
 

 

Správa o činnosti  
Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017 

 
 
 

 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 2017 rokoval nasledovne: 
 

- Riadne zasadnutie senátu -  15. februára 2017 
- Riadne zasadnutie senátu – 30. marca 2017 
- Riadne zasadnutie senátu - 11. mája  2017 
- Elektronické hlasovanie senátu – 15. – 20. augusta 2017 

  
 

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 15. februára 2017 Akademický senát PF TU 

prerokoval a schválil: 
- Voľbu predsedu Akademického senátu v Trnave, Právnickej fakulty – zvolená bola 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
- Voľbu tajomníka Akademického senátu v Trnave, Právnickej fakulty – zvolený bol 

Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD. 
- Schválenie návrhov dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady PF TU. Schválení  

boli:  prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. 
- Voľbu člena Rady vysokých škôl – zvolený bol Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD. 
 

 
Na svojom riadnom zasadnutí dňa 30. marca 2017 Akademický senát PF TU 

uskutočnil:  
- Schválenie výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2016  
- Schválenie výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 2016 
- Prerokovanie návrhu doktorandského študijného programu občianske právo 
- Schválenie ďalších podmienok prijímacieho konania na akreditované doktorandské 
študijné programy pre akad. rok 2017/2018 

- Predloženie  správy o činnosti Akademického senátu PF TU za rok 2016 
- Prerokovanie materiálu Ministerstva školstva SR – Náročný program rozvoja 

výchovy a vzdelávania 
 
 
 
Na svojom riadnom zasadnutí dňa 11. mája 2017 Akademický senát PF TU 

prerokoval a schválil:  



 

 

- Schválenie návrhov dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady PF TU. Schválení 
boli: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. , prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., doc. JUDr. 
Monika Jurčová, PhD., doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, 
PhD. a doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. 

- Schválenie ďalších podmienok prijímacieho konania na bakalársky študijný program 
v študijnom odbore právo pre akademický rok 2018/2019 

- Schválenie návrhu rozpočtu PF TU na rok 2017 
 --- ---  - ----- 
 

V korešpondenčnom hlasovaní 15. – 20. augusta 2017 členovia Akademického 
senátu PF TU v Trnave schválili:  

 
i. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe 

v študijnom odbore občianske právo pre akademický rok 2017/2018  potrebnou 
väčšinou hlasov  

ii. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe 
v študijnom odbore trestné právo v anglickom jazyku pre akademický rok 2017/2018 
potrebnou väčšinou hlasov  

iii. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v doktorandskom študijnom programe v odbore 
ústavné právo  v anglickom jazyku pre akademický rok 2017/2018 potrebnou väčšinou 
hlasov  

 
 

 
  
Správu vypracovala: doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
 
 
Správa o činnosti AS PF TU za rok 2017 bola na rokovanie senátu predložená dňa 25. apríla 
2018.  
 
Správa bola v súlade s § 27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. a v zmysle čl. 11 ods. 1 
písm. m) Štatútu Právnickej fakulty TU zverejnená na webovom sídle Trnavskej univerzity 
v Trnave dňa 3. mája 2018. 


