
Uznesenia  
Predsedníctva Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  
prijaté na IV. rokovaní 

 dňa 22. septembra 2014 

 

 

IV. rokovanie 22. septembra 2014 

Uznesenie č. 1/P-IV/2014 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) 

schvaľuje program rokovania predsedníctva: 

1. správa tajomníka AS PraF UK o priebehu podávania návrhov na kandidáta na dekana PraF 

UK 

2. prerokovanie podania Prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. 

3. prerokovanie podnetu JUDr. Kataríny Lenhartovej, PhD. 

*    * 

* 

Uznesenie č. 2/P-IV/2014 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) 

berie na vedomie ústne podanú informáciu tajomníka Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o podaných návrhoch na kandidáta na dekana  

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

 

*    * 

* 

 

Uznesenie č. 3/P-IV/2014 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) 

(1) v zmysle uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty (ďalej len „senát“) č. 8/I/2014 zo dňa 7. mája 2014 a tam 

citovaných  právomocí senátu a jeho členov; 

(2) na základe podnetu členky senátu JUDr. Kataríny Lenhartovej, PhD., zo dňa 16. 

septembra 2014; 

 (3) keďže 

(a) podľa čl. 14 ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 1/2009) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Štatút“) Fakulta, jej orgány a členovia akademickej obce a ďalší 



zamestnanci nesmú postihovať členov akademického senátu fakulty a iné 

osoby v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali pre 

akademický senát fakulty; 

(b) postup pri vybavovaní sťažností upravuje  smernica rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave o vybavovaní sťažností na Univerzite Komenského 

v Bratislave (vnútorný predpis č. 11/2010), avšak JUDr. Katarína Lenhartová, 

PhD. Výslovne uviedla, že daný podnet sa nemá posudzovať ako sťažnosť 

a žiada, aby sa ním zaoberal výlučne senát a jeho orgány; 

(c) podľa § 2a ods. 1 až 3 zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v 

niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov sa 

za diskrimináciou je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, 

obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj 

pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu; priama diskriminácia je 

konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej 

priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s 

inou osobou v porovnateľnej situácii; nepriama diskriminácia je navonok 

neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo 

by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou; 

(d) podľa § 2a ods. 11 písm. a) antidiskriminačného zákona sa za 

diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu 

tehotenstva alebo materstva; 

(e) podľa § 13 Zákonníka práce  zamestnávateľ je v pracovnoprávnych 

vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou 

rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov 

osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o 

ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon); v pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje 

diskriminácia zamestnancov okrem iného z dôvodu pohlavia, manželského 

stavu a rodinného stavu, politického alebo iného zmýšľania, alebo iného 

postavenia; 

 

(4) rešpektujúc, že žiadny zamestnanec nemá nárok na automatické predĺženie 

pracovného  pomeru, pokiaľ má uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú; 

(5) považujúc za neprípustné, aby vedúci zamestnanci využívali svoje právomoci na 

zmenu  zloženia senátu prostredníctvom organizovania a vyhodnocovania výberových 

konaní; 

 (6) považujúc za potrebné preskúmať každý prípad, keď vznikne podozrenie, že sú 

 porušované práva členov senátu: 

 

poveruje   

 

Kontrolnú komisiu Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „kontrolná komisia“) vykonaním nasledujúcej kontrolnej činnosti: 

1. Kontrolná komisia preskúma podanie JUDr. Kataríny Lenhartovej, PhD., či jeho 



obsah nasvedčuje možnému porušeniu vnútorných predpisov Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej len „univerzity“). Do úvahy bude brať najmä, nie však výlučne, 

predpisy citované v preambule tohto uznesenia. 

2. Kontrolná komisia preskúma skutkové okolnosti uvádzané v podaní JUDr. Kataríny 

Lenhartovej, PhD., pričom na tento účel si vyžiada stanoviská vedúcich pracovníkov 

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

podklady súvisiace so žiadosťou JUDr. Kataríny Lenhartovej, PhD., jej vyhodnotením, 

ako aj vyhodnotením personálneho obsadenia na Katedre právnych dejín. Kontrolná 

komisia si môže tiež vyžiadať aj iné stanoviská a vyjadrenia, prípadne podklady, ak to 

bude považovať za potrebné a vhodné. 

3. Kontrolná komisia predloží predsedníctvu najneskôr do 31. októbra 2014 správu, v 

ktorej uvedie, či v súvislosti so skutočnosťami uvádzanými v podaní JUDr. Kataríny 

Lenhartovej, PhD., 

a) je jednoznačné, že nedošlo ku konaniu, ktoré by mohlo byť porušením 

všeobecne záväzných právnych predpisov a ani vnútorných predpisov 

univerzity alebo fakulty; 

b) nie je možné prijať záver, či prišlo alebo neprišlo ku konaniu, ktoré by mohlo 

byť porušením všeobecne záväzných právnych predpisov a ani vnútorných  

predpisov univerzity alebo fakulty, a či navrhuje ďalšie prešetrovanie danej 

veci, prípadne jej postúpenie; 

c) na základe zistených skutkových okolností sa javí, že prišlo ku konaniu, ktoré 

by mohlo byť porušením všeobecne záväzných právnych predpisov a ani 

vnútorných predpisov  univerzity alebo fakulty, a navrhne ďalšie opatrenia. 

4. V prípade, ak kontrolnej komisii nebudú poskytnuté požadované podklady alebo 

stanoviská v primeranej lehote, alebo ich predloženie bude odmietnuté, kontrolná 

komisia o tom bezodkladne informuje predsedníctvo. 

5. V prípade, ak nebude postačovať súhlas JUDr. Kataríny Lenhartovej, PhD., so 

sprístupnením jej osobného spisu, požiada JUDr. Katarínu Lenhartovú, PhD., o ďalšiu 

súčinnosť. 

6. Kontrolná komisia bude dbať na ochranu údajov, s ktorými sa oboznámi, pričom v 

správe označí časti, ktoré nebudú prístupné verejnosti a vypracuje aj verejnú verziu 

správy. Rovnako môže chrániť aj identitu osôb, ktoré jej poskytnú stanoviská, alebo 

vyjadrenia, ak tieto osoby o takúto ochranu požiadajú. 

7. Kontrolná komisia môže predkladať predsedníctvu aj priebežné správy a návrhy. 

 

 

 

 



 

         

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

predseda AS PraF UK 

 

 


