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Zápisnica 

zo zasadnutia Akademického senátu PraF UK dňa 18. 06. 2014 

 

Prítomní: členovia AS PraF UK: 

 Predsedníctvo AS Praf UK: 

  Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. (Predseda AS PraF UK) 

  prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (Podpredseda za zamestnaneckú časť AS 

PraF UK) 

  Mgr. Matej Smalík (Podpredseda za študentskú časť AS PraF UK) 

Mgr. Milan Trylč, PhD. (Tajomník AS PraF UK) 

  JUDr. Marián Giba, PhD. (Overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

  Overovatelia AS PraF UK: 

  Mgr. Petra Uličná, PhD. (Overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

  Mgr. Lenka Trnkusová (Overovateľ za študentskú časť AS PraF UK) 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK: 

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK: 

Lukáš Bis 

Michal Husivarga 

Stanislav Mihálik 

Peter Rakovský 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK 

  S ospravedlnením neprítomnosti: 

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. (Člen AS PraF UK za zamestnaneckú časť 

AS PraF UK) 

Bc. Matúš Michalovič (Člen AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK) 

Daniel Zigo (Člen AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK) 

  Bez ospravedlnenia neprítomnosti: nikto 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

  prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (Dekan PraF UK) 

  doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. (Prodekan PraF UK) 

  doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. (Prodekanka PraF UK) 

Ing. Igor Václav (Tajomník PraF UK) 

 

Prítomní: hostia  

  Mgr. Dagmar Sidorjaková  

 

Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 18 . júna o 13,00 hod. v 

miestnosti č. 324 SB Iuridicum na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave (sídlo PraF UK).  
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Navrhovaný program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia AS PraF UK 

2. Výročná správa o hospodárení PraF UK za rok 2013 

3. Rozpočet výnosov a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2014 (rozpis rozpočtu PraF 

UK na rok 2014) 

4. Vnútorný predpis č. 6/2014 - 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 2014/2015 

5. Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 na PraF UK 

6. Informácia o priebehu a stave komplexnej akreditácie na PraF UK 

7. Voľba predsedu, členov a náhradníkov Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana 

PraF UK  

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia AS PraF UK 

 

Predseda Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. privítal prítomných na 2. zasadnutí AS PraF UK 

(ďalej aj len „senát“) v prebiehajúcom funkčnom období. Predseda AS PraF UK navrhol 

a požiadal AS PraF UK o doplnenie predloženého programu dnešného zasadnutia o bod 

„Informačné listy predmetov“, nakoľko tento bod nemohol byť zaradený do navrhovaného 

programu zasadnutia z dôvodu, že predmetné informačné listy predmetov neboli 

Predsedníctvu AS PraF UK doručené v 5-dňovej lehote pred konaním dnešného zasadnutia. 

O zaradenie tohto bodu do dnešného programu zasadnutia AS PraF UK žiada predseda AS 

PraF UK na podnet prorektorky UK prof. JUDr. Márie Patakyovej CSc. AS PraF UK 

s navrhnutým doplnením dnešného programu zasadnutia vyjadril spontánny súhlas. 

Predseda AS PraF UK sa spýtal, či sú nejaké ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie 

programu zasadnutia AS PraF UK. Návrhy neboli. 

Predseda AS PraF UK dal hlasovať o schválení doplneného návrhu programu 

zasadnutia AS PraF UK tak, že za bod 1. pôvodne navrhovaného programu zasadnutia sa 

vkladá bod 2., ktorý znie „Informačné listy predmetov „EU Anti-Discrimination Law“, 

„International Trade Law“, „International Relations“, „Mergers and Acquisitions“, „EU 

Environmental Law“, „Právna klinika mediácie“, a ostatné body pôvodného programu 

zasadnutia sa numericky posúvajú. 

 

Hlasovanie (prítomní 16): 

Za:    16 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

 

Uznesenie č. 1/II/2014 

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

„senát“),  

schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia senátu 

2. Informačné listy predmetov „EU Anti-Discrimination Law“, „International Trade 



 3 

Law“, „International Relations“, „Mergers and Acquisitions“, „EU Environmental 

Law“, „Právna klinika mediácie“ 

3. Výročná správa o hospodárení za rok 2013 

4. Rozpočet výnosov a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2014 (rozpis rozpočtu 

PraF UK na rok 2014)  

5. Vnútorný predpis č. 6/2014 - 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 

2014/2015 

6. Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 

7. Informácia o priebehu a stave komplexnej akreditácie 

8. Voľba predsedu, členov a náhradníkov Volebnej komisie pre voľby kandidáta na 

dekana 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

K bodu 2/ Informačné listy predmetov „EU Anti-Discrimination Law“, 

„International Trade Law“, „International Relations“, „Mergers and 

Acquisitions“, „EU Environmental Law“, „Právna klinika mediácie“ 

 

Predseda AS PraF UK otvoril tento bod dnešného zasadnutia AS PraF UK a udelil 

slovo dekanovi PraF UK prof. JUDr. Pavlovi Kubíčkovi, CSc. 

Dekan PraF UK uviedol, že predkladá informačné listy predmetov na žiadosť 

prorektorky UK prof. Patakyovej. Žiada AS PraF UK o ústretovosť, keďže informačné listy 

týchto predmetov neboli AS PraF UK k dispozícii v 5-dňovej lehote pred zasadnutím AS PraF 

UK.  

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa zapojili: 

Koordinátor pre projekt LEIG JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. oboznámil senátorov 

s jeho podrobnosťami. Ospravedlnil sa za neskoršie podanie návrhu. Predpokladal, že nové 

schválenie informačných listov nebude nutné, nakoľko podľa jeho názoru v nich ide len 

o menšie zmeny. 

 

<<Na zasadnutie AS PraF UK prišiel senátor za zamestnaneckú časť doc. JUDr. Jozef 

Čentéš, CSc.>> 

 

Na otázku predsedu senátu, či ide o predmety v rámci už existujúcich projektov, alebo o nové 

predmety, ako aj či ide o predmety, ktorých výučba je finančne pokrytá z grantovDr. Mičátek 

informoval, že ide len o predmety projektu LEIG, ktorých výučbu zabezpečujú kmeňový 

zamestnanci PraF UK. 

Do diskusie sa viac nik nezapojil, a tak dal predseda AS PraF UK hlasovať o  návrhu 

uznesenia vypracovanom predsedníctvom AS PraF UK, ktoré bolo prečítané. 

 

Hlasovanie (prítomní 17): 

Za:    17 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

Nehlasovali:    0 

 

Uznesenie č. 2/II/2014 
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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

 podľa čl. 17 písm. i) Štatútu  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

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

 fakulty č. 1/2009) 

 

I. odporúča dekanovi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, predložiť 

Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, na schválenie 

zaradenia nasledujúcich výberových predmetov, respektíve ich anglických mutácií do 

bakalárskeho študijného programu, respektíve do magisterského študijného programu, v 

súlade s predloženými informačnými listami : 

1. Medzinárodné vzťahy / International Relations (kód PraF.KMPEP/1-PRV-313/00) 

2. Fúzie obchodných spoločností/ Mergers and Acquisitions (kód PraF KOFHP/2-PRV-620) 

3. Medzinárodné právo obchodné / International Trade Law (kód PraF.KMPEP/1-mPRV-

345/00) 

4. Antidiskriminačné právo EÚ / EU Anti-Discrimination Law (kód PraF.KPPSZ/2-mPRV-

712/13) 

5.  Environmentálne právo Európskej únie / Environmental law of the European Union (kód 

PraF.KSEP/2-mPRV-716/13) 

6. Právna klinika mediácie; 

 

II. odporúča Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schváliť 

zaradenie výberových predmetov uvedených v čl. I do bakalárskeho študijného programu, 

respektíve magisterského programu, v súlade s predloženými informačnými listami. 

 

 

K bodu 3/ Výročná správa o hospodárení za rok 2013 

 

Predseda AS PraF UK otvoril bod 3. dnešného zasadnutia AS PraF UK a uviedol, že 

predsedníctvo AS PraF UK poverilo Kontrolnú komisiu AS PraF UK vykonaním kontroly 

Výročnej správy o hospodárení za rok 2013. Predseda senátu požiadal predsedu Kontrolnej 

komisie AS PraF UK JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. o informovanie senátorov o výsledkoch 

zrealizovanej kontroly zo dňa 12. Júna 2014.  

 Dr. Hamuľák informoval, že kontrola bola zameraná na porovnanie a vyhodnotenie 

plnenia Rozpočtu výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na rok 2013 (schválený AS PraF UK dňa 15. mája 2013 uznesením č. 8) vo vzťahu k 

návrhu Výročnej správy o hospodárení za rok 2013 (verzia z júna 2014) predloženým na 

rokovanie senátu plánovaného na 18. júna 2014.  

Na základe poverenia predsedníctva AS PraF UK pristúpila Kontrolná komisia AS 

PraF UK k výkonu jej kontrolnej činnosti a dospela k nasledujúcim zisteniam:  

Realizovať relevantné a kvalifikované porovnanie a vyhodnotenie plnenia Rozpočtu 

výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2013 

(ďalej aj „rozpočet výnosov a nákladov“) vo vzťahu k návrhu Výročnej správy o hospodárení 

za rok 2013 (ďalej aj „výročná správa“), vrátane tabuľkových častí, nebolo z predložených 

podkladov plne možné. Dôvodom bola skutočnosť, že porovnávané dokumenty sú zostavené 

na rozličných (resp. rozlične a neprehľadne uvádzaných) čiastkových dátach a v neidentickej 

štruktúre, čo znemožňuje realizovať relevantné porovnanie.  

Kontrolná komisia by do budúcna uvítala, aby výročná správa o hospodárení bola 

predložená v identickej štruktúre ako rozpočet výnosov a nákladov, ktorý obsahuje v 

prehľadnej forme relevantné rozpočtové plány v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a 
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v štruktúre v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa 

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 

rozpočtovej klasifikácie v z.n.p. Pre vyhodnotenie rozpočtového hospodárenia PraF UK je 

totiž žiaduce vo výročnej správe uviesť rozpis dotačných i nedotačných zdrojov na príslušné 

položky a stanovené programy.  

Do budúcnosti komisia považuje za vhodné  

 relevantne odôvodniť stratu dosiahnutú v celkovom hospodárení PraF UK a spôsob jej 

financovania,  

 vo výročnej správe uviesť skutočnosť, či PraF UK realizuje podnikateľskú činnosť a ak 

áno, uviesť jej hospodárske výsledky,  

 vo výročnej správe uviesť finančné skutočnosti plynúce z toho, že UK v Bratislave a 

PraF UK je platiteľom dane z pridanej hodnoty a vyhodnotiť súvisiace finančné 

operácie a ich vplyv na relevantné aktivity,  

 vo výročnej správe uviesť skutočnosť, či fakulta po ročnej účtovnej závierke musela 

vracať nedočerpané finančné zdroje do štátneho rozpočtu a ak áno, v akej výške a z 

akých dôvodov, 

 porovnať a analyzovať výnosy z ďalších zdrojov (s. 5) v porovnaní s predošlým 

hospodárskym rokom a identifikovať opatrenia na stabilizovanie alebo zvýšenie 

predmetných ďalších zdrojov. Rovnako by bolo vhodné v tomto smere analyzovať a 

vyhodnotiť náklady (s. 5), 

 uviesť do výročnej správy tvorbu a čerpanie Sociálneho fondu a nie len jeho stav ku dňu 

ročnej účtovnej závierky (s. 9). 

Z dôvodu nedostatočnej špecifikácie údajov uvedených v textovej časti výročnej správy 

kontrolná komisia nemohla vyhodnotiť numerickú správnosť predložených údajov. Napríklad 

pri pokuse o prepočítanie numerického údaju „Náklady na mzdy“ s „Rozbor funkčného platu 

zamestnancov fakulty – čerpanie“ a „Prepočítaná priemerná mzda zamestnanca fakulty v 

pracovnom zaradení“ ako aj s údajmi v tabuľkovej časti správy, sme neidentifikovali 

zhodnosť týchto relevantných údajov. 

Kontrolná komisia záverom vyslovila svoj postreh, že ak Akademický senát PraF UK 

a dekan PraF UK má záujem o podrobnejšie analyzovanie a vyhodnotenie hospodárenia PraF 

UK a transparentnosti nakladania s verejnými zdrojmi na PraF UK, bolo by vhodné, aby 

Kontrolnej komisii AS PraF UK bola v budúcnosti zverená relevantná kontrolná náplň v danej 

oblasti a porovnanie s reálnym stavom hospodárenia, nie len v rámci predložených 

materiálov, ktoré poskytujú momentálne len veľmi parciálne údaje a skutočnosti.  

Dr. Hamuľák informoval senátorov, že kontrolná komisia neposudzovala vecný obsah  

výročnej správy. Správa Kontrolnej komisie AS PraF UK tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Predseda senátu otvoril k tomuto bodu diskusiu a pýtal sa dekana PraF UK na 

skutočnosť, aký je rozdiel medzi Výročnou správou o hospodárení predkladanou na dnešnom 

zasadnutí a Výročnou správou o hospodárení predkladanou na predchádzajúcom zasadnutí AS 

PraF UK.  

Dekan PraF UK požiadal predsedu Kontrolnej komisie AS PraF UK, aby závery 

z vykonaných kontrol predkladané vedeniu PraF UK na zasadnutí senátu boli zaslané vedeniu 

PraF UK v časovom predstihu a nie až počas rokovania AS PraF UK. Dekan PraF UK sa 

rozhodol stiahnuť tento bod z dnešného rokovania AS PraF UK. 

 Dr. Hamuľák ponúkol pomoc pri zapracovávaní pripomienok Kontrolnej komisie AS 

PraF UK do Výročnej správy o hospodárení za rok 2013. 

Tajomník PraF UK Ing. Igor Václav žiadal informáciu, či senát a Kontrolná komisia 

AS PraF UK chcú mať vo Výročnej správe o hospodárení za rok 2013 uvedených viac 

legiend/vysvetliviek, prípadne aké sú ďalšie návrhy na vylepšenie správy. 

Dekan PraF UK uviedol, že Výročná správa o hospodárení musí byť napísaná v súlade 
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s metodikou, ktorú nám zaslal rektorát UK. 

Predseda AS PraF UK vyzval členov AS PraF UK na zaslanie ďalších podnetov 

vedeniu PraF UK, aby pripravovaná Výročná správa o hospodárení za rok 2013 mohla byť 

vypracovaná čo najprehľadnejšie. Zároveň uviedol, že hoci výročná správa musí byť 

vypraqcovaná v súlade so stanovenou metodikou, nevylučuje to, že sú v nej poskytnuté také 

údaje, ktoré umožnia AS PraF UK ju zodpovedne posúdiť rozhodnúť o nej. 

<<Na zasadnutie AS PraF UK prišiel senátor za zamestnaneckú časť JUDr. Branislav 

Fábry, PhD.>> 

 

 

K bodu 4/ Rozpočet výnosov a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2014 (rozpis 

rozpočtu PraF UK na rok 2014)  

 

Predseda AS PraF UK otvoril tento bod zasadnutia AS PraF UK a udelil slovo 

predkladateľovi – dekanovi PraF UK. 

Nakoľko predmetný materiál bol zaslaný AS PraF UK pred jeho zasadnutím, a teda 

každý sa s jeho obsahom oboznámil, dekan PraF UK len stručne informoval senátorov 

o obsahu predkladaného materiálu. Uviedol, že PraF UK zabezpečila rovnovážne 

financovanie. Požiadal o schválenie predmetného rozpočtu na rok 2014. 

Predseda AS PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu a spýtal sa na skutočnosť, že 

v súvislosti s prijímacím konaním v časti „nedotačné zdroje príjmov“ je uvedená suma 110 

tis. € a v časti „výdavky“ 24 9 40 €. Predseda senátu požiadal o informáciu, či sú v nákladoch 

zahrnuté aj odmeny pre zamestnancov, nakoľko rozdiel medzi príjmami a výdavkami sa mu 

zdá byť príliš veľký a poukázal na potrebu dodržať § 92 ods. 12 zákona o vysokých školách 

Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. uviedla, že sa jej zdá, že odmeny sú z nedotačných 

zdrojov, do ktorých patria aj náklady za prijímacie konanie. 

Tajomník PraF UK Ing. Václav oboznámil senátorov s detailmi vypracovaného návrhu 

rozpočtu s tým, že pri realizácii rozpočtu bude dodržaný § 92 ods. 12 zákona o vysokých 

školách.  

Predseda senátu ukončil diskusiu a dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia 

vypracovanom predsedníctvom AS PraF UK, ktoré bolo prečítané. 

. 

 

Hlasovanie (prítomní 18): 

Za:   18 

Proti:    0 

Zdržali sa:   0 

 

Uznesenie č. 3/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. f) Štatútu  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

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

 Právnickej fakulty č. 1/2009),  

 

I. schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na rok 2014 (rozpis rozpočtu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

na rok 2014) (vo verzii jún 2014). 
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K bodu 5/ Vnútorný predpis č. 6/2014 - 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 2014/2015 

 

Predseda AS PraF UK otvoril bod 5 zasadnutia AS PraF UK a udelil slovo 

predkladateľovi – dekanovi PraF UK. 

Dekan PraF UK požiadal prodekana PraF UK pre pedagogickú činnosť 1. a 2. stupňa 

vysokoškolského štúdia dennej a externej formy doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc., aby 

oboznámil prítomných s podrobnosťami navrhovaného znenia predloženého uznesenia.  

Prodekan PraF UK doc. Brtko informoval, že smernica dekana PraF UK vychádza 

z vnútorného predpisu rektora UK v Bratislave č. 19/2013, pričom je len doplnená o čísla účtov 

a variabilné symboly. 

 Doc. Ficová chcela vedieť, aká je výška poplatku za prijímacie konanie a zároveň 

požiadala o zdôvodnenie výšky tejto sumy. Vzhľadom na to, že v magisterskom študijnom 

programe sa nekoná prijímacie tak ako v bakalárskom študijnom programe, zdá sa jej byť výška 

poplatku za prijímacie konanie príliš vysoká. 

Dekan PraF UK uviedol, že aj v súvislosti s prijímaním na magisterský študijný program 

vykonáva PraF UK administratívne úkony, s ktorými sú spojené náklady. 

Predseda senátu uzavrel diskusiu, nakoľko sa do diskusie nik ďalší nezapojil. Zároveň 

poukázal na to, že senát toto uznesenie berie len na vedomie a za správnosť smernice 

zodpovedná dekan PraF UK.  

<<Zo zasadnutia AS PraF UK odišiel senátor za zamestnaneckú JUDr. Vladislav 

Mičátek, PhD. Svoj odchod ospravedlnil pracovnými povinnosťami.>> 

Predseda senátu dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia vypracovanom 

predsedníctvom AS PraF UK, ktoré bolo prečítané. 

 

 

Hlasovanie (prítomní 17): 

Za:    17 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

Nehlasoval:    0 

 

 

Uznesenie č. 4/II/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
 

berie na vedomie smernicu 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 2014/2015 (Vnútorný predpis č. 6/2014) 

prijatú 18. júna 2014. 
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K bodu 6/ Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 

 

Predseda AS PraF UK otvoril nasledujúci bod zasadnutia AS PraF UK a udelil slovo 

predkladateľovi – dekanovi PraF UK. 

Dekan PraF UK požiadal prodekana PraF UK doc. Brtka, aby informoval senát 

o obsahu predložených materiálov. 

Prodekan PraF UK doc. Brtko uviedol, že v porovnaní s predchádzajúcim 

akademickým rokom sa predlžuje termín pre podávanie prihlášok a poplatok za prijímacie 

konanie je navrhnutý vo výške 60 € pre Bc. štúdium a 50 € pre Mgr. štúdium.  

Predseda AS PraF UK otvoril k predloženému návrhu diskusiu. 

Do diskusie sa zapojili: 

Doc. Ficová sa dotazovala, či by v kritériách pre prijímacie konanie na Mgr. štúdium 

formou prestupu nebolo vhodné poplatok za prijímacie konanie rovnako stanoviť vo výške 50 

€ (navrhovaný vo výške 60 €), keďže tu vzniká nerovnosť. 

Prodekan PraF UK doc. Brtko uviedol, že proces prijímania na štúdium formou 

prestupu z inej vysokej školy je v prípade bakalárskeho a magisterského študijného programu 

rovnaký, a preto je aj poplatok za prijímacie konanie navrhnutý v rovnakej výške pre oba 

študijné programy. Navyše prijatie uchádzača o štúdium formou prestupe je administratívne 

náročnejšie ako je tomu pri obvyklom prijatí. 

Doc. Ficová sa ďalej pýtala na kritériá pre PhD. štúdium v anglickom jazyku a na 

návrhy ponúkaných študijných odborov. 

Prodekan PraF UK doc. Brtko informoval, že Vedecká rada PraF UK neschválila 

odbory Občianske právo a Trestné právo pre vyučovanie PhD. v anglickom jazyku pre dennú 

formu štúdia, takže výučba PhD. v cudzom jazyku bude i naďalej prebiehať len v externej 

forme štúdia. 

 Doc. Ficová požiadala o informácie o spoločnom študijnom programe „Ekonómia 

a právo“ v súvislosti s prijímacím konaním. 

Dekan PraF UK informoval, že základom prijímacieho konania je zmluva medzi 

dvomi Univerzitami, ktorá určuje spoločné prijímacie konanie. Táto ustanovuje, že časť 

otázok na prijímacej skúške je z ekonómie a časť z práva. 

Predseda AS PraF UK uviedol, že v kritériách chýba presná špecifikácia prijímacej 

skúšky, konkrétne obsahová náplň prijímacej skúšky, percentá a body za prijímaciu skúšku.  

Predseda senátu sa pýtal, či sú detaily prijímacej skúšky obsahom spoločnej zmluvy medzi 

Univerzitami. 

<<Zo zasadnutia AS PraF UK odišiel senátor za zamestnaneckú doc. JUDr. Jozef 

Čentéš, PhD. Svoj odchod ospravedlnil pracovnými povinnosťami.>> 

Dr. Hamuľák požiadal o informáciu koľko percent má dosiahnuť uchádzač z ekonómie 

a koľko z práva, aby bol na štúdium prijatý. 

Dekan PraF UK uviedol, že ide o vzájomnú dohodu medzi Ekonomickou univerzitou 

a Právnickou fakultou UK. Snahou je získať čo najviac uchádzačov o štúdium. Ide o pilotný 

projekt. Spresnil, že ide o jeden test, na základe výsledku ktorého sa vyhodnocuje úspešnosť 

uchádzača. Test pozostáva z otázok vypracovaných z oblasti práva a ekonómie. Tento rok sme 

zaznamenali 150 záujemcov o štúdium. Nevylúčil, že v budúcnosti môže po vzájomnej dohode 

dôjsť k spresneniu podmienok prijímacieho konania a požiadal AS PraF UK, aby v tomto štádiu 

schválil predložené kritéria prijímacieho konania pre bakalársky spoločný študijný program 

„Ekonómia a právo“. 

Doc. Ficová uviedla, že správnosť a odôvodnenosť bakalárskeho spoločného 

študijného programu „Ekonómia a právo“ nikto nespochybňuje. Nestotožňuje sa však s tým, 

aby sa v rámci prijímacieho konania preverovali u uchádzačov o toto štúdium aj zároveň 

vedomosti z dejepisu. Navrhuje uprednostniť otázky z náuky o spoločnosti, prípadne základov 
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práva a logiky. Dejepis by bolo vhodné vypustiť (čo navrhuje), nakoľko spolu s ním okruh 

požadovaných a preverovaných vedomostí v rámci prijímacieho konania predstavuje pre 

uchádzača, stredoškolsky vzdelaného, neprimerané kvantum. Naviac v porovnaní s našimi 

uchádzačmi (odbor „právo“) majú rozšírené okruhy preverovaných vedomostí o oblasť 

ekonómie.  

Dekan PraF UK navrhol ponechať dejepis s doplnením základom práva. 

Predseda AS PraF UK navrhol urobiť rovnaké kritériá pre prijímacie konanie pre 

študijný odbor „Ekonómia a právo“ ako sú aj pre študijný odbor „právo“. 

Dekan PraF UK uviedol, že snahou vedenia bolo vytvoriť taký mix otázok, aby boli na 

úrovni strednej školy. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. uviedol, že zo stredoškolských učebníc je problém 

vyhľadať dostatočný počet vhodných otázok z predmetu „náuka o spoločnosti“, keďže obsah 

niektorých učebníc obsahuje neaktuálne alebo nevhodné definície-. 

Mgr. Milan Trylč, PhD. informoval, že v prípade vylúčenia otázok z dejepisu by 

nastala situácia, že sa nebude dať vytvoriť dostatočný počet otázok na prijímaciu skúšku. 

Mgr. Matej Smalík sa dotazoval, či by nebolo možné použiť pri tvorbe otázok aj 

niektorú z našich učebníc, na čo bolo zo strany vedenia PraF UK uvedené, že takýto prístup 

nie je možný 

JUDr. Marián Giba, PhD. uviedol, že má skúsenosti z prípravných kurzov. Tieto sú 

väčšinou zamerané na dejepis. 

Dr. Trylč predpokladá, že títo uchádzači by mali mať lepšie uplatnenie na trhu práce. 

Toto je aj dôvodom, pre ktorý sa rozhodli o tento druh štúdia. Z tohto pohľadu by preto 

nemuselo byť neprimeraným, že sa po nich požaduje osvojenie vedomostí vo väčšom rozsahu 

ako pri uchádzačoch o študijný program právo. 

Vedúca ŠO Mgr. Dagmar Sidorjaková uviedla, že vo vzťahu k odvolaciemu konaniu 

by bolo vhodné vyberať otázky pre prijímaciu skúšku tak, aby na ne boli jednoznačné 

odpovede. Predíde sa tak neskôr možným problémom, na ktoré by sa mohli neprijatí 

uchádzači odvolávať. Uvedené sa vzťahuje k poznámke Dr. Fábryho. 

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. uviedol, že tieto kritériá boli dané aj do akreditačného 

spisu a nemali by mať nateraz iný obsah. 

Senátor za študentskú časť AS PraF UK Peter Rakovský súhlasil s názorom p. doc. 

Ficovej o vypustení dejepisu z prijímacích skúšok. 

Mgr. Smalík navrhuje v prípade, že by sa dejepis úplne nevypustil, aspoň obmedziť 

jeho rozsah. 

Predseda AS PraF UK navrhol doplniť kritériá pre prijímacie konanie o uvedené 

skutočnosti. 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. uviedol, že kritériá pre prijímacie konanie by mali 

byť konzultované aj s garantmi príslušných odborov. 

Dr. Fábry uviedol, že najťažšia je tvorba otázok z okruhu teórie práva, nakoľko je 

potrebné dbať na presnosť možných odpovedí. Navrhuje preto, aby bol tím tvorcov otázok 

posilnený o ďalších pedagógov. 

Doc. Ficová dala návrh na vypustenie otázok z dejepisu z kritérií pre prijímacie 

konanie a o doplnenie otázok z oblasti základov práva. 

Dekan fakulty uviedol, že návrh kritérií, ktorý je predložený na zasadnutie AS PraF 

UK, bol prerokovaný s Ekonomickou univerzitou a je to takto uvedené aj vo vzájomnej 

zmluve s touto fakultou. 

 JUDr. Marián Giba, PhD. navrhol, aby sa pri tvorbe otázok z dejepisu viac dbalo na 

logické myslenie, nie len na memorovanie rokov z oblasti dejepisu. 

Doc. Brtko informoval, že otázky na prijímacích testoch z oblasti dejepisu ani teraz nie 

sú zamerané na memorovanie rokov, ale skôr na historické súvislosti, a uviedol konkrétny 
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príklad. 

Dr. Giba uviedol, že je potrebné viac dbať na konkrétnu formuláciu otázok. 

Dr. Hamuľák chcel stanoviť konkrétny limit otázok a počtu možných dosiahnutých 

bodov pre oblasť ekonómie a pre oblasť práva. 

 

Predseda senátu navrhol kompromisné riešenie, že otázky s dejepisu sa budú 

zameriavať na novšie dejiny, a akcentovať sa budú otázky z náuky o spoločnosti s čím 

predkladateľ vyjadril súhlas.  

Doc. Ficová vzhľadom na uvedenú skutočnosť svoj návrh stiahla.  

Doc. Ficová sa ďalej dotazovala, či sa suma školného, uvedená v kritériách, považuje 

za školné na celý akademický rok. 

Vedúca ŠO Mgr. Sidorjaková uviedla, že ide o sumu školného na akademický rok 

počas štandardnej dĺžky štúdia. Na základe uvedenej pripomienky budú doplnené jednotlivé 

kritériá.  

Vzhľadom na neurčitosť znenia kritérií Dekan PraF UK navrhol zmeniť počet 

prijatých na odbor Ekonómia a Právo na 70 a vypustiť text o tom, že počet prijatý bude 

stanovený dohodou 

Doc. Ficová uviedla, že pre bakalársky  študijný program v externej forme štúdia nie 

je stanovené percento úspešnosti pre prijatie a navrhuje ho tam doplniť.  

Dekan PraF UK súhlasil s doplnením stanovenia hranice dosiahnutia min. 50%  bodov 

pri prijímacej skúške pri uchádzačov o štúdium v externej forme, obdobne ako je to pri 

uchádzačoch o štúdium v dennej forme štúdia. 

Doc. Ficová ďalej požiadala o informáciu o predpokladanom počte prijatých 

uchádzačov o štúdium v ruskom jazyku a navrhla jej doplnenie do kritérií pre prijímacie 

konanie. 

Predseda AS PraF UK sa pripojil k prednesenému návrhu. 

Dekan PraF UK uviedol, že predpokladaný počet prijatých uchádzačov o štúdium 

v ruskom jazyku je 20 na dennú formu štúdia a 10 na externú formu štúdia. 

Doc. Ficová požiadala o vysvetlenie dôvodu, pre ktorý je termín pre podanie si 

prihlášky na prijímacie konanie pre magisterský študijný program formou prestupu z inej 

vysokej školy na našu PraF UK do 30.6. a pre magisterský študijný program (bez prestupu, t. 

j. súvislá nadväznosť z bc. Štúdia na Mgr. Štúdium na našej PraF UK) do 31.7. 

Vedúca ŠO Mgr. Sidorjaková uviedla, že termín pre podávanie prihlášok na štúdium 

pre bakalársky a magisterský študijný program formou prestupu z inej vysokej školy je daný 

do 30.6. preto, lebo v prípade kladného rozhodnutia si toto vyžaduje ešte aj súhlas rektora 

UK, čo predstavuje časovo náročnejší proces. 

Doc.Ficová sa dotazovala na kapacitné možnosti prijímania na štúdium formou 

prestupu z inej vysokej školy. 

Dekan PraF UK informoval, že v prípade magisterského štúdia pri prijímaní 

uprednostňujeme našich absolventov a až následne uchádzačov z iných vysokých škôl. 

Dr. Giba uviedol, že nie je stotožnený s prijímaním na štúdium formou prestupu 

z iných vysokých škôl.  

Doc. Ficová chcela vedieť, že na čo sa prihliada pri prijímaní na štúdium formou 

prestupu z iných vysokých škôl. 

Dekan uviedol, že ide najmä o zdravotné dôvody a samozrejme aj o kapacitné 

a personálne možnosti. 

Doc. Ficová sa ďalej dotazovala, na základe čoho sú prijímaní študenti do 1. ročníka 

magisterského študijného programu právo z iných vysokých škôl. 

Dekan PraF UK informoval, že uchádzači z iných vysokých škôl boli na magisterský 

študijný program prijatí na externú formu štúdia, za ktorú uhrádzajú školné. 
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Doc. Ficová ďalej chcela vedieť, prečo boli prijímaní aj absolventi bakalárskeho 

študijného programu Vysokej školy Danubius, fakulty práva Janka Jesenského so sídlom 

v Sládkovičove. 

Vedúca ŠO Mgr. Sidorjaková uviedla, že otázkou na vedenie fakulty je to, či chceme 

prijímať uchádzačov o štúdium na magisterský študijný program, ktorí absolvovali bakalársky 

študijný program na iných vysokých školách ako na UK z finančných dôvodov, nakoľko 

externá forma štúdia je spoplatnená. Našich absolventov bakalárskeho študijného programu 

tvorí v prvom roku štúdia magisterského študijného programu v externej forme štúdia 

približne jedna tretina, ostatní sú absolventi bakalárskeho štúdia z iných vysokých škôl. 

Prof. Vrabko uviedol, že aj Vysoká škola Danubius, fakulta práva Janka Jesenského 

bola akreditovaná tak isto ako ostatné vysoké školy, a preto jej absolventi nemôžu byť pri 

prijímaní na štúdium v magisterskom študijnom programe v dennej alebo externej forme 

štúdia diskriminovaní, bolo by to v rozpore s Bolonským procesom. K uvedenému stanovisku 

sa pripojil aj predseda senátu. 

Doc. Brtko uviedol, že spomínaná fakulta má rovnaký opis študijného programu aký 

máme aj my. 

Doc. Ficová uviedla, že bola v rámci svojej práce pre Akreditačnú komisiu (poradný 

orgán Vlády SR) na kontrole v Ostrave, a tam nemali na bakalárskom študijnom programe 

štátnu skúšku zo správneho práva. 

Dekan PraF UK uviedol, že podľa jeho informácií v Ostrave majú v bakalárskom 

študijnom programe štátnu skúšku zo správneho práva. 

Doc. Ficová sa pýtala vedenia PraF UK, či ekonomický aspekt stojí našej fakulte za to, 

aby prijímala uchádzačov o štúdium na magisterskom študijnom programe aj z takých 

vysokých škôl ako tá so sídlom v Sládkovičove. 

 V závere diskusie bolo zdôraznené, že fakulta v žiadnom prípade nemôže a nebude 

diskriminovať ichádzačov o magisterské štúdium len preto, na akej škole získali bakalársky 

titul, avšak sa musí zabezpečiť, aby magisterský titul získali len tí študenti, ktorí si riadne 

a v požadovanej kvalite splnia svoje povinnosti. 

V súvislosti s diskusiou tiež dekan PraF UK súhlasil so znížením počtu prijímaných na 

magisterský študijný program  

<<Na zasadnutie AS PraF UK prišiel opätovne senátor za zamestnaneckú časť Dr. 

Mičátek a zo zasadnutia AS PraF UK odišiel senátor za zamestnaneckú časť Dr. Fábry, ktorý 

svoj odchod ospravedlnil pracovnými povinnosťami.>> 

 Dekan PraF UK sa stotožnil so všetkými navrhovanými zmenami a doplneniami a 

Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 predkladá na schválenie AS PraF 

UK ďalej v znení prijatých zmien a doplnení. Z uvedeného dôvodu nedal predseda senátu 

hlasovať o každom pozmeňovacom návrhu samostatne a zmeny a doplnenia boli začlenené do 

návrhu uznesenia vypracovaného predsedníctvom AS PraF UK. 

Do diskusie sa ďalej nik nezapojil. Z tohto dôvodu predseda AS PraF UK ukončil 

diskusiu a dal hlasovať o  návrhu uznesenia vypracovanom predsedníctvom AS PraF UK 

v znení zmien a doplnení na základe pripomienok, pričom tento návrh uznesenia nahlas 

prečítal 

 

Hlasovanie (prítomní 16): 

Za:    16 

Proti:     0 

Zdržali sa:    0 

Nehlasoval:    0 

 

Uznesenie č. 5/II/2014 
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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 

 

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.“ 

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

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

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

počas  štandardnej dĺžky štúdia“, 

 

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.“, 

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“, 

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

pripája text „počas  štandardnej dĺžky štúdia“, 

 

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

znení predloženom dekanom, 

f) Magisterský 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 „Predpokladaný počet prijatých“ sa číslo 200 nahrádza číslom 150, 

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

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

dekanom, 

i) Doktorandské štúdium v slovenskom 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“; 

j)  Doktorandské štúdium v anglickom 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“; 

 

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; 

 

III. odporúča dekanovi, aby otázky na prijímaciu skúšku v rámci bakalárskeho spoločného 

študijného programu: „Ekonómia a právo“, študijné odbory: národné hospodárstvo (3.3.1.) 

a právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a externá) boli koncipované s akcentom na novšie 

dejiny a náuku o spoločnosti (najmä základy práva), 

 

IV. poveruje Kontrolnú komisiu  Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (ďalej len „komisia“), výkonom kontroly plnenia tohto uznesenia, 

 

V. ukladá 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 vo vzťahu k čl. II 

tohto uznesenia. 

 

 

 

K bodu 7/ Informácia o priebehu a stave komplexnej akreditácie 

 

Predseda AS PraF UK otvoril tento bod zasadnutia AS PraF UK a udelil slovo 

dekanovi PraF UK, ktorý informoval senátorov o priebehu prípravy podkladov PraF UK ku 

komplexnej akreditácie. Uviedol, že komplexný materiál bol už odovzdaný rektorátu UK 

v Bratislave. 

Predseda AS PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu a požiadal dekana PraF UK, aby 

podľa svojho názoru uviedol ním predpokladaný výsledok, ktorý možno v akreditačnom 

konaní očakávať, a ďalšiu postupnosť krokov. 

Dekan PraF UK uviedol, že možno očakávať „poctivé B“, pričom prodekan PraF UK 

doc. Brtko doplnil, že hodnotenie „-“ alebo „+“ sa už neudáva, t. j. udeľuje sa len čisté 

hodnotenie. Nateraz je ťažké odhadnúť kedy bude spis postúpený Akreditačnej komisii na 

hodnotenie (tento postupuje rektorát UK v Bratislave) a zároveň nie je možné určiť termín 

výsledku akreditačného konania. Predpokladá však, že do jedného roka.  

 Doc.Ficová požiadala o informáciu aká bola publikačná činnosť doktorandov. 

Doc. Brtko uviedol, že o uvedenom sa bude informovať v knižnici PraF UK. 

Dr. Čunderlík uviedol, že doktorandi sú veľmi súťaživí a s tým súvisí aj ich aktivita 

v publikačnej činnosti. 

Doc.Ficová sa ďalej dotazovala, či sa zrealizovalo hodnotenie činnosti pedagógov 
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v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom.  

Doc. Brtko uviedol, že správne sa toto hodnotenie nazýva „Hodnotenie vybraných 

vedecko-pedagogických aktivít“ a že zatiaľ nebolo zrealizované, nakoľko sa pripravoval 

akreditačný spis. 

Predseda senátu sa spýtal, či sú ďalšie otázky alebo príspevky do diskusie. Neboli, 

a tok predseda AS PraF UK ukončil diskusiu k tomuto bodu dnešného zasadnutia AS PraF 

UK. 

 

 

K bodu 8/ Voľba predsedu, členov a náhradníkov Volebnej komisie pre voľby 

kandidáta na dekana 

 

Predseda senátu uviedol bod 8 zasadnutia AS PraF UK. Predseda AS PraF UK vyzval 

členov AS PraF UK, aby predložili návrhy kandidátov na predsedu, členov a náhradníkov 

Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana. 

Predseda senátu navrhol za kandidáta na predsedu Volebnej komisie pre voľby 

kandidáta na dekana JUDr. Michala Ďuriša, PhD., za kandidátov na členov tejto komisie za 

zamestnaneckú časť navrhol JUDr. Vladislava Mičátka, PhD. a za študentskú časť Mgr. 

Lenku Trnkusovú, za kandidátov na náhradníkov tejto komisie navrhol za zamestnaneckú 

časť JUDr. Katarínu Lenhartovú, PhD. a za študentskú časť Petra Rakovského. 

Predseda AS PraF UK vyzval členov AS PraF UK, aby predložili ďalšie návrhy. 

Ďalšie návrhy neboli. 

Následne sa uskutočnilo hlasovanie tajnou voľbou, ktoré zrealizovali skrutátori. 

 

Výsledky hlasovania: 

 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:   16 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  16 

Počet platných hlasovacích lístkov:   16 

 

 

Na základe výsledkov voľby predseda AS PraF UK skonštatoval prijatie 

nasledujúceho uznesenia: 

 

Uznesenie č. 6/II/2014 

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

„senát“),  

 na základe  čl. 3 Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v 

 Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 8/2010), 

zvolil v tajnej voľbe nasledujúcich členov Volebnej komisie pre voľby  kandidáta na dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

a) predseda: JUDr. Michal Ďuriš, PhD.; 

b) člen za zamestnaneckú časť: JUDr. Vladislav Mičátek, PhD.; 

c) člen za študentskú časť: Mgr. Lenka Trnkusová; 

d) náhradník za zamestnaneckú časť: JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. 

e)  náhradník za študentskú časť: Peter Rakovský. 

 

 

K bodu 9/ Rôzne 
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Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu k preposlednému bodu zasadnutia AS PraF 

UK. 

Dr. Giba sa spýtal na predpokladaný počet prijatých uchádzačov o dennú formu PhD. 

štúdia pre akad. rok 2014/2015 a či sú tieto predpokladané počty aj niekde zverejnené.  

Prodekan PraF UK doc. Brtko informoval, že predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov o dennú formu PhD. štúdia na PraF UK je 12. Zatiaľ je počet uchádzačov o PhD. 

štúdium nasledovný: 

 

     Denná forma   externá forma 

Obchodné právo     11   1 – v AJ 

Ústavné právo    8   1 

Teória a dejiny štátu a práva  3   2 

Správne právo    2   1 

Občianske právo   9   0 

Trestné právo    12   0 

 

 Doc. Ficová požiadala o informáciu, či by Katedra trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky PraF UK a Katedra občianskeho práva PraF UK nemali byť oproti ostatným 

katedrám PraF UK zvýhodnené v tom, že by práve na ne malo byť prijatých viac uchádzačov, 

nakoľko v uplynulom období práve na tieto dve nebol prijatý žiaden uchádzač o dennú formu 

PhD. štúdia. 

 Dekan PraF UK požiadal, aby táto téma nebola nateraz otváraná. 

Doc. Ficová sa dotazovala, či oponenti rigoróznych prác majú vkladať posudky do 

systému AIS, respektíve ktorý pracovník dekanátu alebo študijného oddelenia má poskytovať 

podtrebnú administratívnu podporu v tejto oblasti. Prodekanka doc. Katarína Kalesná uviedla, 

že k tomuto nemá pripravené stanovisko, avšak na výzvu predsedu senátu prisľúbila daný 

problém preskúmať a zaslať predsedom odborových komisií potrebné usmernenie. 

Ďalej Doc. Ficová navrhla, aby výsledky PhD. štúdia boli evidované v systéme AIS, 

a to najmä záverečné koncoročné hodnotenie študenta školiteľom.  

Ďalšie pripomienky do bodu rôzne neboli a tak predseda AS PraF UK ukončil 

diskusiu. 

 

 

K bodu 10/ Záver 

 

Predseda AS PraF UK poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie AS PraF 

UK. 

 

 

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

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

       predseda AS PraF UK 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Milan Trylč, PhD.  ............................................. 

Overil: JUDr. Marián Giba, PhD.  ............................................. 

Mgr. Petra Uličná,PhD.  ............................................. 

Mgr. Lenka Trnkusová  ............................................. 

http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ktpkk
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=ktpkk
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=kop
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Prílohy: 

1. Návrh programu 

2. Návrhy uznesení: NÁVRH 1 až 7. 


