabová.  

 

i. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie Mgr. Petry Janekovej za prodekanku PF TU 

pre vzdelávanie 

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. 10/2020 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie Mgr. Petry Janekovej 

za prodekanku PF TU pre vzdelávanie.“ 

 

ii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie ThLic. Mgr. Michaely Moravčíkovej, Th.D. 

za prodekanku PF TU pre rozvoj  

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 14 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 14 

Platných hlasovacích lístkov: 14 

 

Za: 14 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasy 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 11/2020 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU  

na vymenovanie ThLic. Mgr. Michaely Moravčíkovej, Th.D.  

za prodekanku PF TU pre rozvoj.“ 

 

iii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Marianny Novotnej, PhD. za 

prodekanku PF TU pre vedu a legislatívu  

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 14 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 14 

Platných hlasovacích lístkov: 14 

 

Za: 14 hlasov 

Proti: 0 hlasov 
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Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 12/2020 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU  

na vymenovanie doc. JUDr. Marianny Novotnej, PhD.  

za prodekanku PF TU pre vedu a legislatívu.“ 

 

Ad. 7) Schválenie návrhu dekana na vymenovanie  členov Vedeckej rady Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave   

Predsedajúca otvorila siedmy bod programu. Uviedla, 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. Uviedla, že v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o VŠ a článku 10 ods. 4 

Rokovacieho poriadku senátu v spojitosti s článkom 11 ods. 1 písm. e) a čl. 11 ods. 2 Štatútu 

fakulty sa senát o návrhu dekanky 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 niektorým členom Vedeckej rady fakulty uplynulo 

funkčné obdobie a jednému členovi zanikol mandát z dôvodu vzniku nezlučiteľnosti funkcií, 

bolo preto potrebné doplniť zloženie tohto orgánu tak, aby sa zabezpečila jeho funkčnosť 

a zároveň aby zostal zachovaný požadovaný pomer interných a externých členov. Doc. Jalč, 

doc. Lacko a doc. Vyšný sú z interného prostredia fakulty, doc. Stehlík je novým dekanom 

v Olomouci a doc. Turošík v Banskej Bystrici.  

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 § 27 

ods. 2 zákona o VŠ a článku 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku senátu v spojitosti s článkom 11 

ods. 1 písm. e) a čl. 11 ods. 2 Štatútu fakulty 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 informovala o výsledkoch doc. 

Szabová.  



 

 

 

 

12/16 

i. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, PhD. za člena 

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 hlas 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 13/2020 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie  

doc. JUDr. Ing. Adriána Jalča, PhD. za člena Vedeckej rady PF TU.“ 

 

ii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Miloša Lacka, PhD. za člena 

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 hlas 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 14/2020 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie  

doc. JUDr. Miloša Lacka, PhD. za člena Vedeckej rady PF TU.“ 
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iii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Václava Stehlíka, LL.M., Ph.D. za 

člena 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. 15/2020 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie  

doc. JUDr. Václava Stehlíka, LL.M., Ph.D., za člena Vedeckej rady PF TU.“ 

 

iv. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, 

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: 1 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 16/2020 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie  

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. za člena Vedeckej rady PF TU.“ 
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v. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Petra Vyšného, PhD. za člena 

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. 17/2020 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie  

doc. JUDr. Petra Vyšného, PhD. za člena Vedeckej rady PF TU.“ 

 

Ad. 8) Voľba zástupcu senátu do výberových komisií fakulty 

Predsedníčka senátu otvorila ôsmy bod programu. Prítomných informovala, že 

v zmysle ustanovenia článku 5 ods. 2 Zásad výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave, 

jedného člena komisie na výberové konanie navrhne akademický senát fakulty za 

zamestnaneckú časť, ak ide o miesto obsadzované na fakulte. V zmysle ustálenej praxe senát 

volí dvoch zástupcov senátu, z ktorých dekan menuje člena príslušnej komisie. Nakoľko 

jednej zo zvolených zástupcov sa zaniklo členstvo v senáte, navrhla predsedníčka senátu 

voľbu nového zástupcu. 

Predsedajúca následne otvorila rozpravu o tomto bode programu a vyzvala členky 

a členov senátu na predloženie návrhov kandidátov.  

Doc. Laclavíková navrhla za kandidáta doc. Vargu. Žiadne ďalšie návrhy 

predostreté neboli.  

Predsedajúca upozornila, že v tomto bode platné predpisy nevyžadujú obligatórne 

tajné hlasovanie, avšak v zmysle fakultných zvyklostí sa o personálnych návrhoch zvyčajne 

hlasuje tajne.  
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Prof. Šimovček vystúpil s návrhom, aby sa v tomto bode hlasovalo verejne. 

Predsedníčka senátu dala o predmetnom návrhu hlasovať.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 8 hlasov 

Proti: 2 hlasov 

Zdržali sa: 4 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 18/2020 

„AS PF TU schvaľuje návrh na verejné hlasovanie  

vo veci voľby zástupcu senátu do výberových komisií fakulty.“  

 

Predsedajúca následne ukončila rozpravu o tomto bode programu a dala hlasovať 

o návrhu na zvolenie doc. JUDr. Petra Vargu, PhD. za zástupcu senátu do výberových komisií 

fakulty.  

 

Výsledky hlasovania:  

Za: 13 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 19/2020 

„AS PF TU zvolil doc. JUDr. Petra Vargu, PhD.  

za zástupcu senátu do výberových komisií fakulty.“   

 

Ad. 9) Rôzne 

Doc. Laclavíková informovala o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa uskutočnia z dôvodu zániku 

mandátu doc. Novotnej a prebehnú v dňoch 4. – 6. marca 2020. Návrhy kandidátov je možné 

podávať do 25. 2. 2020.  

Dr. Mészáros v stručnosti informoval o priebehu zasadania Rady vysokých škôl 

Slovenskej republiky.  
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Predsedníčka senátu na záver informovala, že najbližšie zasadnutie senátu sa 

uskutoční v mesiaci marec alebo apríl, pričom predmetom rokovania by mali byť výročné 

správy o činnosti a o hospodárení fakulty, ako aj rozpočet fakulty.   

 

Záver 

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 7. februára 2020. 

 

Prílohy:   

Prezenčná listina prítomných  

Životopisy kandidátok zo 6. bodu programu  

Vedecko-pedagogické charakteristiky kandidátov zo 7. bodu programu 

Hlasovacie lístky z tajných hlasovaní v bodoch 6 a 7 

 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

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

Mgr. Martin Bulla, PhD. 

tajomník AS PF TU 

 

  

Zápisnicu overil: 

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

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. 


