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Zápisnica 

zo 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

 

 Číslo: VR_8402-2018 

 

Dátum a miesto konania: 25. októbra 2018 od 09:30 do 11:00 

Miestnosť č. 15 

Trnavská univerzita v Trnave  

Právnická fakulta 

Kollárova ul. č. 10, 917 01 Trnava 

 

Program zvolaného zasadnutia:  

1) Otvorenie  

2) Prerokovanie návrhov študijných programov 

3) Voľba zástupcov študentov (na rokovanie Vedeckej rady fakulty v študijných 

programoch uskutočňovaných fakultou) 

4) Voľba členov Disciplinárnej komisie fakulty  – študentská časť 

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 fakulty, prodekanky, členov a členky 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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Predsedníčka senátu následne prítomných informovala, že v dňoch 17. – 19. októbra 

2018 sa na fakulte uskutočnili doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave, v ktorých bol zvolený JUDr. Milan Hlušák, študent 2. ročníka 

doktorandského stupňa štúdia v dennej forme. Zároveň v dňoch 17. a 18. októbra 2018 

prebehli aj doplňujúce voľby do študentskej časti AS PF TU, v ktorých boli za zástupcov 

bakalárskeho stupňa štúdia v dennej forme zvolení: pán Tomáš Široký, študent 2. ročníka 

bakalárskeho denného štúdia a pani Tereza Švihoríková, študentka 1. ročníka bakalárskeho 

stupňa štúdia v dennej forme. Uvoľnené miesto zástupcu magisterského štúdia v dennej forme 

nebolo obsadené, nakoľko volebnej komisii bol predložený len jeden návrh kandidáta, ktorý 

však nespĺňal podmienky podľa Zásad volieb do Akademického senátu Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave. Doc. Laclavíková novozvoleným členom senátu zablahoželala 

a osobitne ich na zasadnutí senátu privítala.  

Predsedajúca oznámila, že z účasti na zasadnutí senátu sa ospravedlnila doc. Švecová 

z pracovných dôvodov a Dr. Zámožík rovnako z pracovných dôvodov. Prítomných je 12 

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. 

 

1) Otvorenie  

2) Prerokovanie návrhov študijných programov 

3) Voľba zástupcov študentov (na rokovanie Vedeckej rady fakulty v študijných 

programoch uskutočňovaných fakultou) 

4) Voľba členov Disciplinárnej komisie fakulty  – študentská časť 

5) Rôzne 

 

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:  
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Uznesenie č. 30/2018 

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

 

Predsedníčka senátu navrhla za overovateľa zápisnice z prebiehajúceho zasadnutia 

Mgr. Petra Mészárosa, PhD., ktorý s nomináciou vyslovil 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. 31/2018 

„Akademický senát PF TU ustanovuje za overovateľa zápisnice zo zasadnutia 

Akademického senátu PF TU dňa 25. októbra 2018 Mgr. Petra Mészárosa, PhD.“ 

 

Predsedníčka senátu navrhla za skrutátorov pre tajné hlasovanie vo štvrtom bode 

programu doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD., doc. JUDr. Petra Vargu, PhD. a pani Terezu 

Švihoríkovú. Všetci menovaní vyslovili so svojou nomináciou súhlas. Predsedníčka senátu 

následne dala o jednotlivých návrhoch hlasovať.  

 

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:  
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Uznesenie č. 32/2018 

„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. Petra Vargu, 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. 33/2018 

„Akademický senát PF TU ustanovuje doc. JUDr. Petra Vargu, PhD. za skrutátora 

na prebiehajúcom zasadnutí Akademického senátu PF TU.“ 

 

iii. Návrh na ustanovenie zástupkyne študentskej časti senátu, pani Terezy Švihoríkovej, 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. 34/2018 

„Akademický senát PF TU ustanovuje zástupkyňu študentskej časti senátu, pani 

Terezu Švihoríkovú, za skrutátorku na prebiehajúcom zasadnutí Akademického 

senátu PF TU.“ 
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Ad. 2) Prerokovanie návrhov študijných programov 

Predsedníčka senátu otvorila druhý bod programu. Prítomných oboznámila, že 

prerokovanie návrhov študijných programov, uskutočňovaných fakultou, predložených 

dekanom fakulty, patrí do kompetencie senátu v zmysle § 27 ods. 1 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 v zmysle čl. 11 ods. 1 písm. i) Štatútu fakulty. Prerokovanie návrhov študijných programov 

na senáte fakulty sa uskutočňuje pred ich predložením na schválenie vo Vedeckej rade 

fakulty.  

Následne predsedajúca požiadala dekanku fakulty ako navrhovateľku materiálu o jeho 

odôvodnenie.  

Dekanka fakulty uviedla, že na prerokovanie senátu predkladá návrhy štyroch nových 

študijných programov: 

i. Bakalársky študijný program v študijnom odbore právo v dennej forme štúdia 

ii. Bakalársky študijný program v študijnom odbore právo v externej forme štúdia 

iii. Magisterský študijný program v študijnom odbore právo v dennej forme štúdia 

iv. Magisterský študijný program v študijnom odbore právo v externej forme 

štúdia 

Ďalej dekanka fakulty doplnila, že o zmenách študijných programov sa diskutuje už 

niekoľko rokov, pričom cieľom je o.i. lepšie využitie záverečných semestrov bakalárskeho 

a magisterského štúdia, rovnomerná záťaž študentov v jednotlivých semestroch, ako aj 

reflektovanie požiadaviek študentov na rozšírenie výučby pozitívneho práva v bakalárskom 

štúdiu. Preto už od druhého ročníka bakalárskeho štúdia sú zaradené predmety občianskeho 

práva, obchodného práva aj trestného práva. Nové programy vychádzajú zo schváleného 

nového opisu študijného programu právo. Ponechaný je priestor na výber povinne voliteľných 

a voliteľných predmetov každý semester štúdia. Nové študijné programy boli prerokované  

a schválené pracovnou komisiou, ako aj kolégiom dekana.  

Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Ing. Sartorisová poukázala na fakt, že správne právo je zaradené v druhom ročníku 

bakalárskeho štúdia v externej forme, pričom štátna skúška z tohto predmetu je až vo štvrtom 

ročníku. V treťom a štvrtom ročníku tento predmet nefiguruje, medzi absolvovaním predmetu 

a štátnou skúškou je, podľa jej názoru, dlhá medzera jeden a pol roka.  

Dekanka fakulty reagovala, že v pôvodnom študijnom programe boli špeciálne 

semináre ku štátnym skúškam, tieto však boli zrušené na základe ankety študentov. Dr. 
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Nevolná, prodekanka pre študijné záležitosti, navrhla riešenie vo forme zaradenia súhrnného 

povinne voliteľného predmetu zo správneho práva, ktoré Ing. Sartorisová akceptovala. 

Navrhovateľka materiálu sa s daným riešením stotožnila a predložila ho ako pozmeňujúci 

návrh č. 1.   

Predsedníčka senátu dala následne hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, aby bakalársky 

študijný program v študijnom odbore právo v externej forme štúdia bol doplnený o povinne 

voliteľný predmet, ktorého obsahom by bolo repetitórium správneho práva.  

 

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. 35/2018 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh, aby bakalársky študijný program v študijnom 

odbore právo v externej forme štúdia bol doplnený o povinne voliteľný predmet, ktorého 

obsahom by bolo repetitórium správneho práva.“ 

 

Dr. Bulla tlmočil požiadavku Dr. Mittelmannovej a doc. Lantajovej, aby došlo ku 

vzájomnej výmene zaradenia predmetov Klinika azylového práva I a II a Klinika migračného 

práva I a II. Predložil preto pozmeňujúci návrh, aby v druhom ročníku bakalárskeho 

študijného programu v dennej forme štúdia predmety Klinika azylového práva I a II boli 

nahradené predmetmi Klinika migračného práva I a II a zároveň aby v prvom ročníku 

magisterského študijného programu v dennej forme štúdia predmety Klinika migračného 

práva I a II boli nahradené predmetmi Klinika azylového práva I a II. Navrhovateľka 

materiálu sa s daným riešením stotožnila a predložila ho ako pozmeňujúci návrh č. 2. 

Predsedníčka senátu dala následne o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať.  

 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU:  

Za: 12 hlasov 

Proti:  0 hlasov 
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Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 36/2018 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh, aby: 

1. bakalársky študijný program v študijnom odbore právo v dennej forme štúdia bol zmenený 

tak, že predmety Klinika azylového práva I a II v druhom ročníku (resp. v 3. a 4. semestri) 

štúdia budú nahradené predmetmi Klinika migračného práva I a II 

a zároveň, aby 

2. magisterský študijný program v študijnom odbore právo v dennej forme štúdia bol zmenený 

tak, že predmety Klinika migračného práva I a II v prvom ročníku (resp. v 1. a 2. semestri) 

štúdia budú nahradené predmetmi Klinika azylového práva I a II.“ 

 

Pán Tomáš Široký sa pozastavil nad zaradením predmetu Ústavné právo I hneď do 

prvého semestra bakalárskeho štúdia a artikuloval obavu, či študenti nebudú mať problém 

predmet takto skoro zvládnuť. Doc. Káčer vo svojej reakcii uviedol, že prirodzene všetky 

predmety by mali nasledovať až po absolvovaní teórie práva a práve ústavné právo ideálne 

nadviaže na teóriu práva. Navyše oba predmety zastrešuje jedna katedra, čím sa uľahčí 

vzájomná koordinácia. Ďalej poukázal na skutočnosť, že alternatívou voči ústavnému právu 

by bol predmet medzinárodné právo verejné, prípadne iný pozitívnoprávny predmet, čo by 

bolo pre študentov ešte zložitejšie.  

Doc. Csach doplnil, že mnohé predmety budú menené aj obsahovo a pri príprave 

nového študijného programu sa kládol veľký dôraz na koordináciu predmetov a ich 

vzájomnú nadväznosť. Dekanka fakulty ďalej akcentovala, že v porovnaní so študijnými 

programami na iných fakultách bude v prvom semestri menej skúšok.  

Dr. Kučerová vystúpila s poznámkou, že napriek deklarovanej snahe o rozšírenie 

výučby pozitívnoprávnych predmetov nedošlo podľa jej názoru ku zvýšeniu časovej dotácie 

týchto predmetov. Prodekanka pre vzdelávanie Dr. Nevolná uviedla, že predmety 

občianskeho, trestného aj správneho práva boli rozšírené o praktiká v 2. ročníku 

magisterského štúdia, rovnako došlo ku zvýšeniu dotácie napr. u obchodného práva 

a európskeho práva. Dekanka fakulty doplnila, že na ďalšie navyšovanie časovej dotácie 

u povinných predmetov už nie je priestor, nakoľko by muselo dôjsť k predĺženiu štúdia. 

Dr. Kučerová ďalej vyslovila obavu, aby predmetom praktík nebola len analýza 

 aktuálnych noviel, namiesto prehlbovania vedomostí v danom predmete. Dr. Nevolná vo 
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svojej replike uviedla, že študenti majú možnosť sa odborne profilovať a prehlbovať svoje 

poznatky v oblastiach im blízkych v rámci systému povinne voliteľných a výberových 

predmetov, ktorý je nastavený na tieto účely.  

Dr. Kučerová sa ďalej vyjadrila ku klinike trestného práva v bakalárskom štúdiu. 

Obáva sa, že potenciál kliniky, vedenej odborníkmi z praxe, nie je využitý, nakoľko študentky 

a študenti ešte nemajú dostatočnú bázu poznatkov a namiesto prehlbovania poznatkov musia 

vyučujúci venovať čas vysvetľovaniu základných princípov trestného práva. Dekanka fakulty 

odpovedala, že v ponuke sú dve kliniky trestného práva, jedna v magisterskom štúdiu, ktorá je 

zameraná na rozširovanie poznatkov najmä o praktické aspekty a má byť teda nadstavbou nad 

predmety trestného práva a ďalej predmetná klinika v bakalárskom štúdiu, ktorá je 

koncipovaná ako úvod do problematiky trestného práva, pričom s týmto nastavením sú 

uzrozumení aj vyučujúci a je tomu prispôsobený aj spôsob a obsah výučby.  

Prof. Šimovček formuloval otázku ohľadne začiatku uplatňovania nových študijných 

programov. Dekanka fakulty odpovedala, že v budúcom akademickom roku by už prvý ročník 

bakalárskeho štúdia mal postupovať podľa nového študijného programu.  

Keďže nik ďalší sa do rozpravy neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto 

bode programu a zahájila hlasovanie.  

 

i. Prerokovanie návrhu bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo v 

dennej forme štúdia v znení prijatých pozmeňovacích návrhov 

 

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. 37/2018 

„Akademický senát PF TU prerokoval návrh 

bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo v dennej forme štúdia  

v znení prijatých pozmeňovacích návrhov.“ 
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ii. Prerokovanie návrhu bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo v 

externej forme štúdia v znení prijatých pozmeňovacích návrhov 

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. 38/2018 

„Akademický senát PF TU prerokoval návrh 

bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore právo v externej forme štúdia  

v znení prijatých pozmeňovacích návrhov.“ 

 

iii. Prerokovanie návrhu magisterského študijného programu v študijnom odbore právo v 

dennej forme štúdia v znení prijatých pozmeňovacích návrhov  

 

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. 39/2018 

„Akademický senát PF TU prerokoval návrh 

magisterského študijného programu v študijnom odbore právo v dennej forme štúdia  

v znení prijatých pozmeňovacích návrhov.“ 

 

iv. Prerokovanie návrhu magisterského študijného  programu v študijnom odbore právo 

v externej forme štúdia 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 12 
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Za: 12 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 40/2018 

„Akademický senát PF TU prerokoval návrh 

magisterského študijného programu v študijnom odbore právo v externej forme štúdia.“ 

 

 

Ad. 3) Voľba zástupcov študentov (na rokovanie Vedeckej rady fakulty v študijných 

programoch uskutočňovaných fakultou) 

Predsedníčka senátu otvorila tretí bod programu. Prítomných oboznámila, že v zmysle 

ustanovenia čl. 1 ods. 2 písm. c) Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty, schváleného Vedeckou radou Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty dňa 6. marca 2014, študentská časť senátu fakulty určí zástupcov 

študentov, ktorých Vedecká rada prizýva na rokovanie o schvaľovaní návrhov študijných 

programov. Rokovanie Vedeckej rady fakulty je naplánované na 8. novembra 2018 o 13:00. 

Študentská časť senátu ako kandidátov navrhla JUDr. Dominiku Kučerovú a Ing. 

Moniku Sartorisovú, ktoré s kandidatúrou vyslovili svoj súhlas.  

Následne predsedajúca otvorila rozpravu o tomto bode programu. Keďže do rozpravy 

sa nik neprihlásil, predsedajúca ukončila rozpravu o tomto bode programu a zahájila 

hlasovanie.  

 

i. Návrh na ustanovenie JUDr. Dominiky Kučerovej za zástupkyňu študentov, ktorá sa 

zúčastní rokovania Vedeckej rady fakulty o schvaľovaní návrhov študijných programov  

 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členiek a členov študentskej časti AS PF TU: 4 

Za: 3 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlas 

 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  
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Uznesenie č. 41/2018 

„Študentská časť Akademického senátu PF TU určuje JUDr. Dominiku Kučerovú za 

zástupkyňu študentov, ktorá sa zúčastní rokovania Vedeckej rady fakulty 

o schvaľovaní návrhov študijných programov.“  

 

ii. Návrh na ustanovenie Ing. Moniky Sartorisovej za zástupkyňu študentov, ktorá sa 

zúčastní rokovania Vedeckej rady fakulty o schvaľovaní návrhov študijných programov  

 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členiek a členov študentskej časti AS PF TU: 4 

Za: 3 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 42/2018 

„Študentská časť Akademického senátu PF TU určuje Ing. Moniku Sartorisovú za 

zástupkyňu študentov, ktorá sa zúčastní rokovania Vedeckej rady fakulty o 

schvaľovaní návrhov študijných programov.“  

 

 

Ad. 4) Voľba členov Disciplinárnej komisie fakulty – študentská časť 

Predsedníčka senátu otvorila štvrtý bod programu. Pripomenula, že schvaľovanie 

návrhu dekana fakulty na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie fakulty patrí 

do kompetencie senátu fakulty v zmysle ustanovenia čl. 11 ods. 1 písm. r) Štatútu fakulty. 

Následne predsedníčka senátu požiadala dekanku fakulty ako predkladateľku návrhu 

o jeho predstavenie a odôvodnenie.  

Dr. Nevolná, prodekanka pre vzdelávanie, v zastúpení dekanky fakulty uviedla, že 

zástupcom študentskej časti Disciplinárnej komisie fakulty zaniklo členstvo z dôvodu 

skončenia štúdia, preto je potrebné doplniť nových členov. Navrhnutí boli traja kandidáti, 

ktorí zároveň so svojou kandidatúrou vyjadrili súhlas: 

1. Mgr. Karina Divékyová - študentka prvého ročníka dennej formy 

doktorandského stupňa štúdia 

2. Filip Tyč – študent tretieho ročníka dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia 
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3. Andrej Tvarek – študent tretieho ročníka dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia 

 

Predsedníčka senátu vzápätí otvorila rozpravu o tomto bode programu. Keďže do 

rozpravy sa nik neprihlásil, predsedajúca rozpravu ukončila a vysvetlila spôsob hlasovania. 

Pripomenula, že v zmysle ustanovenia článku 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS PF TU v 

spojitosti s článkom 11 ods. 2 Štatútu fakulty sa senát o návrhu dekanky fakulty na 

vymenovanie členov Disciplinárnej komisie fakulty uznáša tajným hlasovaním.  

 

Hlasovanie riadili skrutátori. Po spočítaní hlasov informoval o výsledkoch doc. Káčer.  

 

i. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie Mgr. Kariny Divékyovej za členku 

Disciplinárnej komisie fakulty 

Výsledky hlasovania:  

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 12 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 12 

Počet platných hlasovacích lístkov: 12 

Za: 12 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

ii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie pána Filipa Tyča za člena Disciplinárnej 

komisie fakulty 

Výsledky hlasovania:  

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 12 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 12 

Počet platných hlasovacích lístkov: 12 

Za: 11 hlasov 

Proti:  1 hlas 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

iii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie pána Andreja Tvareka za člena Disciplinárnej 

komisie fakulty 

Výsledky hlasovania:  

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 12 
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Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 12 

Počet platných hlasovacích lístkov: 12 

Za: 12 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

 

Predsedajúca následne skonštatovala, že boli schválené nasledovné uznesenia:  

 

Uznesenie č. 43/2018 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky fakulty na vymenovanie Mgr. 

Kariny Divékyovej za členku Disciplinárnej komisie fakulty.“ 

 

Uznesenie č. 44/2018 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky fakulty na vymenovanie pána 

Filipa Tyča za člena Disciplinárnej komisie fakulty.“ 

 

Uznesenie č. 45/2018 

„Akademický senát PF TU schvaľuje návrh dekanky fakulty na vymenovanie pána 

Andreja Tvareka za člena Disciplinárnej komisie fakulty.“ 

 

 

Ad. 5) Rôzne 

Predsedníčka senátu otvorila piaty bod programu. Na úvod v súlade s ustanovením 

článku 14 ods. 2 poslednej vety Rokovacieho poriadku senátu oznámila výsledky 

elektronického hlasovania, konaného v dňoch 2. – 5. júna 2018. Informovala, že 

v elektronickom hlasovaní senátu bolo schválené nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 29/2018 

„Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyslovuje podporu 

Návrhu spoločného vyhlásenia Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského v 

Bratislave k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej 

republike a zásadne odmieta aktivity smerujúce k obmedzovaniu akademických práv a 

slobôd v Slovenskej republike.“ 
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O slovo ďalej požiadala Dr. Nevolná, ktorá informovala, že sa v zastúpení dekanky 

fakulty zúčastnila zasadnutia kolégia rektora, predmetom rokovania ktorého bola o.i. aj 

problematika objektu bývalého kina Sloboda. Kvestor univerzity na predmetnom fóre 

informoval, že sa pripravuje verejné obstarávanie na štúdiu, ktorá má posúdiť, či je 

vhodnejšie danú budovu využiť na účely auly alebo knižnice.  

Následne sa rozprúdila krátka diskusia, z ktorej vzišiel návrh uznesenia na vyjadrenie 

podpory aktivitám dekanky fakulty vo veci riešenia rekonštrukcie kina Sloboda na Rázusovej 

ulici v Trnave s cieľom využitia tejto budovy ako auly.  

 

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. 46/2018 

„Akademický senát PF TU vyjadruje podporu aktivitám dekanky PF TU vo veci riešenia 

rekonštrukcie objektu bývalého kina Sloboda na Rázusovej ulici v Trnave s cieľom využitia 

tejto budovy ako auly.“ 

 

Predsedníčka senátu prítomných informovala, že voľby do AS PF TU sa uskutočnia 

v dňoch 5. až 7. decembra 2018 v čase od 10:00 do 14:00.  

Ďalej predsedníčka senátu oznámila, že ustanovujúce zasadnutie novo zvoleného 

senátu sa bude konať dňa 15. februára 2019 (piatok) – v deň 20. výročia prvého zasadnutia 

akademickej obce fakulty a zároveň prvého zasadnutia senátu obnovenej PF TU, ako aj  

voľby prvého predsedu senátu prof. Jozefa Prusáka.  

 

 

Záver 

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

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

predsedníčka AS PF TU 

 

 

Zápisnica bola vyhotovená dňa 26. októbra 2018.  

 

 

Príloha:   

1. Prezenčná listina prítomných  

2. Hlasovacie lístky zo 4. bodu programu 

 

 

 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

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

Mgr. Martin Bulla, PhD. 

tajomník AS PF TU 

 

 

 

  

Zápisnicu overil: 

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

Mgr. Peter Mészáros, PhD. 


