
Správa o činnosti  
Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave za rok 2016 
 
 
 

 Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS 
PF TU“) v súlade s § 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 len „zákon č. 
131/2002 Z. z.“) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti. 
 
 AS PF TU v roku 2016 rokoval nasledovne: 
 

- Riadne zasadnutie senátu -  31. marca 2016 
- Riadne zasadnutie senátu – 26. mája 2016 
- Riadne zasadnutie senátu - 14. septembra 2016  

  
 

AS PF TU sa na svojich zasadnutiach zaoberal témami, ktoré ustanovuje zákon  č. 
131/2002 Z. z. a Štatút Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj ďalšími 
aktuálnymi problémami. 

 
Na svojom riadnom zasadnutí dňa 31. marca 2016 Akademický senát PF TU 

prerokoval a schválil: 
- Výročnú správu o činnosti PF TU za rok 2015 
- Výročnú správu o hospodárení PF TU za rok 2015 
- Ďalšie podmienky prijatia na štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v 

Trnave (Ďalšie podmienky prijímacieho konania na akreditované doktorandské študijné 
programy pre akademický rok 2016/2017) a . 

- Ďalšie podmienky prijatia na štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v 
Trnave (Ďalšie podmienky prijímacieho konania na magisterský študijný program v odbore 
právo pre akademický rok 2016/2017). 

Následne senát fakulty schválil návrh dekanky PF TU na vymenovanie ThLic. Mgr. 
Michaely Moravčíkovej, Th.D., za prodekanku PF TU v Trnave a uskutočnil voľbu zástupcu 
senátu fakulty do výberových komisií fakulty (JUDr. Marianna Novotná, PhD.). 

 
 
 
Na svojom riadnom zasadnutí dňa 26. mája 2016 Akademický senát PF TU 

prerokoval a schválil návrh rozpočtu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty na rok 
2016, predložený dekanom fakulty. Následne Akademický senát fakulty schválil návrh 
dekanky Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty na vymenovanie JUDr. Zdenky 
Papouškovej, Ph.D.; doc. JUDr. Markéty Seluckej, Ph.D. za členky Vedeckej rady Trnavskej 
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. 

 
 
 



Na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. septembra 2016 Akademický senát PF TU 
uskutočnil voľbu nového tajomníka senátu, ktorým sa stal doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD. 
Následne senát prorokoval a schválil: 

- Ďalšie podmienky prijímacieho konania na bakalársky študijný program v 
študijnom odbore Právo pre akademický rok 2017/2018  

- Ďalšie podmienky prijímacieho konania na magisterský študijný program v 
študijnom odbore Právo pre akademický rok 2017/2018. 

Senát ďalej prerokoval a schválil zmenu a doplnenie Študijného poriadku Právnickej fakulty 
TU v Trnave (nové znenie čl. 20 ods. 2 Študijného poriadku) a uskutočnil voľbu zástupcu 
senátu fakulty do výberových komisií fakulty, ktorým sa stal Mgr. Marek Káčer, PhD. 
Senát prorokoval a schválil návrh dekana na vymenovanie prof. Dr. h. c. Petra Mosného, CSc. 
za člena Vedeckej rady Právnickej fakulty. 

 
 
V dňoch 23. – 25. novembra 2016 sa uskutočnili voľby do AS PF TU, v ktorých 

boli do zamestnaneckej časti senátu fakulty zvolení: Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD., doc. JUDr. 
Kristián Csach, PhD., LL.M., Mgr. Marek Káčer, PhD., doc. JUDr. Miriam Laclavíková, 
PhD., Mgr. Peter Mészáros, PhD., JUDr. Marianna Novotná, PhD., prof. JUDr. Ivan 
Šimovček, CSc., doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD., JUDr. Peter Varga, PhD., JUDr. 
Jozef Zámožík, PhD. Do študentskej časti senátu fakulty boli zvolení: za študentov 
študujúcich bakalársky študijný program v dennej forme štúdia: Adam Krajáč a Michal 
Tomin, za študentov študujúcich magisterský študijný program v dennej forme štúdia: Bc. 
Maroš Čelár, za študentov študujúcich v externej forme štúdia: Ing. Monika Sartorisová a za 
študentov študujúcich doktorandský študijný program Mgr. Dominika Kučerová. 

 
 

 
  
Správu vypracovala: doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
 
 
Túto správu o činnosť schválil AS PF TU svojím uznesením č. 18/2017 dňa 30. marca 2017 
na svojom 2. riadnom zasadnutí. 
 
Správa bola v súlade s § 27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. zverejnená na webovom 
sídle Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty dňa 7. apríla 2017.  


