
      

 

 

              TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE 

             PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 

AKADEMICKÝ SENÁT 
  

 
 

 

 korešpondenčná adresa  telefón internet  IČO  31825249 

     PRÁVNICKÁ FAKULTA TU                  + 421 33 5939 626 http://iuridica.truni.sk/ IČ DPH   SK 2021177202 

      Hornopotočná 23                  + 421 905 587784 e-mail     

      918 43 TRNAVA  -  SK fax   + 421 33 5513 021 senatpftu@truni.sk   

 

             

 

Zápisnica 

z 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

 

 Číslo: VR_5868-2019 

 

Dátum a miesto konania: 26. júna 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) Voľba členov Vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

3) Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana PF TU  

4) Ustanovenie volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana PF TU  

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 prodekana 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 14 členiek 

a členov senátu.  
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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: 14 

Za: 14 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo jednomyseľne schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 27/2019 

„AS PF TU schvaľuje program zasadnutia dňa 26. júna 2019.“ 

 

Predsedajúca navrhla za overovateľa zápisnice 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: 14  

Za: 13 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 1 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 28/2019 

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

dňa 26. júna 2019 Mgr. Petra Mészárosa, PhD.“ 

 

Predsedajúca navrhla za skrutátorov pre tajné hlasovania v druhom a štvrtom bode 

programu doc. Csacha, Dr. Hlušáka a pani Dominiku Kuchárovú. Všetci menovaní vyslovili 

so svojou nomináciou súhlas. Z dôvodu efektivity predsedajúca spojila hlasovania o návrhoch 

skrutátorov do jedného hlasovania.  
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Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 14 

Za: 11 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 3 hlasy 

 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 29/2019 

„AS PF TU ustanovuje doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M.,  

JUDr. Milana Hlušáka a pani Dominiku Kuchárovú za skrutátorov  

na prebiehajúcom zasadnutí Akademického senátu PF TU.“ 

 

 

Ad. 2) Voľba členov Vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v 

Trnave 

Predsedajúca otvorila druhý 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 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) 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.   

Následne predsedajúca odovzdala slovo dekanke fakulty ako predkladateľke 

návrhu, aby tento odôvodnila.  

Dekanka fakulty uviedla, že viacerým členom vedeckej rady fakulty končí funkčné 

obdobie v mesiacoch október - november, je preto potrebné doplniť členov vedeckej rady tak, 

aby bol tento orgán funkčný a aby bol zachovaný pomer 1/3 externých členov ku 2/3 interných 

členov. Navrhuje preto predĺžiť funkčné obdobie prof. Števčekovi, doc. Lantajovej a doc. 

Novotnej. Zároveň za nových členov navrhuje prof. Gábriša, Dr. Nevolnú a doc. Vargu. Ide 

o kandidátov, ktorí sú členom a členkám senátu známi, zároveň prílohou pozvánky na 

zasadnutie senátu bola vedecko-pedagogická charakteristika jednotlivých kandidátov.  

Na rokovanie senátu sa dostavila členka senátu Ing. Sartorisová (10:07). Počet 

prítomných členiek a členov senátu stúpol na 15.  
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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) Štatútu PF TU 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. Pripomenula, že v zmysle ustanovenia článku 11 ods. 2 

Rokovacieho poriadku senátu každý člen senátu je vylúčený z hlasovania vo vlastnej veci. 

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

Csach.  

 

i. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., 

LL.M., MA za člena Vedeckej rady PF TU 

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 15 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 15 

Platných hlasovacích lístkov: 15 

 

Za: 15 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlas 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 30/2019 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie 

prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA 

za člena Vedeckej rady PF TU.“ 

 

ii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Dagmar Lantajovej, PhD. za členku 

Vedeckej rady PF TU 

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 15 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 15 

Platných hlasovacích lístkov: 15 
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Za: 13 hlasov 

Proti: 1 hlas 

Zdržali sa: 1 hlas 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 31/2019 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie  

doc. JUDr. Dagmar Lantajovej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“ 

 

iii. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie JUDr. Zuzany Nevolnej, PhD. za členku 

Vedeckej rady PF TU 

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. 32/2019 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie  

JUDr. Zuzany Nevolnej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“ 

 

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

Vedeckej rady PF TU 

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. 33/2019 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie  

doc. JUDr. Marianny Novotnej, PhD. za členku Vedeckej rady PF TU.“ 

 

v. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. za člena 

Vedeckej rady PF TU 

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. 34/2019 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie  

prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. za člena Vedeckej rady PF TU.“ 

 

vi. Návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. JUDr. Petra Vargu, 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:  
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Uznesenie č. 35/2019 

„AS PF TU schvaľuje návrh dekanky PF TU na vymenovanie  

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

 

 

Ad. 3) Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana PF TU  

 

Predsedníčka senátu otvorila tretí bod programu. Následne senát oboznámila s 

právnou úpravou vyhlásenia volieb dekana fakulty.  

V zmysle ustanovenia článku 16 ods. 1 Štatútu fakulty voľby kandidáta na dekana 

fakulty vyhlasuje senát fakulty najmenej 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia dekana 

fakulty. Funkční obdobie súčasnej dekanky uplynie 31. októbra 2019.  

Podľa ustanovenia článku 13a ods. 1 Rokovacieho poriadku senátu po vyhlásení 

volieb kandidáta na dekana fakulty predseda senátu fakulty určí termín a miesto volieb. Toto 

určenie je zároveň zvolaním zasadnutia akademického senátu. Následne predsedníčka senátu 

oznámila, že voľby kandidáta na dekana fakulty plánuje vyhlásiť na 8. októbra 2019 o 10.00 

hod. v miestnosti Collegium novum.  

V zmysle ustanovenia článku 16 ods. 2 Štatútu fakulty kandidáta na dekana fakulty 

môže navrhnúť člen senátu fakulty, dekan fakulty alebo profesor fakulty, ktorý je členom 

akademickej obce fakulty. Na zvolenie kandidáta na dekana fakulty je podľa článku 16 ods. 3 

Štatútu fakulty potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov senátu fakulty.  

V zmysle ustanovenia článku 13a ods. 3 Rokovacieho poriadku senátu sa návrh na 

kandidáta na dekana fakulty sa podáva písomne tak, aby bol doručený najneskôr 7 dní pred 

konaním voľby, t.j. do 1. októbra 2019 k rukám predsedu volebnej komisie, prostredníctvom 

sekretárky senátu fakulty pani Jarmily Hercegovej v čase úradných hodín od 08:00 do 15:00. K 

návrhu sa pripája písomný súhlas navrhovaného kandidáta a stručný profesijný životopis. V 

prípade, ak návrh nebude kompletný, volebná komisia vyzve osobu, ktorá návrh podala, aby ho 

do dvoch pracovných dní doplnila. Ak návrh nebude ani po výzve doplnený, alebo ak návrh 

nebol podaný oprávnenou osobou v zmysle Štatútu fakulty, alebo ak navrhovaný kandidát 

nespĺňa požiadavky podľa zákona o VŠ alebo Štatútu fakulty, volebná komisia takto 

navrhnutého kandidáta nezaradí do zoznamu navrhnutých kandidátov.  

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

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

hlasovať o návrhu na vyhlásenie volieb dekana fakulty.  
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Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 15 

Za: 15 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlas 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 36/2019 

„AS PF TU vyhlasuje voľby kandidáta na dekana fakulty.“ 

 

 

Ad. 4) Ustanovenie volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana PF TU  

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

ustanovenia článku 13a ods. 2 Rokovacieho poriadku senátu spomedzi seba volí členov 

volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana. Najmenej jeden člen volebnej komisie je 

zvolený z členov študentskej časti senátu fakulty. Volebná komisia pre voľby kandidáta na 

dekana fakulty má piatich členov. Predseda senátu fakulty vymenuje jedného z členov volebnej 

komisie za jej predsedu.  

Predsedníčka senátu navrhla za členov volebnej komisie doc. Mgr. Mareka Káčera, 

PhD.; Mgr. Bc. Martina Bullu, PhD.; doc. JUDr. Evu Szabovú, PhD.; doc. PhDr. JUDr. 

Adrianu Švecovú, PhD. a Bc. Adama Krajáča.  

Predsedníčka senátu následne otvorila rozpravu o tomto bode programu.  

Na zasadnutie senátu sa dostavila prodekanka pre vzdelávanie Dr. Nevolná (10:42).  

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

programu a zahájila tajné hlasovanie o členoch volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana 

fakulty. Hlasovanie riadili skrutátori. Po spočítaní hlasov informoval o výsledkoch doc. Csach.  

 

i. Návrh na voľbu doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD. za člena volebnej komisie pre voľby 

kandidáta na dekana fakulty 

Výsledky hlasovania:  

Vydaných hlasovacích lístkov: 14 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 14 

Platných hlasovacích lístkov: 14 
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Za: 14 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlasov 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 37/2019 

„AS PF TU zvolil doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD. za člena  

volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana fakulty.“ 

 

ii. Návrh na voľbu doc. PhDr. JUDr. Adriány Švecovej, PhD. za členku volebnej komisie 

pre voľby kandidáta na dekana fakulty  

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. 38/2019 

„AS PF TU zvolil doc. PhDr. JUDr. Adriánu Švecovú, PhD. za členku  

volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana fakulty.“ 

 

iii. Návrh na voľbu doc. JUDr. Evy Szabovej, PhD. za členku volebnej komisie pre voľby 

kandidáta na dekana fakulty 

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. 39/2019 

„AS PF TU zvolil doc. JUDr. Evu Szabovú, PhD. za členku  

volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana fakulty.“ 

 

iv. Návrh na voľbu Mgr. Bc. Martina Bullu, PhD. za člena volebnej komisie pre voľby 

kandidáta na dekana fakulty  

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. 40/2019 

„AS PF TU zvolil Mgr. Bc. Martina Bullu, PhD. za člena 

volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana fakulty.“ 

 

v. Návrh na voľbu Bc. Adama Krajáča za člena volebnej komisie pre voľby kandidáta na 

dekana fakulty 

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:  
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Uznesenie č. 41/2019 

„AS PF TU zvolil Bc. Adama Krajáča za člena  

volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana fakulty.“ 

 

 Predsedníčka senátu  následne prítomných informovala, že v zmysle ustanovenia 

článku 13a ods. 2 Rokovacieho poriadku senátu vymenuje za predsedu volebnej komisie pre 

voľby kandidáta na dekana doc. Mgr. Mareka Káčera, PhD.   

 

 

Ad. 5) Rôzne  

Predsedníčka senátu otvorila piaty bod programu.  

Dekanka fakulty predstavila návrh zmluvy o konzorciu trnavských univerzít. Návrh 

vyvolal búrlivú diskusiu, v rámci ktorej boli zaujaté negatívne stanoviská k návrhu ako 

vágnemu a neurčitému so zásadnými právnymi rizikami (kompetencie fakúlt, spôsob konania 

konzorcia a pod.).  Z diskusie vyplynul návrh uznesenia, o ktorom dala následne predsedajúca 

hlasovať.  

 

Výsledky hlasovania:  

Počet prítomných členiek a členov AS PF TU: 15 

Za: 15 hlasov 

Proti:  0 hlasov 

Zdržali sa: 0 hlas 

Predsedajúca skonštatovala, že bolo schválené nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 42/2019 

„AS PF TU zaväzuje dekanku PF TU: 

i. iniciovať predĺženie termínu na rokovanie o uzavretí Zakladateľskej 

zmluvy Konzorcia trnavských univerzít a 

ii. uplatniť výhradu preskúmania právnych a ekonomických dopadov a rizík 

predloženej Zakladateľskej zmluvy Konzorcia trnavských univerzít 

expertnou skupinou s účasťou zástupcov fakúlt.“ 
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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 28. júna 2019. 

 

 

Prílohy:   

Prezenčná listina prítomných  

Vedecko-pedagogická charakteristika kandidátov na členov Vedeckej rady PF TU 

Hlasovacie lístky z tajných hlasovaní v bode 2 a 4 

 

 

 

Zápisnicu vyhotovil: 

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

Mgr. Martin Bulla, PhD. 

tajomník AS PF TU 

 

 

  

Zápisnicu overil: 

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

Mgr. Peter Mészáros, PhD.  

 


