TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
AKADEMICKÝ SENÁT

Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Číslo: VR_8307-2019

Dátum a miesto konania:

8. októbra 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) Prezentácia navrhnutého kandidáta na dekana
3) Diskusia
4) Tajná voľba kandidáta na dekana
5) 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 prodekanku fakulty, tajomníčku fakulty, členky a členov
akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej aj len ako „fakulta“
v príslušnom gramatickom tvare alebo „PF TU“), ako aj ďalších hostí a zamestnancov fakulty.
Predsedajúca skonštatovala uznášaniaschopnosť senátu. Prítomných je všetkých
15 členiek a členov senátu.

 korešpondenčná adresa

 telefón

internet

PRÁVNICKÁ FAKULTA TU

+ 421 33 5939 626

http://iuridica.truni.sk/

Hornopotočná 23

+ 421 905 587784

e-mail

918 43 TRNAVA - SK

fax + 421 33 5513 021

senatpftu@truni.sk

IČO 31825249
IČ DPH SK 2021177202

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: 15
Za:

15 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

0 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo jednomyseľne schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 43/2019
„AS PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 8. októbra 2019.“
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: 15
Za:

14 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa:

1 hlasov

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 44/2019
„AS PF TU ustanovuje za overovateľa zápisnice zo zasadnutia AS PF TU
dňa 8. októbra 2019 doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M..“

Ad. 2) Prezentácia navrhnutého kandidáta na dekana
Predsedajúca otvorila druhý bod programu. Uviedla, že zásadným bodom dnešného
rokovania AS PF TU je voľba kandidáta na dekana PF TU. Voľby sa konajú z dôvodu, že
súčasnej dekanke prof. JUDr. Andrei Olšovskej, PhD. končí funkčné obdobie prebiehajúce od
1. 11. 2015 do 31. 10. 2019. Voľby kandidáta na funkciu dekana boli vyhlásené uznesením AS
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PF TU č. 36/2019 zo dňa 26. júna 2019 na základe ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „zákon o VŠ“ v príslušnom gramatickom tvare), ustanovenia čl. 16
ods. 1 a ods. 8 Štatútu fakulty a čl. 13a ods. 1 Rokovacieho poriadku AS PF TU s určením miesta
a času konania volieb na deň 8. októbra 2019 o 10.00 hod. v miestnosti Collegium novum,
Kollárova 10, Trnava.
Kandidáta na funkciu dekana volí v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) zákona
o VŠ a čl. 11 ods. 1 písm. c) a čl. 16 ods. 3 Štatútu fakulty senát tajným hlasovaním
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov senátu. Dekan fakulty je volený na štvorročné
funkčné obdobie. Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana majú v zmysle čl. 16 ods. 2
Štatútu fakulty členky a členovia akademického senátu fakulty, dekan fakulty a profesori
fakulty, ktorí sú členmi akademickej obce. Návrh na kandidáta na dekana fakulty bolo potrebné
podať písomne tak, aby bol doručený najneskôr sedem dní pred konaním voľby k rukám
predsedu volebnej komisie, prostredníctvom sekretariátu senátu (t.j. najneskôr do dňa 1.
októbra 2019). Obligatórnymi prílohami návrhu sú písomný súhlas navrhovaného kandidáta a
stručný profesijný životopis.
Predsedníčka senátu ďalej pripomenula, že senát dňa 26. júna 2019 na základe
ustanovenia čl. 13a ods. 2 Rokovacieho poriadku AS PF TU zvolil Volebnú komisiu pre voľby
kandidáta na funkciu dekana fakulty (ďalej aj len ako „volebná komisia“ v príslušnom
gramatickom tvare) v zložení: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD. Bc.
Adam Krajáč doc. JUDr. Eva Szabová, PhD. doc. PhDr. JUDr. Adriana Švecová, PhD.
Spomedzi zvolených členov volebnej komisie predsedníčka senátu na základe
ustanovenia čl. 13a ods. 2 Rokovacieho poriadku AS PF TU vymenovala za predsedu volebnej
komisie doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD.
Predsedajúca následne predostrela návrh na voľbu skrutátorov pre tajnú voľbu
kandidáta na dekana fakulty, ktorými sú v zmysle zvyklostí pri voľbe dekana a v zmysle
ustanovenia čl. 13a ods. 6 Rokovacieho poriadku AS PF TU členovia volebnej komisie: doc.
Mgr. Marek Káčer, PhD. Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD. Bc. Adam Krajáč doc. JUDr. Eva
Szabová, PhD. doc. PhDr. JUDr. Adriana Švecová, PhD. 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: 15
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Za:

11 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 4 hlasy
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 45/2019
„AS PF TU ustanovuje doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD.
Mgr. Bc. Martina Bullu, PhD. Bc. Adama Krajáča
doc. JUDr. Evu Szabovú, PhD. doc. PhDr. JUDr. Adrianu Švecovú, PhD.
za skrutátorov pre tajnú voľbu kandidáta na dekana fakulty
na prebiehajúcom zasadnutí AS PF TU.“
Následne predsedníčka senátu odovzdala slovo predsedovi volebnej komisie doc.
Mgr. Marekovi Káčerovi, PhD., ktorý informoval, že volebnej komisii boli doručené dva
návrhy na kandidáta na dekana fakulty:
i.

Členka AS PF TU doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. navrhla za kandidátku prof.
JUDr. Mgr. Andreu Olšovskú, PhD.

ii.

Člen AS PF TU doc. JUDr. Peter Varga, PhD. navrhol za kandidátku prof. JUDr.
Mgr. Andreu Olšovskú, PhD.
Doc. Káčer ďalej informoval, že volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 2.

októbra 2019 doručené návrhy preskúmala a skonštatovala, že oba návrhy boli podané
oprávnenými osobami, obsahovali potrebné náležitosti a prílohy a u žiadneho z návrhov nebola
daná nezlučiteľnosť v zmysle článku 16 ods. 9 Štatútu fakulty. Navrhnutou kandidátkou na
dekanku fakulty je prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Predsedníčka senátu vzápätí udelila slovo navrhnutej kandidátke na funkciu
dekanky a požiadala ju, aby predstavila svoju kandidatúru.
Prof. Olšovská uviedla, že rozhodovanie o kandidatúre bolo náročnejšie ako pred
štyrmi rokmi. Predchádzajúce štyri roky neboli o stereotype, priniesli mnohé nečakané výzvy
a nové situácie. Skutočnosť, že sa fakulte darí udržať si dobré meno, je podľa jej slov zásluhou
celej fakulty, preto poďakovala pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ale aj
ľuďom z prostredia mimo fakulty, ktorí pomáhajú fakulte rásť. Za svoju prioritnú agendu
označila študentov, ktorým poďakovala za ich výsledky a pomoc fakulte. Navrhnutá kandidátka
ďalej zdôraznila, že práca na fakulte je tímová a aj naďalej je a bude potrebné spolupracovať
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vo vnútri katedier, aj medzi katedrami navzájom. Ako problém vníma nedostatok financií
z mimodotačných zdrojov, najmä skutočnosť, že fakulta nemá medzinárodný grant. Fakulta má
v tomto smere sťaženú pozíciu, nakoľko je malá, tento nedostatok ale vieme kompenzovať inak.
V ďalšej časti svojho vystúpenia navrhnutá kandidátka v stručnosti zhodnotila
naplnenie programových cieľov, ktoré artikulovala pred štyrmi rokmi.
V oblasti štúdia sa podarilo zatraktívniť štúdium zavedením kliník, prednášok
odborníkov z praxe, zmenou v obsahu výuky. Z výsledkov ankiet vyplýva, že študenti sú
s týmito zmenami spokojní. Cieľ zatraktívniť štúdium sa pretavil aj do tvorby nového
študijného programu, naplnenie obsahu nového študijného programu si však vyžiada ešte veľa
práce. Problémom zostáva nedostatok ubytovacích kapacít, riešenie je v kompetencii rektorátu
univerzity, ktorý sa tejto otázke venuje a situácia sa zlepšuje. Podarilo sa tiež napĺňať cieľ
prezentovať fakultu navonok a sprítomňovať ju bývalým absolventom, zaviedla sa tradícia
stretnutí absolventov, ktoré sa konajú každý rok v apríli na pôde fakulty.
Prof. Olšovská sa ďalej vyslovila v prospech zachovania prijímacích skúšok,
považuje ich za záruku zachovania kvality študentov. Za účelom propagácie fakulty a zvýšenia
záujmu uchádzačov a uchádzačiek o štúdium fakulta organizuje deň otvorených dverí
a zaviedla sa nová tradícia workshopov pre stredoškolákov.
Prof. Olšovská sa poďakovala za spoluprácu študentkám a študentom zo združenia
ELSA, ktorí jej pomáhali rozbehnúť mnohé aktivity. Vyjadrila tiež nádej v isté pookriatie
študentského života, privítala by väčší záujem študentov a študentiek o stretávanie sa a účasť
na mimoškolských aktivitách.
V oblasti vedy napriek zníženiu počtu kmeňových zamestnancov fakulty výsledky
stúpajú. Za jeden zo svojich cieľov, ktorý realizovala už v prvom funkčnom období, prof.
Olšovská označila sledovanie finančného prínosu jednotlivých zamestnancov v oblasti vedy
a jeho následné vyhodnocovanie. Navrhnutá kandidátka by chcela zlepšiť prezentáciu
vedeckých výsledkov fakulty navonok. Za hlavné riziko v oblasti vedy označila metodiku
financovania výstupov, ktorá sa každoročne mení a nie je preto možné vopred určiť, na aký
druh výstupov sa zamerať. Zároveň prof. Olšovská opätovne poďakovala všetkým
zamestnancom za dosiahnuté výsledky.
V oblasti medzinárodných vzťahov fakulta podľa konštatovania prof. Olšovskej
napreduje, usiluje sa o nadväzovanie nových kontaktov a uzatváranie nových zmlúv
o spolupráci so zahraničnými fakultami. Osobitne vyzdvihla spoluprácu s fakultou v Omsku
a fakt, že v rámci univerzity má naša fakulta najvyšší počet študentov, ktorí vycestujú na
zahraničnú mobilitu v rámci programu ERASMUS.
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Pokiaľ ide o oblasť rozvoja, v rámci personálneho rozvoja boli zorganizované
viaceré školenia o inovatívnych formách vzdelávania pre pedagógov, ako aj osobitné školenia
pre nepedagogických zamestnancov. Prof. Olšovská by však privítala výraznejší záujem zo
strany pedagógov o účasť na takýchto školeniach.
V oblasti materiálneho zabezpečenia boli zrealizované viaceré investície v snahe
zatraktívniť a zútulniť priestory fakulty pre študentov a kancelárie zamestnancov, ako je
vymaľovanie priestorov a nákup nábytku a ďalšieho vybavenia. Navrhnutá kandidátka
vyjadrila ambíciu v takýchto investíciách ďalej pokračovať.
Prof. Olšovská vyjadrila uspokojenie nad tým, že sa podarilo nastaviť marketing
fakulty a v prípade dostatku financií by rada v marketingových aktivitách pokračovala, pretože
výsledky študentov a učiteľov sú dobré a fakulta má čo prezentovať.
Svoje vystúpenie prof. Olšovská uzatvorila konštatovaním, že fakulta je živý
organizmus, je o ľuďoch – pedagogických, nepedagogických zamestnancov a o študentoch –
a tento organizmus žije vďaka práci celého kolektívu. Vyjadrila ambíciu budovať na fakulte
komunitu a žičlivé prostredie, v ktorom bude jeden druhému pomáhať.
Ad. 3) Diskusia
Po skončení prezentácie navrhnutej kandidátky predsedníčka senátu otvorila tretí
bod programu. Pripomenula, že v zmysle ustanovenia čl. 13a ods. 5 Rokovacieho poriadku AS
PF TU po prezentácii navrhnutého kandidáta prebehne diskusia, v rámci ktorej môžu členovia
senátu fakulty a iní členovia akademickej obce fakulty klásť navrhnutej kandidátke otázky.
Slovo pri diskusii udeľuje a odoberá predseda senátu fakulty. Predseda senátu fakulty môže
slovo odobrať v prípade, ak diskutujúci narúša riadny priebeh zasadnutia, a to najmä
obštrukciou zasadnutia, urážaním navrhovaného kandidáta, či diskusným príspevkom
netýkajúcim sa voľby kandidáta na dekana. Pred odobratím slova predseda senátu fakulty
diskutujúceho napomenie.
Ako prvý sa do diskusie prihlásil doc. Káčer s otázkou ohľadne aktuálneho stavu
akreditácie doktorandského študijného programu teória a dejiny štátu a práva. Prof. Olšovská
vo svojej odpovedi uviedla, že vo vzťahu k danému študijnému odboru došlo k výmene garanta
z dôvodu dovŕšenia veku.
Doc. Švecová vystúpila s otázkou, ako si navrhnutá kandidátka predstavuje vzťah
k rektorátu univerzity a k novému rektorovi, podotýkajúc, že identita sa buduje aj v rámci
univerzity, nielen fakulty a podľa jej názoru existuje priateľský priestor na nadväzovanie
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kontaktov s inými fakultami. Prof. Olšovská vyjadrila nádej, že sa podarí budovať komunitu
v rámci univerzity a ďalej rozvíjať spoluprácu, napríklad aj s univerzitnou knižnicou.
Doc. Csach položil navrhnutej kandidátke otázku, aká je podľa jej názoru
najsilnejšia stránka fakulty, aké vníma riziká pre nasledujúce štyri roky a čo by považovala za
úspech po skončení funkčného obdobia. Prof. Olšovská za najsilnejšiu stránku fakulty označila
učiteľov, ktorí sú schopní pracovať tímovo a podávať nadštandardné výsledky, pričom mnohí
z nich pôsobia aj v rôznych komisiách a inštitúciách, títo učitelia sú najsilnejšou stránkou
fakulty spolu so šikovnými študentmi, o ktorých možno ani nevieme a reprezentujú nás po
skončení štúdia vo svojej každodennej práci. Ako hlavné riziko vidí financovanie fakulty
a úspechom po ďalších štyroch rokoch pôsobenia bude, ak o niekoľko desiatok vzrastie počet
študentov a ak finančná situácia umožní rozšíriť personálne zabezpečenie fakulty. Prof.
Šimovček nadviazal komentárom, v ktorom za hlavné riziko do budúcna označil nový systém
akreditácie.
Doc. Laclavíková artikulovala otázku ohľadne dlhovej brzdy na úrovni rektorátu.
Prof. Olšovská odpovedala, že mechanizmus dlhovej brzdy sa bude otvárať a budú sa prijímať
nové kritériá, výzvou bude najmä potreba pokryť náklady na valorizáciu platov na budúci rok.
Dr. Bulla sa navrhnutej kandidátky spýtal, či podľa jej názoru prijímacie skúšky
v súčasnej podobe sú nastavené tak, že testujú u uchádzačov tie kompetencie, ktoré sú reálne
potrebné pre zvládnutie štúdia a ktoré sú učiteľmi od študentov očakávané. Prof. Olšovská
odpovedala, že prijímacie konanie pokračuje v tradičnom koncepte, je nastavené na testovanie
vedomostí vychádzajúcich zo stredoškolského gymnaziálneho učiva – občianska náuka,
história a všeobecný prehľad v spoločenských vedách. Ak budú požiadavky od učiteľov, je
možné diskutovať aj o testovaní iných kompetencií, napríklad logiky. Prof. Olšovská vyjadrila
presvedčenie, že prijímacie pohovory pomáhajú zachovať kvalitu študentov a študentiek. Doc.
Novotná nadviazala poznámkou, že v Českej republike existuje test všeobecných študijných
predpokladov, ktorý je rovnaký pre všetkých uchádzačov, pričom podľa jej informácií
právnické fakulty sa voči tejto forme testu ohradzovali, nakoľko študenti podľa ich názoru
nemali zručnosti potrebné pre štúdium práva. Doc. Švecová doplnila, že vzhľadom na
humanitné zameranie štúdia považuje súčasnú skladbu otázok za dobrú.
Po vyčerpaní diskusie predsedníčka senátu ukončila tento bod programu.
Ad. 4) Tajná voľba kandidáta na dekana
Predsedníčka senátu otvorila štvrtý bod programu a oboznámila prítomných so
spôsobom voľby kandidáta na dekana fakulty. V zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 zákona o VŠ,
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článku 11 ods. 2 Štatútu fakulty a čl. 13a ods. 6 Rokovacieho poriadku AS PF TU je voľba tajná.
Na zvolenie kandidáta je podľa ustanovenia článku 16 ods. 3 Štatútu fakulty potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov senátu (t.j. 8 platných hlasov).
Následne predsedníčka senátu odovzdala slovo predsedovi volebnej komisie a
skrutátorovi doc. Káčerovi.
Predseda volebnej komisie informoval členov senátu o tom, že hlasovacie lístky im
budú odovzdané pred aktom voľby s povinnosťou podpisu ich prevzatia. Ako prví budú voliť
skrutátori – členovia volebnej komisie.
Predseda volebnej komisie ďalej oboznámil členov senátu so spôsobom úpravy
hlasovacích lístkov. V čl. 13a ods. 7 Rokovacieho poriadku AS PF TU je ustanovený spôsob
úpravy hlasovacieho lístka: ak je navrhnutý len jeden kandidát, hlasuje sa o ňom označením
jednej z možností: „za“, „proti“, „zdržal sa“.
Predseda volebnej komisie vzápätí vyzval členov senátu k tomu, aby jednotlivo
pristúpili k tajnej voľbe kandidáta na funkciu dekana.
Po vykonaní voľby a spočítaní hlasov predseda volebnej komisie doc. Káčer
informoval o výsledkoch hlasovania prečítaním zápisnice o priebehu a výsledku voľby
kandidáta na dekana.

Výsledky hlasovania:
Vydaných hlasovacích lístkov: 15
Odovzdaných hlasovacích lístkov: 15
Platných hlasovacích lístkov: 15

Za:

15 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržali sa: 0 hlasov
Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 46/2019
„AS PF TU zvolil prof. JUDr. Mgr. Andreu Olšovskú, PhD.
za kandidátku na dekanku fakulty.“
Predsedníčka senátu zvolenej kandidátke zagratulovala a popriala jej mnoho
úspechov pri výkone funkcie. Zároveň uviedla, že zvolenie prof. Olšovskej za kandidátku na
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dekanku fakulty oznámi rektorovi univerzity, ktorý v zmysle ustanovenia §28 ods. 2 zákona
o VŠ a čl. 16 ods. 4 Štatútu fakulty na návrh senátu fakulty vymenúva a odvoláva dekanov
fakúlt.
Prof. Olšovská poďakovala za dôveru, ktorú si veľmi váži. Zdôraznila, že
skutočnosť, že sa fakulte darí, je výsledkom práce všetkých a vyjadrila nádej, že sa bude môcť
naďalej spoľahnúť na pomoc a že spoločným úsilím zvládneme úlohy, ktoré fakultu čakajú,
predovšetkým proces akreditácie.

Ad. 5) Rôzne
Predsedníčka senátu otvorila piaty bod programu.
O slovo požiadala dekanka fakulty, ktorá informovala o výzve vo vzťahu k
profesijne orientovaným bakalárskym študijným programom.
Doc. Laclavíková pripomenula, že senát na svojom ostatnom zasadnutí schválil
uznesenie č. 42/2009 týkajúce sa rokovaní o Zakladateľskej zmluve Konzorcia trnavských
univerzít a požiadala dekanku fakulty o informáciu o vývoji v tejto veci. Dekanka fakulty
uviedla, že k podpisu zmluvy zatiaľ nedošlo, nové vedenie univerzity prehodnocuje prístup
a rokuje sa o novom texte zmluvy, mohlo by ísť skôr o memorandum. Zároveň sa uvažuje aj o
myšlienke širšieho konzorcia slovenských univerzít.
Predsedníčka senátu na záver informovala, že najbližšie rokovanie senátu sa
uskutoční pravdepodobne na prelome mesiacov november a december.

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 22. októbra 2019.
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Prílohy:
Prezenčná listina prítomných
Stručný profesijný životopis navrhnutej kandidátky na dekanku
Hlasovacie lístky z tajného hlasovania v bode 4

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

Zápisnicu overil:
...............................................
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
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