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Úvod 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj 

„AS PraF UK“) je v zmysle čl. 13 ods. 1 a 2 Vnútorného predpisu PraF UK č. 1/2009 Štatút 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení neskorších vnútorných 

predpisov samosprávnym zastupiteľským orgánom PraF UK. AS PraF UK a jeho členovia 

zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Pri výkone svojej funkcie sú 

členovia AS PraF UK viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave a PraF UK, pričom 

dbajú na záujmy PraF UK a UK. 

 

 

Kapitola I.: Členstvo 

AS PraF UK má v zmysle čl. 14 ods. 2 Vnútorného predpisu PraF UK č. 1/2009 Štatút 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 21 členov. 

 

Zoznam členov AS PraF UK vo funkčnom období máj 2012 – apríl 2014 (voľby 

prebehli dňa 25. 4. 2012; predsedníctvo AS PraF UK tvorí predseda AS PraF UK, 

podpredsedovia AS PraF UK, tajomník AS PraF UK a overovateľ):  
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P r e d s e d a: 

JUDr. Eduard Burda, PhD.  

 

P o d p r e d s e d o v i a : 

Mgr. Milan Trylč, PhD. – za zamestnaneckú časť AS PraF UK  

Mgr. Matej Smalík – za študentskú časť AS PraF UK  

 

T a j o m n í k :  

Mgr. Dagmar Sidorjaková  

 

O v e r o v a t e l i a : 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. – za zamestnaneckú časť AS PraF UK (člen predsedníctva 

AS PraF UK) 

JUDr. Marián Giba, PhD.  – za zamestnaneckú časť AS PraF UK 

Mgr. Viera Krajčová – za študentskú časť AS PraF UK 

  

Č l e n o v i a – zamestnanecká časť 

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM., MA  

JUDr. Edita Hajnišová, PhD. 

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

 

Č l e n o v i a – študentská časť: 

Bc. Jozef Andraško do 26. 6. 2012 a následne od 18. 10. 2012 

Michal Durdovanský 

Peter Lovász 

JUDr. Tomáš Matúška do 27. 9. 2012 

Ondrej Škvarka 

Ján Šurkala do 2. 7. 2012  

Bc. Samuel Rybnikár od 18. 10. 2012 
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Mgr. Lenka Trnkusová od 18. 10. 2012 

 

Zmeny v členstve v roku 2012: 

Nakoľko členovia AS PraF UK za študentskú časť Jozef Andraško a Ján Šurkala skončili 

v letnom semestri akademického roka 2011/2012 štúdium bakalárskeho študijného programu, 

ex lege im zaniklo členstvo v AS PraF UK. Rovnako tak zaniklo členstvo v AS PraF UK 

členovi AS PraF UK za študentskú časť JUDr. Tomášovi Matuškovi, keďže sa dňa 27. 9. 

2012 vzdal členstva v AS PraF UK. V doplňujúcich voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa 18. 10. 

2012 boli za členov AS PraF UK zvolení: Bc. Jozef Andraško, Bc. Samuel Rybnikár a Mgr. 

Lenka Trnkusová. 

 

Technicko-organizačnú spoluprácu pri príprave zasadnutí AS PraF UK a ďalších s 

činnosťou AS PraF UK súvisiacich záležitostí zabezpečuje sekretárka AS PraF UK Bc. Anna 

Frlavsová (do konca júna roka 2013 Edita Gallová). 

 

 

Kapitola II.: Komisie AS PraF UK 

 

AS PraF UK má Legislatívnu komisiu AS PraF UK ako svoju stálu poradnú 

komisiu (kreovaná na zasadnutí AS PraF UK dňa 9. 5. 2012). 

 

Zoznam členov Legislatívnej komisie AS PraF UK: 

 

P r e d s e d a: 

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

  

Č l e n o v i a - zamestnanecká časť akademickej obce PraF UK:  

Mgr. Lenka Dufalová, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová 

Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

  

Č l e n o v i a - študentská časť akademickej obce PraF UK:  

Bc. Michal Bako (do 20. 5. 2013) 
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Mgr. Miriam Janečková (od 18. 9. 2013) 

Bc. Peter Lovász 

Bc. Matúš Michalovič 

 

Legislatívna komisia AS PraF UK a jej predseda počas celého obdobia máj 2012 až 

apríl 2014 posudzovala a navrhovala zmeny a doplnenia v materiáloch prerokovávaných v AS 

PraF UK.  

Dňa 7. novembra 2012 Legislatívna komisia AS PraF UK dostala uznesením AS PraF 

UK č. 3/7.11.2012 za úlohu vypracovať vo forme návrhu všeobecného záväzného právneho 

predpisu kritériá slúžiace na posudzovanie udelenia akreditácie činností vysokej školy podľa 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády 

SR, a to tak, aby pravidlá akreditácie boli formulované jednoznačne a nebolo ich možné 

vykladať svojvoľne, respektíve viacznačným spôsobom. Vzhľadom na nasledujúci 

spoločensko-právny vývoj, prípravu vysokých škôl na komplexnú akreditáciu a vytvorenie 

nových kritérií akreditačnou komisiou, ktoré pripomienkovali aj členovia  

AS PraF UK najmä prostredníctvom zástupcov PraF UK v Akademickom senáte Univerzity 

Komenského v Bratislave, k vypracovaniu takéhoto materiálu napokon neprišlo.  

Dňa 5. decembra 2012 Legislatívna komisia AS PraF UK dostala uznesením AS PraF 

UK č. 4/5.12.2012 za úlohu, aby v spolupráci s vedením PraF UK vypracovala návrh dodatku 

k Štipendijnému poriadku PraF UK, v ktorom najmä zosúladí štipendijný poriadok s novými 

dodatkami k Štipendijného poriadku UK, zistí legislatívno-technické i vecné chyby súčasného 

štipendijného poriadku a pripraví ich riešenia a navrhne prípadné ďalšie riešenia na 

skvalitnenie procesu udeľovania štipendií na PraF UK.  

Zároveň dňa 18. júna 2013 Legislatívna komisia AS PraF UK dostala uznesením AS 

PraF UK č. 6/18.6.2013 za úlohu, aby v spolupráci s vedením PraF UK vypracovala návrhy 

dodatkov k vnútorným predpisom PraF UK alebo nové vnútorné predpisy PraF UK (najmä 

Štatút PraF UK, Študijný poriadok PraF UK, Štipendijný poriadok PraF UK), ktorými 

zosúladí ich znenie so zmenami vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave 

a so zmenami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Legislatívna komisia AS PraF UK následne začala realizovať úlohy uložené 

uznesením AS PraF UK č. 4/5.12.2012 a č. 6/18.6.2013, a to na zasadnutiach Legislatívnej 

komisie konaných dňa 2. 10. 2013 a dňa 5. 11. 2013. Výsledkom zasadnutí tejto komisie, 
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ktoré sa konali v spolupráci s vedením PraF UK a predsedníctva AS PraF UK, bolo 

predloženie  

a) návrhu Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

b) návrhu Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, 

c) návrhu Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

na zasadnutie AS PraF UK dňa 20. 11. 2013. Všetky vyššie uvedené návrhy 

vnútorných predpisov PraF UK boli na zasadnutí AS PraF UK dňa 20. 11. 2013 

jednomyseľne schválené, a to  

a) Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

Uznesením AS PraF UK č. 2/20.11.2013, 

b) Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Uznesením 

AS PraF UK č. 3/20.11.2013, 

c) Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

Uznesením AS PraF UK č. 4/20.11.2013. 

Dňa 25. 2. 2014 poverilo Predsedníctvo AS PraF UK Legislatívnu komisiu AS PraF 

UK (uznesenie Predsedníctva AS PraF UK č. 2/25.2.2014) vypracovaním dodatku k Zásadám 

volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

ktorého obsahom má byť vytvorenie jedného zamestnaneckého miesta v AS PraF UK pre 

všeobecný obvod fakulty spolu s ďalšími zmenami vyvolanými potrebou zosúladenia znenia 

Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, so znením Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

Legislatívna komisia AS PraF UK realizovala túto úlohu v spolupráci s predsedníctvom AS 

PraF UK na zasadnutí dňa 4. 3. 2014. Vypracovaný návrh dodatku č. 1 k Zásadám volieb do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol na 

zasadnutí AS PraF UK dňa 12. 3. 2014 jednomyseľne schválený uznesením č. 2/12.3.2014. 

 

AS PraF UK má Kontrolnú komisiu AS PraF UK ako svoju stálu poradnú 

komisiu (kreovaná na zasadnutí AS PraF UK dňa 9. 5. 2012). 

 

Zoznam členov Kontrolnej komisie AS PraF UK: 
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P r e d s e d a: 

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

 

Č l e n - zamestnanecká časť akademickej obce PraF UK:  

JUDr. Edita Hajnišová, PhD.  

 

Č l e n - študentská časť akademickej obce PraF UK:  

Bc. Jozef Andraško 

 

Kontrolná komisia AS PraF UK a jej predseda počas celého obdobia kontrolovala 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov UK 

a vnútorných predpisov PraF UK členmi akademickej obce PraF UK a inými zamestnancami 

PraF UK. Rovnako tak kontrolovala plnenie uznesení AS PraF UK. 

Na zasadnutí konanom dňa 29. 5. 2013 predsedníctvo AS PraF UK uznesením č. 

2/29.5.2013 poverilo Kontrolnú komisiu AS PraF UK vykonaním kontroly plnenia uznesení 

AS PraF UK č. 3, 4, 5, 7 zo dňa 3. 4. 2013.  

 Kontrolná komisia AS PraF UK na svojom zasadnutí dňa 14. 6. 2013 vypracovala 

Správu Kontrolnej komisie AS PraF UK o plnení uznesení AS PraF UK zo dňa 3. 4. 2013, 

ktorú AS PraF UK na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2013 prerokoval a jednomyseľne schválil. 

Následne Kontrolná komisia AS PraF UK vypracovala Doplňujúcu správu Kontrolnej 

komisie AS PraF UK o plnení uznesení AS PraF UK zo dňa 3. 4. 2013, ktorá bola predložená 

k prerokovaniu na zasadnutí AS PraF UK dňa 20. 11. 2013. Vychádzajúc z tohto doplnenia 

AS PraF UK uznesením č. 5/20.11.2013 odporučil dekanovi a vedeniu PraF UK, aby sa ďalej 

zaoberali realizáciou čl. 18 Študijného poriadku PraF UK jednotlivými katedrami na základe 

stanovísk jednotlivých katedier o priebehu skúškového obdobia v zimnom semestri 

akademického roka 2013/2014 a aby po jeho skončení o tejto otázke informovali AS PraF 

UK. Zároveň bola vyššie uvedená Doplňujúca správa Kontrolnej komisie AS PraF UK 

uznesením č. 6/20.11.2013 prerokovaná a schválená, pričom AS PraF UK konštatoval 

splnenie všetkých uznesení, ktoré boli predmetom kontroly, a vyjadril podporu opatreniam 

dekana PraF UK a vedenia PraF UK vedúcim ku skvalitneniu činností na PraF UK v súlade s 

hlavnou úlohou vysokých škôl. 

 

AS PraF UK na svojom zasadnutí dňa 7. 12. 2011 zriadil Komisiu pre rozvoj 

študijných programov a na zasadnutí dňa 9. 5. 2012 potvrdil jej existenciu. 



7 

 

 

Zoznam členov Komisie pre rozvoj študijných programov: 

 

P r e d s e d a: 

JUDr. Marián Giba, PhD.  

 

Č l e n o v i a - zamestnanecká časť akademickej obce PraF UK: 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM., MA 

Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 

JUDr. Michaela Rišová 

JUDr. Juraj Vačok, PhD.  

 

Č l e n o v i a - študentská časť akademickej obce PraF UK: 

Bc. Michal Cenkner 

Bc. Slavomíra Henčeková 

Bc. Michael Kasarda do 14. 5. 2013 

Bc. Peter Lovász od 14. 5. 2013 

Bc. Ján Šurkala 

JUDr. Veronika Užáková 

 

Komisia pre rozvoj študijných programov na PraF UK najmä zisťuje koncepcie 

študijných programov na právnických a odborovo príbuzných fakultách, komparuje ich, 

analyzuje študijné programy na PraF UK a vytvára: 

a. návrhy na doplnenie v súčasnosti existujúcich študijných programov na PraF 

UK, 

b. návrhy nových študijných programov na PraF UK vo všetkých troch stupňoch 

štúdia; v prvom a druhom stupni štúdia ako aj v prípade spojeného prvého 

a druhého stupňa štúdia najmä v študijnom odbore právo, 

c. koncepciu tzv. klinického vzdelávania na PraF UK (tzv. klinické vzdelávanie 

predstavuje súhrn aktivít prepojenia vzdelávania s praxou najmä 

prostredníctvom stáží, riešením reálne existujúcich komplexných právnych 
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prípadov, zapájaním sa do fakultných, celoslovenských a medzinárodných 

simulovaných procesov a pod.). 

Na základe uznesenia AS PraF UK č. 8/7.12.2011 bolo predmetom zasadnutí Komisie 

pre rozvoj študijných programov na PraF UK konaných dňa 12. 6. 2012 a 29. 6. 2012 (pred 

funkčným obdobím tohto AS PraF UK sa zasadnutia konali aj 14. 12. 2011 a 14. 2. 2012) 

vypracovanie a prerokovanie návrhu nového študijného programu v doktorandskom stupni 

štúdia v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo a v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo 

v dennej forme aj v externej forme.  

Dňa 29. 6. 2012 komisia jednomyseľne schválila konečný návrh odporúčaného 

študijného plánu doktorandského študijného programu, ktorý bol dekanom PraF UK dňa 5. 

12. 2012 predložený na zasadnutie AS PraF UK. V zmysle uznesenia AS PraF UK č. 

3/5.12.2012 AS PraF UK prerokoval študijné programy v doktorandskom stupni štúdia 

v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo a v študijnom odbore 3.4.7. trestné právo 

v dennej forme aj v externej forme a odporučil dekanovi PraF UK, aby ich po zapracovaní 

pripomienok AS PraF UK predložil na zasadnutie Vedeckej rady PraF UK, ktorej odporučil 

ich schválenie. Následne v dôsledku zmeny vyvolanej novelou zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov AS PraF UK na zasadnutí dňa 29. 5. 2013 opätovne prerokoval študijné programy 

v doktorandskom stupni štúdia v študijnom odbore 3.4.11. občianske právo a v študijnom 

odbore 3.4.7. trestné právo v externej forme a odporučil dekanovi PraF UK, aby ich predložil 

na zasadnutie Vedeckej rady PraF UK, ktorej odporučil ich schválenie (uznesenie AS PraF 

UK č. 6/29.5.2013). 

Na základe uznesenia AS PraF UK č. 2/3.4.2013 bolo predmetom zasadnutí Komisie 

pre rozvoj študijných programov na PraF UK konaných dňa 18. 4. 2013, 22. 4. 2013 a 17. 6. 

2013 vypracovanie a prerokovanie návrhu nového deleného študijného programu v 1. A 2. 

stupni pre študijný odbor Právo. Zároveň okrem tohto hlavného predmetu rokovaní sa táto 

komisia zaoberala aj návrhom nového súvislého štúdia pre študijný odbor Právo, žiadosťou 

Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „PEVŠ“) o podporu súvislého študijného programu a 

návrhom nového opisu študijného odboru Právo, pričom  

 žiadosť PEVŠ nebola vzhľadom na neexistenciu širšej zhody komisie podporená, 

a zároveň tak sa z tohto dôvodu komisia ďalej nezaoberala tvorbou návrhu nového 

súvislého študijného programu pre študijný odbor Právo, 

 komisia jednomyseľne schválila návrh zmeny opisu študijného odboru Právo. 
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Dňa 17. 6. 2013 komisia väčšinou hlasov schválila návrh deleného študijného 

programu v 1. A 2. Stupni štúdia v odbore Právo, ktorý bol predložený na zasadnutie AS PraF 

UK konané dňa 20. 11. 2013. AS PraF UK sa na svojom zasadnutí dňa 20. 11. 2013 zaoberal 

okrem samotného vyššie uvedeného návrhu aj ďalšími s týmto návrhom súvisiacimi 

skutočnosťami. Svojim uznesením č. 7/20.11.2013 podporil a vyslovil súhlas so záverom 

komisie o tom, že spojenie 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo 

do jedného celku podľa § 53 ods. 3 zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za súčasného zrušenia deleného 

bakalárskeho a magisterského študijného programu právo nemá v súčasnej dobe 

opodstatnenie, pričom AS PraF UK svoj postoj aj v tomto uznesení podrobne zdôvodnil, t. j. 

AS PraF UK nepodporuje a výslovne nesúhlasí s akýmikoľvek aktivitami, ktoré by smerovali 

k zániku deleného študijného programu v odbore Právo. Uvedené predložil predseda AS PraF 

UK na zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý dňa 18. 

12. 2013 uznesením č. 13.5./2013 toto stanovisko podporil. Zároveň AS PraF UK uznesením 

č. 9/20.11.2013 schválil návrh opisu študijného odboru právo v 1. a 2. stupni štúdia v znení 

vypracovanom komisiou, nakoľko v priebehu rokovania AS PraF UK vyvstala odôvodnená 

obava vyplývajúca z toho, že predložený návrh deleného študijného programu v odbore Právo 

nie je súladný s doteraz účinným znením opisu študijného odboru právo v 1. a 2. stupni štúdia. 

Táto obava bola jedným z hlavných dôvodov, pre ktorý AS PraF UK prijal uznesenie č. 

10/20.11.2013, ktorým najmä ocenil úsilie a výsledok činnosti komisie v podobe 

predloženého návrhu, a ktorým zároveň vyjadril k predloženému návrhu pripomienky, 

ktorých zapracovanie je podmienkou jeho budúceho schválenia AS PraF UK. 

Činnosť a najmä výsledky Komisie pre rozvoj študijných programov na PraF UK 

splnili účel, za ktorým bola táto komisia kreovaná. AS PraF UK aj touto cestou vyjadruje jej 

predsedovi a členom poďakovanie.  

 

 

Kapitola III.: Zasadnutia AS PraF UK a výsledky činnosti AS PraF UK 

 

Akademický senát PraF UK mal vo svojom funkčnom období máj 2012 – apríl 

2014 dvanásť zasadnutí (4 zasadnutia v roku 2012, 6 zasadnutí v roku 2013 a 2 zasadnutia 

v roku 2014), ktoré sa uskutočnili v miestnosti č. 324 SB (Iuridicum) v sídle PraF UK na 

Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave, a to v dňoch: 

 9. mája 2012; 
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 18. júna 2012; 

 7. novembra 2012; 

 5. decembra 2012; 

3. apríla 2013; 

 15. mája 2013; 

 29. mája 2013; 

 18. júna 2013; 

 18. septembra 2013; 

 20. novembra 2013; 

 12. marca 2014; 

 16. apríla 2014. 

 

Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach schválil nasledujúce 

vnútorné predpisy PraF UK: 

1) Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty – 

vnútorný predpis PraF UK č. 2/2013 (zasadnutie dňa 20. 11. 2013); 

2) Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty – vnútorný predpis PraF UK č. 3/2013 (zasadnutie dňa 20. 11. 

2013); 

3) Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty – 

vnútorný predpis PraF UK č. 4/2013 (zasadnutie dňa 20. 11. 2013), 

4) Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty – vnútorný predpis PraF UK č. 1/2014 (zasadnutie 

dňa 12. 3. 2014). 

 

Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach prerokoval nasledujúce 

vnútorné predpisy PraF UK: 

1) Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou 

sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2013/2014 – 

vnútorný predpis PraF UK č. 1/2013 (zasadnutie dňa 18. 6. 2013). 
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Akademický senát PraF UK na svojich zasadnutiach schválil ďalšie významné 

dokumenty: 

1) Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty za rok 2011 (zasadnutie dňa 18. 6. 2012 – Tabuľková časť); 

2) Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2013/2014, Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (zasadnutie dňa 18. 6. 2012). 

3) Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty za rok 2012 (zasadnutie dňa 15. 5. 2013); 

4) Výročnú správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty za rok 2012 (zasadnutie dňa 15. 5. 2013); 

5) Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty za rok 2012 (zasadnutie dňa 15. 5. 2013); 

6) Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na rok 2013 (zasadnutie dňa 15. 5. 2013) ; 

7) Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2014/2015, Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (zasadnutie dňa 18. 6. 2013, 

bakalárske štúdium v externej forme štúdia zasadnutie dňa 18. 9. 2013), 

8) Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty za rok 2013 (zasadnutie dňa 16. 4. 2014); 

9) Výročnú správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty za rok 2013 (zasadnutie dňa 16. 4. 2014); 

10) Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty za funkčné obdobie máj 2012 – apríl 2014. 

 

Akademický senát PraF UK na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2012 prerokoval a 

schválil Informačné listy k 1 výberovému predmetu vyučovanému v anglickom jazyku a k 1 

výberovému predmetu vyučovanému v nemeckom jazyku v doktorandskom študijnom 

programe. 

 

Akademický senát PraF UK na svojom zasadnutí dňa 29. 5. 2013 prerokoval a 

schválil Informačné listy predmetov 

1) grantového projektu cudzojazyčného magisterského študijného programu "Law of 

European Integration and Globalization" (spolufinancovaný Európskou úniou z 
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Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie) 

zaradených od akademického roka 2013/14 do 

1A) bakalárskeho študijného programu „právo“ (slovenská jazyková mutácia je 

súčasťou uvedeného študijného programu) v počte 

       1AA) 3 – povinné predmety, 

       1AB) 24 – výberové predmety, 

1B) magisterského študijného programu „právo“ (slovenská jazyková mutácia je 

súčasťou uvedeného študijného programu) v počte 

       1BA) 1 – povinný predmet, 

   1BB) 1 – povinne voliteľný predmet, 

       1BC) 37 – výberové predmety, 

2) vyučovaných v anglickom a slovenskom jazyku zaradených do bakalárskeho 

študijného programu „právo“ v počte 

       2A) 4 – povinné predmety, 

       2B) 1 – výberový predmet, 

3) vyučovaných v anglickom jazyku, ktoré budú zaradené  

3A) do bakalárskeho študijného programu „právo“ v počte 

       3AA) 3 – výberové predmety, 

3B) do magisterského študijného programu „právo“ v počte 

       3BA) 4 – výberové predmety, 

4) vyučovaných vo francúzskom jazyku, ktoré budú zaradené do bakalárskeho 

študijného programu „právo“ v počte 

       4A) 1 – výberový predmet, 

5) vyučovaných vo španielskom jazyku, ktoré budú zaradené do bakalárskeho 

študijného programu „právo“ v počte 

       5A) 1 – výberový predmet, 

6) vyučovaných v nemeckom jazyku, ktoré budú zaradené do bakalárskeho 

študijného programu „právo“ a do magisterského študijného programu „právo“ v 

počte 

       6A) 2 – výberové predmety, 

7) vyučovaných v slovenskom jazyku, ktoré budú zaradené  

7A) do bakalárskeho študijného programu „právo“ v počte  

       7AA) 6 – výberové predmety, 

7B) do magisterského študijného programu „právo“ v počte 



13 

 

            7BA) 13 – výberové predmety. 

 

Akademický senát PraF UK na svojom zasadnutí dňa 16. 4. 2014 prerokoval a 

schválil Informačné listy k 39 výberovým predmetom 

 

Ďalej sa AS PraF UK v roku 2012 (okrem už vyššie uvedeného) zaoberal  

vyhlásením výsledkov volieb do AS PraF UK a voľbou nových orgánov AS PraF UK 

(zasadnutie dňa 9. 5. 2012); zriadil Legislatívnu komisiu AS PraF UK a zvolil jej členov 

(zasadnutie 9. 5. 2012); zriadil Kontrolnú komisiu AS PraF UK a zvolil jej členov (zasadnutie 

9. 5. 2012); potvrdil Komisiu pre rozvoj študijných programov na AS PraF UK (zasadnutie 9. 

5. 2012); v doplňovacej voľbe zvolil člena Komisie pre rozvoj študijných programov na AS 

PraF UK (zasadnutie dňa 9. 5. 2012); zvolil členov Stálej volebnej komisie fakulty pre voľby 

do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite  Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulte (zasadnutie dňa 9. 5. 2012); vyjadril zásadný nesúhlas 

s postupom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho 

hodnotiteľskej komisie publikačnej činnosti pri plošnom preraďovaní komentárov z kategórie 

vedecké monografie (AAA, AAB) do kategórie odborné monografie (BAA, BAB) 

(zasadnutie dňa 9. 5. 2012); navrhol Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky začať dialóg so zástupcami právnických fakúlt a ďalšími autormi 

právnickej literatúry o spôsobe zaraďovania komentárov do kategórií publikačnej činnosti, 

pričom treba posudzovať každý jeden komentár individuálne a konečné zaradenie by bolo 

možné až po rozprave vedeckého charakteru hodnotiteľskej komisie s autormi komentára 

k zákonu (zasadnutie dňa 9. 5. 2012); podporil aktivitu s názvom „Centrum odbornej 

certifikácie pre skúšky FCE, CAE a ILEC na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v 

Bratislave v rámci Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky“ (zasadnutie 

dňa 18. 6. 2012); oboznámil sa s výsledkami doplňujúcich volieb do AS UK za študentskú 

časť akademickej obce PraF UK (zasadnutie dňa 7. 11. 2012); zaoberal sa akreditáciou 

doktorandského študijného programu v odbore občianske právo a trestné právo (zasadnutie 

dňa 7. 11. 2012); prerokoval správu vedenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave o výsledkoch prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia v odbore právo 

na akademický rok 2012/2013 (zasadnutie dňa 7. 11. 2012); zaoberal sa listom ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča zo dňa 17. júla 

2012, ktorý bol AS PraF UK zaslaný ako odpoveď na uznesenie AS PraF UK č. 15/9.5. 2012 

v súvislosti s posudzovaním publikačnej činnosti fakulty a zaraďovania komentárov 
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k právnym predpisom do jednotlivých kategórií publikačnej činnosti (zasadnutie dňa 7. 11. 

2012) a podobne. 

 

Ďalej AS PraF UK v roku 2013 (okrem už vyššie uvedeného) prerokoval vykonanú 

a plánovanú činnosť študentskej časti AS PraF UK (zasadnutie dňa 3. 4. 2013); prerokoval 

a usmernil činnosť Komisie pre rozvoj študijných programov na PraF UK pri vypracovaní 

návrhu študijného programu v odbore právo v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia 

(v tom čase aj v spojenom prvom a druhom stupni) slúžiaceho ako východisko pri 

zostavovaní predmetných študijných programov pri ďalších diskusiách s členmi akademickej 

obce o konečnej podobe návrhu tým, že AS PraF UK uložil tejto komisii splniť termínované 

povinnosti a stanovil základné hranice, v rámci ktorých má byť predmetný návrh vypracovaný 

(zasadnutie dňa 3. 4. 2013); v súvislosti s blížiacou sa akreditáciou Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty otvoril diskusiu k doposiaľ dosiahnutej výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti PraF UK a požiadal dekana PraF UK 

o zabezpečenie podrobného prepočtu hodnotenia týchto činností podľa ostatného návrhu 

kritérií komplexnej akreditácie činností vysokých škôl (v znení dostupnom ku dňu 3. 4. 2013) 

(zasadnutie dňa 3. 4. 2013); zaoberal sa príčinami postupného dvojročného poklesu 

umiestnenia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v rámci hodnotenia 

právnických fakúlt na Slovensku Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (v 

skratke tiež pod názvom „ARRA“) a v snahe zamedzenia tohto nepriaznivého vývoja požiadal 

dekana PraF UK o realizáciu úloh (uznesenie AS PraF UK č. 3, 4, 5, 7 /3.4.2013), ktorých 

konečné splnenie AS PraF UK konštatoval v uznesení č. 6/20.11.2013 (zasadnutia dňa 3. 4. 

2013, 18. 6. 2013 a 20. 11. 2013); schválil návrh dekana PraF UK na vymenovanie PaedDr. 

JCDr. Róberta Brtka, CSc. do funkcie prodekana PraF UK (zasadnutie dňa 15. 5. 2013); v 

doplňovacej voľbe zvolil člena Komisie pre rozvoj študijných programov na PraF UK 

(zasadnutie dňa 15. 5. 2013); prerokoval návrh dvojodborového študijného programu 

„Ekonómia a Právo“ v bakalárskom stupni štúdia v dennej aj v externej forme, ktorý má byť 

realizovaný v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej Univerzity 

v Bratislave od akademického roka 2014/2015, a odporučil dekanovi PraF UK, aby tento 

návrh predložil na zasadnutie Vedeckej rady PraF UK a zároveň Vedeckej rade PraF UK 

odporučil schválenie predloženého študijného programu, nakoľko AS PraF UK má za to, že 

absolventi tohto študijného programu budú disponovať komplexnými vedomosťami z oblasti 

práva a ekonómie a nájdu tak bezproblémovo uplatnenie na trhu práce (zasadnutie dňa 15. 5. 

2013); prerokoval návrh ruskej jazykovej mutácie akreditovaného magisterského študijného 
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programu právo a súhlasil s otvorením ruskej jazykovej mutácie magisterského študijného 

programu právo a s prijímaním študentov na ňu za splnenia podmienok špecifikovaných 

v uznesení AS PraF UK č. 7/29.5.2013, ktoré znie: 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokoval 

návrh ruskej jazykovej mutácie akreditovaného magisterského študijného programu právo. 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty súhlasí s 

otvorením ruskej jazykovej mutácie magisterského študijného programu právo a s prijímaním 

študentov na ňu za splnenia nasledovných podmienok:  

a) ruská jazyková mutácia akreditovaného magisterského študijného programu právo bude 

úspešne akreditovaná, alebo možnosť jej realizácie bez ďalšej akreditácie bude písomne 

potvrdená predsedom Akreditačnej komisie alebo predsedom pracovnej skupiny Akreditačnej 

komisie pre odbor právo alebo Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a  

b) pri každom povinnom predmete sa aspoň dvaja učitelia podieľajúci sa na jeho výučbe 

vyjadria, že sú pripravení na jeho výučbu v ruskom jazyku v dostatočnej kvalite a  

c) prijatie študentov ruskej jazykovej mutácie akreditovaného magisterského študijného 

programu právo prebehne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými 

predpismi a ďalšími právnymi aktmi Univerzity Komenského v Bratislave a vnútornými 

predpismi a ďalšími právnymi aktmi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty.“  

(zasadnutie dňa 29. 5. 2013); v doplňovacej voľbe zvolil člena Legislatívnej komisie AS PraF 

UK (zasadnutie dňa 18. 9. 2013); prerokoval problematiku tvorby rozvrhu s jej definitívnym 

vyriešením vedúcim k spokojnosti tak zamestnaneckej časti ako aj študentskej časti 

akademickej obce (zasadnutie dňa 18. 9. 2013) a podobne.  

 

Ďalej AS PraF UK v roku 2014 (okrem už vyššie uvedeného) v doplňujúcej voľbe 

zvolil členov do Stálej volebnej komisie fakulty pre študentskú časť akademickej obce 

(zasadnutie dňa 12. 3. 2014); odporučil Predsedníctvu AS PraF UK vyhlásenie volieb do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na deň 10. 4. 

2014 (zasadnutie dňa 12. 3. 2014); vyhlásil doplňovacie voľby do Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, jedno miesto v študentskej časti Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave (zasadnutie dňa 12. 3. 2014), prerokoval študijné 

programy pre účely komplexnej akreditácie vysokých škôl (zasadnutie dňa 16. 4. 2014); 

schválil členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty pre študentov (zasadnutie dňa 16. 4. 2014) a podobne.  
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Kapitola IV: Komunikácia AS PraF UK s akademickou obcou PraF UK 

 

Akademický senát PraF UK zverejňuje zápisnice zo zasadnutí, vyhlásenia, oznamy 

a pozvánky na zasadnutia a iné dôležité dokumenty a informácie na webovej stránke PraF 

UK: http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=3079; zároveň zverejňuje pozvánky na 

zasadnutia, vyhlásenia a ďalšie dôležité dokumenty na úradnej výveske AS PraF UK pred 

Študijným oddelením PraF UK na druhom poschodí Starej budovy v sídle PraF UK na 

Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave.   

 Na komunikáciu s akademickou obcou PraF UK a s verejnosťou slúži od roku 2010 

zriadená mailová schránka: senat@flaw.uniba.sk. Informácie sú všetkým členom akademickej 

obce posielané z uvedenej mailovej schránky na ich fakultné mailové adresy. 

  

Kapitola V.: Charakteristika práce AS PraF UK v rámci funkčného obdobia  

 

Práca v Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

je založená na efektívnej spolupráci zamestnaneckej a študentskej časti AS PraF UK, 

pričom treba vyzdvihnúť aj študentskú časť AS PraF UK, ktorá často prichádza s 

konštruktívnymi nápadmi.  

AS PraF UK v spolupráci s vedením PraF UK naštartoval niektoré aktivity 

určené k rozvoju PraF UK a to najmä v študijnej oblasti (výsledky činnosti Komisie pre 

rozvoj študijných programov na PraF UK) a v oblasti samosprávy PraF UK (vypracovanie 

návrhu dodatku k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, dodatku k 

Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, návrhu 

Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a dodatku k 

Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, ktorých vypracovanie bolo vyvolané najmä zmenami zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a potrebou zosúladenia ich znenia s vnútornými predpismi Univerzity Komenského 

v Bratislave). 

Nakoľko funkčné obdobie terajších členov AS PraF UK uplynie v apríli roku 2014, 

môže AS PraF UK na tomto mieste vysloviť len presvedčenie, že budúci členovia nadviažu 

na doterajšiu prácu AS PraF UK tak, aby bol ďalší rozvoj PraF UK zaručený, a to nielen 

v študijnej oblasti ale i v oblasti vedeckej. AS PraF UK, sledujúc prospech PraF UK, si 

mailto:senat@flaw.uniba.sk
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dovoľuje dať budúcim členom AS PraF UK do pozornosti možnosť využitia výsledkov práce 

komisií AS PraF UK.  

 

Kapitola VI.: Činnosť študentskej časti AS PraF UK 

 

Študentskí senátori si za svoje funkčné pôsobenie vytýčili základné ciele činnosti na 

akademickej pôde, ktorých bližší popis tvorí nasledovnú časť  správy o činnosti 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za funkčné 

obdobie máj 2012 – apríl 2014  

 

a./ Zlepšenie komunikácie s ostatnými študentmi 

 

Popri komunikácii vo vlastnom okruhu známych  sa študentskí senátori rozhodli vo 

zvýšenej miere využívať aj možnosti internetu na prezentovanie aktuálneho diania na fakulte 

a ponúknuť ostatným študentom možnosť aktívne sa zapojiť do rozhodovania o dôležitých 

veciach preberaných na akademickej pôde. Všetky informácie o študentskej časti 

akademického senátu sa nachádzajú na stránke fakulty, konkrétne v sekcii Študentskí senátori 

informujú.   

Študentom je určite najbližšia komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí, preto 

študentskí senátori oživili stránku Fórum študentov Právnickej fakulty UK na Facebooku, kde 

pravidelne pribúdajú nielen správy z prostredia našej fakulty alebo univerzity, ale aj pre 

študentov zaujímavé články a odkazy týkajúce sa iných záležitostí. Nazbieralo sa tam 

dovedna 1 267 fanúšikov (stav ku 10.4.2014). Rovnako študentskí senátori využívajú aj konto 

na Twitteri.  

Na komunikáciu jednak so študentskou a aj pedagogickou časťou akademickej obce 

využívamjú aj emailové adresy studentski.senatori@flaw.uniba.sk  

a studentski.senatori@gmail.com. 

 

b./ Diskusie so študentmi pod názvom „Povedzme to nahlas!“  

Študentskí senátori začali usporadúvať verejné diskusie v letnom semestri 

akademického roka 2012/2013. Cieľom týchto diskusií bolo rozprúdiť debatu na fakulte o 

aktuálnych témach týkajúcich sa každého študenta.  

 Prvá diskusia s názvom “Zase sa zmenil rozvrh?!” sa uskutočnila dňa 13.3.2013 za 

účasti prodekana pre pedagogickú činnosť 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia dennej 

http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=3101
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=3101
https://www.facebook.com/studentskisenatori
https://twitter.com/stud_senatori
mailto:studentski.senatori@flaw.uniba.sk
mailto:studentski.senatori@gmail.com
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a externej formy doc. JCDr. PaeDr. Róberta Brtka, CSc., jedného z bývalých tvorcov rozvrhu 

hodín JUDr. Martina Turčana, PhD. a vedúcej študijného oddelenia Mgr. Dagmar 

Sidorjakovej. Okrem pozvaných hostí sa na diskusii zúčastnili aj viacerí pedagógovia a 

študenti. Výsledky konštruktívnej debaty viedli k spísaniu základných téz týkajúcich sa 

tvorby rozvrhu, ktoré boli následne predložené dekanovi PraF UK vo forme otvoreného listu. 

Na základe spísaných téz a osobných stretnutí s dekanom PraF UK boli dňa 27.5.2013 

vymenovaní za členov Komisie dekana PraF UK pre tvorbu rozvrhu za vedenie PraF UK doc. 

JCDr. PaeDr. Róbert Brtko, CSc., za zamestnaneckú časť PraF UK doc. JUDr. PhDr. Tomáš 

Gábriš, PhD., LLM, MA, Mgr. Lenka Dufalová, PhD., za študentskú časť PraF UK Bc. 

Samuel Rybnikár, Ondrej Škvarka, a ako poradca Mgr. Dagmar Sidorjaková.  

 Druhá diskusia s názvom “Nebifľuj sa paragrafy!” sa uskutočnila dňa 24.4.2013. 

Diskusiu zorganizovali študentskí senátori v súvislosti so zavedením používania 

nekomentovaných právnych predpisov do procesu výučby a skúšania od nasledujúceho 

akademického roku. Pozvanými hosťami boli predseda akademického senátu PraF UK JUDr. 

Eduard Burda, PhD., a Bc. Marek Mezei z radov študentov. V priebehu diskusie bola 

prezentovaná aj simulovaná ústna skúška s použitím nekomentovaného právneho predpisu 

(študentom bola Mgr. Lenka Trnkusová a skúšajúcim Dr. Burda). Diskusia zaujala veľký 

počet študentov. Závery z druhej diskusie vyústili do prijatia uznesenia navrhnutého 

študentskými senátormi, ktorým bola prostredníctvom dekana PraF UK uložená povinnosť 

jednotlivých katedier predložiť správu o priebehu príprav spojených s novým systémom 

výučby a skúšania.  

 Okrem už spomínaných diskusií zorganizovali študentskí senátori i každoročné 

verejné stretnutie dekana PraF UK so študentmi. Žiaľ i napriek rozsiahlej propagácii zo strany 

študentských senátorov sa diskusie zúčastnilo minimum študentov. Stretnutie moderoval Bc. 

Peter Lovász. Dekan PraF UK na stretnutí odpovedal napríklad i na otázky týkajúce sa 

nového študijného programu, príprav študijného programu v ruskom jazyku, či rekonštrukcie 

nevyhovujúcich učebných miestností.  

 V závere terajší študentskí senátori vyslovujú nádej, že aj nasledujúci študentskí 

senátori  budú pokračovať v organizovaní podobných diskusií, ako aj stretnutí dekana PraF 

UK so študentmi, ktoré sa stalo na našej fakulte už tradíciou. 

 

c./ Zriadenie Komisie dekana PraF UK pre tvorbu rozvrhu a zastúpenie 

študentských senátorov v komisii 
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 Vyššie boli načrtnuté okolnosti vytvorenia Komisie dekana PraF  UK pre tvorbu 

rozvrhu. Hlavným cieľom komisie bolo vytvoriť základné pravidlá pre tvorbu rozvrhu hodín, 

ktoré boli následne prijaté vo forme opatrenia dekana č. 6/2013, týkajúceho sa zásad tvorby 

rozvrhu hodín na zimný semester akademického roka 2013/2014. Najvýznamnejšou zmenou 

pri tvorbe rozvrhu hodín bolo to, že komisia zohľadnila pri tvorbe rozvrhu hierarchiu 

povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ako aj nemennosť zverejnenej 

verzie rozvrhu hodín. Komisia zverejnila rozvrh hodín pre študentov v dostatočnom časovom 

predstihu a naplnila tým čl. 12 ods. 12 Študijného poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3.  

 S tvorbou rozvrhu hodín komisia pokračovala aj v nasledujúcom semestri. 

Významným zlepšením prešiel rozvrh pre externú formu štúdia. Konzultačné sústredenia boli 

naplánované tak, aby externí študenti mali výučbu len v piatky a soboty. Rovnako komisia 

využila aj voľné kapacity miestností na fakulte tak, že títo študenti nemali naplánovanú 

výučbu na Starých Gruntoch. Pri  rozvrhu pre dennú formu štúdia bolo najvýznamnejším 

zlepšením to, že pri jednotlivých prednáškach a seminároch boli zverejnené i mená 

príslušných vyučujúcich. Na základe týchto informácií komisia zostavila pre vedenie fakulty 

prehľad o priamej výučbe jednotlivých pedagógov.  

 V závere študentskí senátori vyslovujú poďakovanie dekanovi a vedeniu PraF UK za 

možnosť zapojiť sa do prác na príprave a tvorbe rozvrhu hodín. Veríme, že i do budúcnosti 

bude vedenie fakulty úzko spolupracovať so študentskými senátormi na vylepšovaní procesu 

tvorby rozvrhu hodín.  

 

d./ Anketové hodnotenie pedagógov 

Už tradične  sa študentskí senátori zhostili úlohy zabezpečiť anketové hodnotenie 

pedagógov. Výsledky boli komplexne spracované a vyhodnotené  v záverečnej správe 

z anketového hodnotenia pedagógov a výučby študentmi na Právnickej fakulte Univerzite 

Komenského v Bratislave. V ostatnom akademickom roku 2012/2013 prebehlo anketové 

hodnotenie elektronickou formou prostredníctvom online systému na web stránke fakulty 

www.flaw.uniba.sk/anketa. Študentskí senátori podieľajúci sa na realizácii anketového 

hodnotenia sa zamerali na propagáciu anketového hodnotenia a  počas trvania ankety boli na 

fakulte a internátoch masívne distribuované plagáty a letáky, oznamy o priebehu ankety boli 

uverejnené na web stránke fakulty, na počítačoch fakulty, na propagáciu boli využité aj 

sociálne web siete ako je napríklad Facebook.   

http://www.flaw.uniba.sk/anketa
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Študenti hodnotili pedagógov i fakultu v termíne od 01. mája 2013 do 31. júna 2013. 

Celkovo bolo prostredníctvom anketového hodnotenia v časti hodnotenie pedagógov 

k pedagógom spolu vyplnených 629 elektronických dotazníkov. Aby mohol byť pedagóg 

hodnotený, musel splniť podmienku tzv. minimálnej reprezentatívnosti – t. j. pedagóga 

muselo hodnotiť minimálne päť študentov. Takto stanovenú podmienku splnilo v 

akademickom roku 2012/2013 51 pedagógov. Ostatní pedagógovia túto podmienku nesplnili, 

a teda na údaje z týchto dotazníkov sa neprihliadalo, resp. pedagógovia neboli hodnotení. Pre 

bližšie informácie ohľadom anketového hodnotenia pedagógov študentskí senátori odkazujú 

na komplexnú správu z anketového hodnotenia pedagógov. 

 

 

Záver: Najdôležitejší prínos AS PraF UK k rozvoju PraF UK  

a vyhliadky do budúcnosti 

 

AS PraF UK v 2013 prispel k rozvoju PraF UK najviac týmito činmi: 

a) vypracovanie Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty,  

b) vypracovanie Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, 

c) vypracovanie Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, 

d) vypracovanie Dodatku č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

e) pokračovaním v procese rozvoja študijných programov na PraF UK využívajúc 

výsledky činnosti komisie AS PraF UK, Komisie pre rozvoj študijných 

programov na PraF UK. 

   

 Vyhliadky do budúcnosti: Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty by mal aj naďalej aktívne spolupracovať s vedením PraF UK na rozvoji 

PraF UK, čoho nevyhnutnou podmienkou je pochopiteľne aj spolupráca vedenia PraF UK 

s AS PraF UK. V študijnej oblasti by mal naďalej citlivo pomáhať pri zavádzaní používania 

nekomentovaných právnych predpisov pri skúšaní do praxe a to tak, aby prišlo ku 

skvalitneniu právnického vzdelávania, pretože napriek istým pokrokom je PraF UK v tejto 

oblasti stále iba v počiatočných štádiách. Je dôležité prízvukovať, že nevhodná aplikácia tohto 
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systému by mohla viesť aj k zníženiu úrovne právnického vzdelávania, čo pochopiteľne 

nesmieme dopustiť.  

Skvalitňovanie právnického vzdelávania si v dnešnej dobe vyžaduje aj inovatívne 

prístupy ku skladbe študijných programov a to vo všetkých troch stupňoch štúdia. 

Z tohto dôvodu v nasledujúcom období by malo ostať jadrom práce AS PraF UK 

spájanie (nie rozdeľovanie!) všetkých katedier, generácií či rôznych názorových prúdov 

pri reforme deleného študijného programu v odbore Právo v bakalárskom 

a magisterskom stupni štúdia. Citlivo zavedená reforma študijného programu v odbore 

Právo v prvom a druhom stupni štúdia je nevyhnutnou podmienkou rozvoja 

právnického vzdelávanie, bez realizácie ktorej sú akékoľvek ďalšie činnosti zamerané 

na rozvoj štúdia práva iba „kozmetickými úpravami“. Zároveň treba kriticky 

zhodnotiť, že AS PraF UK v tejto oblasti nevyužil plne potenciál, ktorý mal pri riešení 

danej problematiky, čo bolo spôsobené najmä dvoma činiteľmi. Po prvé, rôznorodé 

názory členov Komisie pre rozvoj študijných programov na PraF UK, členov AS PraF 

UK i ďalších členov akademickej obce PraF UK predlžovali práce na reforme štúdia 

a trvalo pomerne dlho, kým sa ich podarilo relatívne skĺbiť. Po druhé, neochota dekana 

PraF UK podniknúť kroky k realizácii reformy štúdia práva do komplexnej akreditácie. 

Pokiaľ ide o ruskú jazykovú mutáciu magisterského študijného programu právo, 

AS PraF UK by mal pozorne sledovať jeho kvalitu aj dodržiavanie všetkých podmienok 

štúdia.   

Naďalej by mali pretrvávať snahy AS PraF UK v spolupráci s vedením PraF UK tvoriť 

návrhy a pripomienky k legislatíve v oblasti vysokých škôl, vedy a vzdelávania, ktoré by 

nielenže mali prispieť ku skvalitneniu legislatívy v uvedených oblastiach, ale zároveň by mali 

pozitívne zviditeľniť PraF UK na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, jej rektorátu 

i akademického senátu, ako aj vo vzťahu k orgánom štátnej správy na úseku vysokého 

školstva. 

 

V Bratislave, dňa 16. 4. 2014 

 

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

           JUDr. Eduard Burda, PhD.  

             predseda AS PraF UK   

 

 


