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Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej komisie Akademického senátu, 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

zo dňa 03. júla 2014.   
 

Prítomní:  JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. - predseda 

JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - člen  

Ospravedlnený: Bc. Matúš Michalovič - člen  

  

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesení 

3. Záver 

 

K bodu 1: 

 

Zasadnutie Kontrolnej komisie Akademického senátu, Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „komisia“) otvoril a viedol predseda komisie J. 

Hamuľák. Konštatoval, že člen komisie M. Michalovič sa zo zasadnutia ospravedlnil. 

Komisia to vzala na vedomie. Následne predseda komisie konštatoval, že táto je uznášania 

schopná.     

 

K bodu 2: 

 

Predseda Kontrolnej komisie J. Hamuľák informoval členov komisie, že Akademický 

senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „senát“) v zmysle 

uznesenia senátu č. 5/II/2014 zo dňa 18. júna 2014 poveril komisiu výkonom kontroly plnenia 

tohto uznesenia a uložil komisii predložiť Predsedníctvu Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, správu o kontrolnej činnosti podľa čl. IV tohto 

uznesenia senátu, pričom vo vzťahu k čl. II tohto uznesenia najneskôr do 4. júla 2014. 

 Predseda komisie informoval, že dňa 30. júna 2014 požiadal listom prof. JUDr. Pavla 

Kubíčka, CSc., dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o predloženie 

úplného znenia Kritérií prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016. Tieto boli 

predsedovi doručené mailom od prodekana fakulty doc. JCDr. PaedDr. Róberta Brtka, CSc. 

obratom dňa 30. júna 2014. 

 Na základe týchto informácií pristúpila komisia k výkonu kontroly a dospela 

k nasledovným zisteniam, ktoré uvádza pod konkrétnymi bodmi uznesenia senátu č. 

5/II/2014: 

    

Uznesenie č. 5/II/2014 

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

„senát“), na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„dekan“), podľa čl. 17 písm. j) Štatútu  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty v platnom znení (vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty č. 1/2009), I. schvaľuje Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 



 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  
Právnická fakulta 

Kontrolná komisia Akademického senátu 

 

  Právnická fakulta UK v Bratislave   Členovia: JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.  
       Šafárikovo nám. 6, 818 05 Bratislava                                            JUDr. Vladislav Mičátek, PhD.                                                               

       Slovenská republika                  Bc. Matúš Michalovič  

      

                      

 

a) Bakalársky spoločný študijný program: „Ekonómia a právo“, študijné odbory: národné 

hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a externá) v znení predloženom 

dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami:  

1. v časti  Predpokladaný počet prijatých: sa text „Počet študentov prijatých na 

spoločný študijný program bude predmetom vzájomnej dohody medzi zmluvnými 

stranami a každoročne bude stanovený a zverejnený v súlade s § 57 ods. 5 zákona o 

vysokých školách. Pre prvý rok bakalárskeho štúdia je dohodnutý počet 60 študentov 

pre denné štúdium a 45 študentov pre externé štúdium.“ nahrádza textom „70 pre 

denné štúdium a 45 pre externé štúdium.“ 

Zistenie komisie - v predloženom dokumente komisia zistila nasledovný nedostatok a to, 

že text schválený senátom bol zapracovaný nesprávne, pretože tento mal podľa 

uznesenia nahrádzať celý text a nie ho iba doplniť na záver odseku. Komisia odporúča 

text prepracovať. ( Text z predloženého materiálu: Predpokladaný počet prijatých: 

„Počet študentov prijatých na spoločný študijný program bude predmetom vzájomnej 

dohody medzi zmluvnými stranami a každoročne bude stanovený a zverejnený v súlade 

s § 57 ods. 5 zákona o vysokých školách. Pre prvý rok  bakalárskeho štúdia je 

dohodnutý počet 70 študentov pre denné štúdium a 45 študentov pre externé štúdium.“ 

2. za časť „Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky)“ sa vkladá  text 

„Hodnotenie prijímacieho konania: 100 % hodnotenie prijímacej skúšky“, 

Zistenie komisie - zapracované/splnené 

3.  v časti  „Poplatok za štúdium“ sa na konci pripája text „na akademický rok  počas  

štandardnej dĺžky štúdia“, 

Zistenie komisie - zapracované/splnené 

 b) Bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v 

znení predloženom dekanom, 

 c) Bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: externá) 

v znení predloženom dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 

1. v časti  „Poplatok za štúdium“ sa na konci pripája text „počas  štandardnej dĺžky 

štúdia“, 

2. v časti „Hodnotenie pri prijímacom konaní“ sa na konci pripája text: „Na to, aby 

mohol byť uchádzač prijatý na štúdium na PraF UK, musí dosiahnuť viac ako 50% - 

nú úspešnosť na prijímacej skúške.“, 

Zistenie komisie - zapracované/splnené 

d) Magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) štúdium v ruskom 

jazyku (forma štúdia: denná a externá) znení predloženom dekanom s nasledujúcimi zmenami 

a doplnkami: 

1. vkladá sa nasledujúca časť: „Predpokladaný počet prijatých: 20 pre denné štúdium 

a 10 pre externé štúdium“, 

Zistenie komisie - zapracované/splnené čiastočne: v uznesení je spojka „a“, a nie čiarka 

(zjavná technická vada). Komisia odporúča upraviť.  

2. v časti  „Poplatok za štúdium“ sa za slová „akademický rok“ v každom prípade 

pripája text „počas  štandardnej dĺžky štúdia“, 

Zistenie komisie - zapracované/splnené 

e) Magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) forma štúdia: denná) v 

znení predloženom dekanom, 

e) Magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: externá) 

v znení predloženom dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 
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1. v časti  „Poplatok za štúdium“ sa na konci pripája text „počas  štandardnej dĺžky 

štúdia“, 

Zistenie komisie - zapracované/splnené 

2. v časti „Predpokladaný počet prijatých“ sa číslo 200 nahrádza číslom 150, 

Zistenie komisie - zapracované/splnené 

f) Prijímanie študentov na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte, formou prestupu z inej vysokej školy na 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia v dennej 

a v externej forme štúdia  v znení predloženom dekanom , 

g)  Doktorandské štúdium v slovenskom jazyku (forma štúdia: denná) v znení predloženom 

dekanom, 

h)  Doktorandské štúdium v slovenskom jazyku (forma štúdia: externá) v znení predloženom 

dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 

1. v časti  „Poplatok za štúdium“ sa za slová (1. - 4. rok štúdia) a za slová (5. rok 

štúdia) pripája text „počas  štandardnej dĺžky štúdia“, 

i) Doktorandské štúdium v anglickom jazyku (forma štúdia: externá) v znení predloženom 

dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 

1. v časti  „Poplatok za štúdium“ sa na konci pripája text „počas  štandardnej dĺžky 

štúdia“; 

Zistenie komisie - Pri posudzovaní textu uznesenia senátu dospela komisia k zisteniu, že 

došlo evidentne k chybe zápisu schváleného uznesenia, pretože došlo k vzájomnej 

zámene. Schválený text z uznesenia bod. I. písm. h) v časti  „Poplatok za štúdium“ sa za 

slová (1. - 4. rok štúdia) a za slová (5. rok štúdia) pripája text „počas  štandardnej dĺžky 

štúdia“, by sa v zmysle predložených dokumentov na zasadnutí senátu dňa 18. júna 2014 

mal vzťahovať na text kritérií pre Doktorandské štúdium v anglickom jazyku (forma 

štúdia: externá) a naopak schválený text uznesenia bod. I. písm. i) v časti  „Poplatok za 

štúdium“ sa na konci pripája text „počas  štandardnej dĺžky štúdia“; zasa na text kritérií 

pre Doktorandské štúdium v slovenskom jazyku (forma štúdia: externá)       

- Komisia odporúča upraviť text uznesenia v zmysle záverov komisie 

- zároveň komisia odporúča, aby posudzovaný text materiálov, ktoré boli komisii 

predložené prodekanom Brtkom, bol spracovaný v zmysle takto upraveného textu 

uznesenia senátu pre Doktorandské štúdium v anglickom jazyku (forma štúdia: externá)  

takto:  

Poplatok za štúdium: 3 000 € za ak. rok (1. - 4. rok štúdia) počas štandardnej dĺžky štúdia

   1 500 € za ak. rok (5. rok štúdia) počas štandardnej dĺžky štúdia  

II.  vyzýva  dekana, aby spracoval úplne znenie Kritérií prijímacieho konania na akademický 

rok 2015/2016 v súlade s čl. I tohto uznesenia do 30. júna 2014; 

Zistenie komisie - uznesenie v tomto bode splnené. 

 

K bodu 3: 

  

Na záver zasadnutia sa predseda Kontrolnej komisie J. Hamuľák poďakoval členom za 

účasť na zasadnutí Kontrolnej komisie a ukončil zasadnutie. 

 

V Bratislave 03. júla 2014 

 

     JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., v.r. 

predseda Kontrolnej komisie  

          


