TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
AKADEMICKÝ SENÁT

Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia Akademického senátu
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Číslo: VR_3531-2019
Dátum a miesto konania:

15. mája 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) Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 2018
3) Študijný poriadok Právnickej fakulty TU
4) Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 2018
5) Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 2018
6) Návrh rozpočtu na rok 2019
7) Voľba člena Rady vysokých škôl
8) Voľba člena Vedeckej rady Právnickej fakulty TU v Trnave
9) 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 prodekanku fakulty, tajomníčku fakulty, ako aj členov
akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej aj len ako
„fakulta“ v príslušnom gramatickom tvare alebo „PF TU“).
Predsedajúca skonštatovala uznášaniaschopnosť senátu. Prítomných je 12
členiek a členov senátu. Z účasti na zasadnutí senátu sa zo študijných dôvodov ospravedlnili
členovia študentskej časti senátu Dr. Hlušák, Bc. Krajáč a pán Robert Fogelton.
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: 12
Za:

12 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo jednomyseľne schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 17/2019
„AS PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 15. mája 2019.“
Predsedajúca navrhla za overovateľku zápisnice doc. JUDr. PhDr. Adriánu
Švecovú, PhD., ktorá s nomináciou vyslovila súhlas a následne dala o tomto návrhu hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za:

11 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

1 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 18/2019
„AS PF TU ustanovuje za overovateľku zápisnice zo zasadnutia AS PF TU
dňa 15. mája 2019 doc. JUDr. PhDr. Adriánu Švecovú, PhD.“
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Predsedajúca navrhla za skrutátorov pre tajné hlasovania v siedmom a ôsmom
bode programu doc. Káčera, doc. Vargu a pani Dominiku Kuchárovú. Všetci menovaní
vyslovili so svojou nomináciou súhlas. Z dôvodu efektivity predsedajúca spojila hlasovania
o návrhoch skrutátorov do jedného hlasovania.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za:

9 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 3 hlasy
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 19/2019
„AS PF TU ustanovuje doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD.,
doc. JUDr. Petra Vargu, PhD. a pani Dominiku Kuchárovú
za skrutátorov na zasadnutí AS PF TU dňa 15. mája 2019.“
V súlade s ustanovením článku 14 ods. 2 poslednej vety Rokovacieho poriadku
senátu predsedníčka senátu oznámila výsledky elektronického hlasovania senátu, konaného
v dňoch 4. – 10. apríla 2019. Elektronické hlasovanie senátu vo veci schvaľovania ďalších
podmienok prijatia na štúdium v doktorandských študijných programoch bolo vyhlásené dňa
4. apríla 2019 na základe článku 14 ods. 1 Rokovacieho poriadku senátu. V tomto hlasovaní
senát schválil nasledovné uznesenia:
i.

Uznesenie č. 15/2019

„Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje ďalšie
podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe v odbore 3.4.7.
trestné právo pre akademický rok 2019/2020.“
ii.

Uznesenie č. 16/2019

„Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje ďalšie
podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe v odbore 3.4.11.
občianske právo pre akademický rok 2019/2020.“
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Ad. 2) Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave za rok 2018
Predsedajúca otvorila druhý bod programu. Pripomenula, že v zmysle ustanovenia
§ 27 ods. 1 písm. l) 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. 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 2018. 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, rozpočet fakulty, a senát tiež schválil
návrh dekanky na vymenovanie prodekana fakulty.
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
2018.
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. 20/2019
„AS PF TU predkladá akademickej obci fakulty Správu o činnosti AS PF TU za rok 2018.“

Ad. 3) Študijný poriadok Právnickej fakulty TU
Predsedníčka senátu otvorila tretí bod programu. Pripomenula, že schvaľovanie
vnútorných predpisov fakulty patrí do kompetencie senátu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a)
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v spojitosti s § 33 ods. 3 písm. c) zákona o VŠ a v zmysle ustanovenia článku 11 ods. 1 písm.
a) v spojitosti s článkom 27 ods. 2 písm. b) Štatútu fakulty. Dekanka fakulty predložila na
schválenie Akademickému senátu fakulty vnútorný predpis - Študijný poriadok Trnavskej
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len „Študijný poriadok“). Predsedníčka senátu
následne požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho odôvodnenie.
Dekanka fakulty požiadala o bližšie zdôvodnenie materiálu prodekanku pre
vzdelávanie Dr. Nevolnú.
Dr. Nevolná uviedla, že primárnym dôvodom prípravy nového študijného
poriadku je fakt, že na úrovni univerzity platí od septembra 2018 nový študijný poriadok
a bolo preto potrebné s ním zosúladiť fakultné predpisy. Zmeny nie sú zásadné, nakoľko
pôvodný fakultný študijný poriadok bol progresívny a slúžil ako vzor pre novú úpravu na
úrovni univerzity. Následne poukázala na niektoré novinky, ktoré novelizácia zavádza. Nový
študijný poriadok napr. kodifikuje povinnosť vypísať z každého povinného predmetu aspoň
jeden skúšobný termín týždenne a z toho minimálne jednu sobotu pre externistov, čo sa však
vo fakultnej praxi uplatňuje už dlhší čas. Na konci každého semestra je vyučujúci povinný
zapísať hodnotenie Fx študentom, ktorí sa nezúčastnili žiadneho skúšobného termínu. Ak sa
študent nezúčastní štátnej skúšky, je povinný sa písomne ospravedlniť najneskôr do troch
pracovných dní odo dňa konania štátnej skúšky, inak sa neúčasť hodnotí ako neospravedlnená
a študent stráca termín. Nový študijný poriadok tiež vypúšťa obsoletné časti pôvodného
predpisu, ako sú ustanovenia o spojenom programe bakalárskeho a magisterského štúdia. Dr.
Nevolná napokon poukázala na potrebu poznať študijný poriadok zo strany vyučujúcich aj
študentov.
Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Doc. Laclavíková sa spýtala, či zostáva zachované pravidlo, v zmysle ktorého ak
nepríde študent na skúšku, vyučujúci zapíše ospravedlnenú neúčasť aj v prípade, že sa študent
neospravedlnil. Dr. Nevolná uviedla, že túto otázku študijný poriadok neupravuje a zostáva
zachovaná súčasná prax.
Doc. Varga poukázal na paradox, že študent má síce povinnosť sa zo skúšky
odhlásiť, ale nesplnenie tejto povinnosti sa nesankcionuje. Dr. Nevolná reagovala, že
vymáhanie a sankcionovanie tejto povinnosti by bolo administratívne a časovo náročné,
nakoľko by bolo potrebné skúmať a hodnotiť ospravedlnenky a dôvody neúčasti študenta na
skúške.
Doc. Švecová vystúpila s otázkou ohľadne zmien pri priebežnom hodnotení. Dr.
Nevolná odpovedala, že úprava priebežného hodnotenia v podstate zostáva nezmenená.
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Priebežné hodnotenie musí byť uzatvorené do piatich pracovných dní od ukončenia
výučbového obdobia.
Doc. Szabová sa informovala, či dochádza ku zmenám v prípade neúčasti študenta
na štátnych skúškach. Dr. Nevolná odpovedala, že študent sa musí do troch dní ospravedlniť
dekanovi fakulty, inak termín prepadá.
Doc. Csach predostrel námet, či by nebolo vhodné umožniť zmenu témy
záverečnej práce alebo školiteľa aj v prípade, že školiteľ aj oponent klasifikovali záverečnú
prácu stupňom Fx a nielen v prípade neúspešnej obhajoby. Dr. Nevolná odpovedala, že pri
odôvodnenej žiadosti sa v praxi takýto postup povoľuje, problémom však je, že študent
v takom prípade nestíha riadny termín obhajob.
Nakoľko žiadne ďalšie príspevky do rozpravy nezazneli, predsedníčka senátu
ukončila rozpravu o tomto bode programu a dala hlasovať o návrhu na schválenie vnútorného
predpisu fakulty – Študijného poriadku PF TU.
Výsledky hlasovania:
Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12
Za:

12 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 21/2019
„AS PF TU schvaľuje Študijný poriadok
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty.“

Ad. 4) Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 2018
Predsedníčka senátu otvorila štvrtý bod programu. Prítomných oboznámila, že
schvaľovanie výročnej správy o činnosti 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 predsedajúca požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu o jeho
odôvodnenie.
Dekanka fakulty na úvod poďakovala všetkým zamestnancom, ktorí sa zaslúžili o
dosiahnutie výborných výsledkov fakulty. V stručnosti zhrnula, že v oblasti vedeckej
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aj pedagogickej činnosti boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky, špeciálne poukázala na dobrý
stav mobilít v rámci programu Erazmus. Pre bližšie informácie ďalej odkázala na text
samotnej správy, ktorá je veľmi podrobná.
Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Dr. Mészáros doplnil k problematike programu Erazmus, že prodekan pre vzdelávanie
Dr. Dobrovodský vyvíja aktívnu snahu o propagáciu študentských mobilít a na fakulte
prebiehajú dve kolá výberových konaní, pričom na iných fakultách je len jedno kolo.
Doc. Novotná sa spýtala, koľko je k dispozícii miest v rámci programu Erazmus. Dr.
Mészáros odpovedal, že počet miest závisí od výšky finančných prostriedkov, ktorých je
aktuálne dostatok.
Keďže do rozpravy sa nikto ďalší neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto
bode programu a dala hlasovať o návrhu na schválenie Výročnej správy o činnosti PF TU za
rok 2018.
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. 22/2019
„AS PF TU schvaľuje Výročnú správu o činnosti PF TU za rok 2018.“

Ad. 5) Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty TU v Trnave za rok 2018
Predsedníčka senátu otvorila piaty 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 fakulty v stručnosti predstavila základné parametre správy a následne
požiadala o 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.
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Tajomníčka fakulty podotkla, že v roku 2018 došlo k nárastu dotačných zdrojov
z dôvodu zmeny metodiky nastavenia pomeru študentov na učiteľa. V rámci dotačných
zdrojov narástlo tiež čerpanie z grantov, najmä z APVV.
Dekanka následne doplnila, že fakulta každoročne vynakladá zhruba 20 000,- EUR na
rozvoj, pričom v uplynulom roku smerovali investície najmä do nového nábytku v priestoroch
pre študentov a pre zamestnancov.
Predsedníčka senátu vzápätí otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Doc. Novotná sa informovala, či zvýšený objem dotačných prostriedkov z roku 2018
možno očakávať aj v roku 2019. Ing. Novotová odpovedala, že nová úprava počtu študentov
na učiteľa pre odbor právo platí pre minulý rok aj pre aktuálny akademický rok, avšak reálny
objem fakultných zdrojov sa upravuje v dôsledku vnútrouniverzitnej solidarizácie
s filozofickou a teologickou fakultou.
Doc. Švecová sa spýtala, či aj naša fakulta patrí medzi tie, s ktorými ostatné fakulty
solidarizujú v rámci rozpočtu. Tajomníčka fakulty odpovedala negatívne.
Doc. Švecová sa následne zaujímala, z akých zdrojov sa vykryje strata. Ing. Novotová
odpovedala, že strata sa vykazuje v rámci univerzity a vykryje sa z rezervného fondu
univerzity.
Doc. Laclavíková vystúpila s otázkou ohľadne nákladov doktorandského štúdia.
Dekanka fakulty uviedla, že výška štipendia pre doktorandov je 670,- EUR mesačne a 720,EUR po dizertačnej skúške, pričom táto suma podlieha valorizácii. Univerzita uhrádza
náklady na jedného doktoranda v ročníku, ostatné náklady sa musia hradiť z mimodotačných
zdrojov fakulty. V roku 2018 dosiahli celkové náklady na štipendiá doktorandov výšku
približne 130 000,- EUR.
Doc.

Csach

vystúpil

s myšlienkou

zaradenia

doktorandov

na

miesta

asistentov. Dekanka fakulty reagovala, že doktorandské miesta je potrebné vykazovať na
účely akreditácie.
Následne sa rozprúdila diskusia ohľadne možností motivácie doktorandov
k publikačným výkonom. Dekanka fakulty sa zamyslela nad možnosťou prehodnotenia
spôsobu prideľovania kreditov, čo podporila aj doc. Novotná. Doc. Csach predostrel návrh
sankcionovať aj školiteľov doktorandov.
Prof. Šimovček následne otvoril otázku fungovania fakultného bufetu. Dekanka
fakulty odpovedala, že bufet by mal opäť fungovať od septembra, prevádzkuje ho univerzitná
jedáleň, ktorá má nové vedenie.
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Dekanka ďalej doplnila, že v zmysle informácie od kvestora univerzity účelová
dotácia na rekonštrukciu kina Sloboda, poskytnutá Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR, neprepadne ani po dvoch rokoch a bude použitá na projekt prípravy
univerzitného kongresového centra.
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 2018.
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. 23/2019
„AS PF TU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení PF TU za rok 2018.“

Ad. 6) Návrh rozpočtu fakulty na rok 2019
Predsedníčka senátu otvorila šiesty 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 predstavila základné parametre návrhu rozpočtu, pričom
poukázala najmä na fakt, že rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný a vytvára predpoklady
na ďalší rozvoj fakulty. Následne požiadala o podrobnejší výklad návrhu rozpočtu
tajomníčku fakulty Ing. Novotovú.
Tajomníčka fakulty opäť poukázala na nárast dotačných prostriedkov z dôvodu zmeny
nastavenia pomeru počtu študentov na učiteľa pre odbor právo. Ďalej vyzdvihla, že v rozpočte
univerzity bolo zadržaných 330 000,- EUR na plánované štrukturálne zmeny v nadväznosti na
úpravu zohľadňovania počtu absolventov vysokej školy. Vyššie pridelené prostriedky na
mzdy v dotácii na akreditované študijné programy spôsobili vyššie prispievanie fakulty na
dofinancovanie mzdovej potreby rektorátu, filozofickej a teologickej fakulty. Dekanka fakulty
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upozornila, že v dôsledku pomerne výraznej valorizácie vznikne tlak v oblasti nákladov na
mzdy a odvody a pridelená dotácia nepokryje v plnom rozsahu náklady na valorizáciu.
Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.
Prof. Šimovček formuloval otázku ohľadne plnenia kritérií pre zaradenie medzi
výskumné univerzity, keďže takáto kvalifikácia bude mať dopad aj na financie. Dekanka
fakulty uviedla, že univerzita by s najväčšou pravdepodobnosťou tieto kritériá mala splniť.
Prof. Šimovček následne z pozície člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej
agentúry informoval o pripravovaných legislatívnych iniciatívach a nových štandardoch pre
akreditáciu.
Keďže nik ďalší sa do rozpravy neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto
bode programu a dala hlasovať o návrhu rozpočtu fakulty na rok 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. 24/2019
„AS PF TU schvaľuje návrh rozpočtu PF TU na rok 2019, predložený dekankou fakulty .“

Ad. 7) Voľba člena Rady vysokých škôl
Predsedníčka senátu otvorila siedmy bod programu. Pripomenula, že voľba
zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Rada VŠ“
v príslušnom gramatickom tvare) patrí do kompetencie senátu v zmysle ustanovenia § 27 ods.
1 písm. k) v spojitosti s § 107 ods. 3 zákona o VŠ a v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. l) Štatútu
fakulty. Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie Rady VŠ končí 31. mája 2019,
predseda Rady VŠ doc. Putala listom zo dňa 27. marca 2019 vyzval predsedov akademických
senátov na voľbu zástupcov fakúlt do Rady VŠ pre funkčné obdobie od 1.6. 2019 do 31.5.
2023.
Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu a vyzvala
na nominácie kandidátov na zástupcu fakulty v Rade VŠ.
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Doc. Novotná navrhla za kandidáta Dr. Mészárosa, ktorý so svojou nomináciou
vyslovil súhlas.
Keďže žiadne ďalšie návrhy nezazneli a nik ďalší sa do rozpravy neprihlásil,
predsedajúca ukončila rozpravu a informovala prítomných o spôsobe hlasovania. Upozornila,
že v zmysle ustanovenia článku 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického senátu PF TU
v spojitosti s článkom 11 ods. 1 písm. l) a čl. 11 ods. 2 Štatútu fakulty senát uskutočňuje
voľbu zástupcu do Rady VŠ tajným hlasovaním. Pre hlasovanie sú pripravené hlasovacie
lístky. Zároveň predsedajúca pripomenula, že v zmysle ustanovenia čl. 11 ods. 2 Rokovacieho
poriadku senátu je každý člen senátu fakulty vylúčený z hlasovania vo vlastnej veci.
Hlasovanie riadili skrutátori, ktorí poučili členky a členov senátu o spôsobe
hlasovania a úprave hlasovacích lístkov. Po spočítaní hlasov informoval o výsledkoch doc.
Káčer.
Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 11
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 11
Platných hlasovacích lístkov: 11
Za:

11 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 25/2019
„AS PF TU zvolil Mgr. Petra Mészárosa, PhD. za zástupcu PF TU v Rade VŠ.“

Ad. 8) Voľba člena Vedeckej rady Právnickej fakulty TU v Trnave
Predsedníčka senátu otvorila ôsmy 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 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.
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Následne predsedajúca odovzdala slovo dekanke fakulty ako predkladateľke
návrhu, aby tento odôvodnila.
Dekanka fakulty navrhla za kandidátku na novú členku Vedeckej rady fakulty
doc. Szabovú ako zástupkyňu Katedry trestného práva a kriminológie, nakoľko prof.
Šimovček nemôže byť ďalej členom Vedeckej rady fakulty vzhľadom na jeho členstvo vo
výkonnej rade Slovenskej akreditačnej agentúry. Zároveň kandidátku v stručnosti predstavila.
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) a čl. 11 ods. 2 Štatútu PF TU sa senát o návrhu dekanky fakulty na vymenovanie
členov vedeckej rady fakulty uznáša tajným hlasovaním. Pre hlasovanie sú pripravené
hlasovacie lístky. Predsedajúca ďalej pripomenula, že v zmysle ustanovenia čl. 11 ods. 2
Rokovacieho poriadku senátu je každý člen senátu fakulty vylúčený z hlasovania vo vlastnej
veci.
Hlasovanie riadili skrutátori, ktorí poučili členky a členov senátu o spôsobe
hlasovania a úprave hlasovacích lístkov. Po spočítaní hlasov informoval o výsledkoch doc.
Káčer.
Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 11
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 11
Platných hlasovacích lístkov: 11
Za:

11 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlas
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 26/2019
„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie
doc. JUDr. Evy Szabovej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“
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Ad. 9) Rôzne
Predsedníčka senátu otvorila deviaty bod programu.
Doc. Laclavíková prítomných informovala, že najbližšie zasadnutie senátu sa
uskutoční dňa 26. júna 2019 o 10:00, pričom na programe bude vyhlásenie volieb kandidáta
na dekana fakulty. Pripomenula, že v zmysle ustanovenie článku 16 ods. 1 Štatútu fakulty
voľby kandidáta na dekana fakulty vyhlasuje senát fakulty najmenej 90 dní pred uplynutím
funkčného obdobia dekana fakulty. Funkčné obdobie súčasnej dekanky sa končí 31. októbra
2019. Predsedníčka senátu ďalej avizovala, že voľby kandidáta na dekana fakulty sa
pravdepodobne uskutočnia začiatkom mesiaca október 2019.

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 20. mája 2019.
Príloha:
Prezenčná listina prítomných

Zápisnicu vyhotovil:
...............................................
Mgr. Martin Bulla, PhD.
tajomník AS PF TU
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Zápisnicu overila:
...............................................
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.
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