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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Akademický senát 
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

 

 

Zápisnica 

z II. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

vo volebnom období 1. máj 2016 – 30. apríl 2018 

konanom dňa 8. jún 2016 

 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „AS PraF UK“): 

 

Predsedníctvo AS PraF UK:  

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (predseda AS PraF UK) 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. (podpredseda AS PraF UK za zamestnaneckú časť) 

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. (tajomníčka AS PraF UK) 

Mgr. Matúš Michalovič (podpredseda za AS PraF UK za študentskú časť) 

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. (overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

 

Overovatelia AS PraF UK:  

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

 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK: 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. - zúčastnil sa rokovania AS PraF UK od bodu 2 Programu 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

JUDr. Lenka Freel, PhD. 

doc. JUDr. Tomáš Lalík, PhD. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.- zúčastnil sa rokovania od bodu 9 Programu 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Mgr. Petra Janská 

Bc. Stanislav Mihálik 

Bc. Lukáš Bis 

Daniel Zigo 

Filip Šuran 

Igor Slovák 

Erik Ploth 
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Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Roman Bisták 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti: 

nikto 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK  

 

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (dekan) 

JUDr. Ján Škrobák, PhD. (prodekan) 

Mgr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (prodekan) 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, PhD. (prodekan) 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. (tajomníčka) 

JUDr. Ondrej Laciak, PhD. (splnomocnenec dekana)  

Prítomní: hostia 

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 08. júna 2016 o 14,00 hod. v miestnosti č. 324 SB 

Iuridicum na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave (sídlo PraF UK). 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Zasadnutie AS PraF UK viedol predseda AS PraF UK v zmysle Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Privítal 

prítomných na zasadnutí AS PraF UK.  

Konštatoval, že senát je uznášaniaschopný a otvoril zasadnutie AS PraF UK. Predložil senátu 

návrh programu zasadnutia AS PraF UK v znení, v akom bol rozoslaný členom AS PraF UK 

v elektronickej forme e-mailom a zverejnený. Spýtal sa prítomných, či sú nejaké návrhy na 

zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia AS PraF UK.  

Predseda AS PraF UK navrhol doplniť ako bod 7. programu doplniť Schválenie odvolania 

a vymenovania členov Disciplinárnej komisie.  

Predseda AS PraF UK dal hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia AS PraF UK v 

navrhovanom znení. 

 

NÁVRH č. 1 

 

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

„senát“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 
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1.        Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2.        Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty UK za rok 2015 

3.        Rozpočet výnosov  a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2016 

           (rozpis rozpočtu PraF UK na rok 2016)  

4.        Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave,   

           Právnickej fakulty 

5.        Kritériá prijímacieho konania na Právnickej fakulty UK na akademický rok 

           2016/2017 

6.        Súhlas s odvolaním a vymenovaním členov Vedeckej rady Univerzity Komenského  

           v Bratislave, Právnickej fakulty 

7.        Schválenie odvolania a vymenovania členov Disciplinánej komisie 

8.        Návrh informačných listov výberových predmetov 

9.        Rôzne 

10.      Záver 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 23 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený v navrhovanom 

znení bezo zmien ako Uznesenie č. 1/II/2016. 

 

K bodu 2/ Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty UK za rok 2015 

 

Predseda AS PraF UK požiadal dekana fakulty ako predkladateľa o uvedenie tohto bodu 

programu. 

Dekan informoval, že stále ešte čakáme na prijatie finančných prostriedkov z projektu LEIG 

a UVP. Za minulý rok, nakoľko sme si museli požičať 50.000 eur od rektorátu z dôvodu zlého 

nastavenia hospodárenia v minulých rokoch, vykázali sme miernu stratu. 

Aktuálny rok sme schopní prostriedky rektorátu vrátiť a teda nakoľko bolo upravené aj 

personálne obsadenie katedier a administratívy, je predpoklad, že vykážeme plus. 

Predseda AS PraF UK požiadal doc. Staneka o zaujatie stanoviska ako predsedu Kontrolnej 

komisie. Doc. Stanek povedal, že Kontrolná komisia si výročnú správu preštudovala 

a následne odprezentoval jej stručne stanovisko: 

1. Otázka znižovania pasív (komisia za pozitívne vníma to, že preklenovací úver 

môžeme vrátiť a požiadanie o úver ako aj jeho čerpanie, ktoré komisia tiež považuje 

za objektívne a dostatočne zdôvodnené) 

2. Zníženie príjmov z nedotačných zdrojov (komisia uviedla, že považuje za pozitívne, 

že celkové náklady poklesli o 316 tis. eur) 

3. Zdôvodnenie mzdových nákladov (komisia považuje za pozitívne, optimalizácia bola 

vysokohodnotná a personálne zmeny považuje za objektívne).  
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Doc. Stanek taktiež uviedol, že celkové hospodárenie za rok 2015 považuje za objektívne 

a Kontrolná komisia odporúča predloženú Výročnú správu schváliť bez pripomienok. 

Predseda AS PraF UK vyzval prítomných na diskusii. Prihlásil sa Daniel Zigo k tabuľke č. 6 

na strane 11 a požiadal o vysvetlenie, čo znamenajú „Iné ostatné náklady“, nakoľko ide 

o sumu 335.000 eur a 302.000 eur. Tajomníčka PraF UK uviedla, že ide o štipendiá, ktoré boli 

študentom vyplatené. Dekan fakulty navrhol pripojiť poznámku, že v tejto položke sú 

zahrnuté i štipendiá vyplácané študentom fakultou. 

Žiadne ďalšie otázky neboli vznesené. Predseda AS PraF UK dal hlasovať o predloženom 

uznesení, ktorým sa navrhuje schváliť Výročná správa o hospodárení.  

 

 

NÁVRH č. 2.  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na 

základe § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 17 písm. h) a čl. 

48 ods. 3 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schváleného 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 10. 

2009 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11. 11. 2009 

(Vnútorný predpis č. 1/2009), v znení Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 7/2010), v znení Dodatku č. 2 k Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013), 

v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(Vnútorný predpis č. 5/2015) a v znení Dodatku č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2016), 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za 

rok 2015, predloženú dekanom fakulty. 

 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 23 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Predseda AS PraF UK uviedol, že Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, za rok 2015 bola schválená Uznesením č. 2/II/2016. 
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K bodu 3/ Rozpočet výnosov  a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2016 (rozpis 

rozpočtu PraF UK na rok 2016)  

 

Predseda AS Praf UK vyzval dekana fakulty ako predkladateľa o uvedenie tohto bodu 

programu.  

Dekan PraF UK uviedol, že bola zmenená metodika financovania fakúlt v rámci UK. 

Nakoľko na základe princípu solidarity sa fakulty vzájomne podieľajú na hospodárení, naša 

fakulta mala získať tento rok menej prostriedkov, cca. o 16-17.000 eur. Zmena však nastala aj 

v zmene financovania platov zamestnancov, takže sme dostali o cca. 92.000 eur viacej a pred 

voľbami bolo do rozpočtu vysokých škôl zaslaných cez 20 miliónov eur. Dekan povedal, že 

s týmito prostriedkami fakulta v rozpočte rátať nemôže, nakoľko ešte čaká na podpísanie 

zmluvy medzi UK a MŠ SR. Dekan uviedol, že sme žiadali aj prostriedky na podporu 

právneho klinického vzdelávania a tieto prostriedky musíme vyčerpať do konca roka 2016. 

I naďalej je nutné sa zamerať na koeficient ekonomickej náročnosti štúdia. I napriek tomu, že 

nám mnohí kompetentní prisľúbili zvýšenie koeficientu, aktuálne k tomu nedošlo. Podstatný 

je aj koeficient kvalifikačnej štruktúry zamestnancov, takže je nutné zamerať sa na 

zvyšovanie kvalifikácii jednotlivých zamestnancov.  

Rozpočet nám síce bude navýšený aj v dôsledku publikačnej činnosti jednotlivých 

zamestnancov, to však prichádza až s oneskorením dvoch rokov. 

Pokiaľ ide o nedotačné prostriedky- ide o príjmy zo školného a poplatkov za rigorózne 

konanie, počítame s vyššími príjmami aj v tejto oblasti. 

Rovnako bolo vybratých aj viac finančných prostriedkov za predĺženie nadštandardnej dĺžky 

štúdia, veľa našich študentov stanovené podmienky na čas nesplnilo a nesplní, čo však 

v celkovom meradle nepovažuje dekan za pozitívne. 

Postupne nám končí štúdium v ruskom jazyku, takže s týmto príjmom nebudeme počítať, 

rovnako aj študenti študujúci doktorandské štúdium v anglickom jazyku- tu je priorita 

v zvyšovaní kvality ich výučby a práce s týmito študentmi. 

Rovnako je priorita posilniť i niektoré katedry a ústavy, ktoré sú personálne poddimenzované. 

Či budeme môcť pristúpiť k zvyšovaniu osobných ohodnotení a podobne, uvidíme na konci 

roka. 

Na rokovanie AS PraF UK sa dostavil Doc. Ľalík. 

Predseda AS PraF UK vyzval prítomných na zapojenie sa do diskusie. 

O slovo sa prihlásil Mgr. Michalovič. Upozornil na to, že bol i tento rok organizovaný 

prípravný kurz na prijímacie skúšky, ale prijímacie skúšky nebudú. Spýtal sa dekana, či sa 

bude organizovať prípravný kurz i v budúcom roku. 

Dekan uviedol, že z dôvodu zvyšovania záujmu o našu fakultu sa kurz bude organizovať, 

pretože osoby boli upozornené, že i napriek kurzu sa prijímacie skúšky môžu i nemusia 

konať, takže každý sa mohol rozhodnúť sám.   
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Prodekan Blažo uviedol, že síce nebudú prijímacie pohovory v Bc. študijnom programe 

Právo, ale budú v študijnom programe Právo a ekonómia, takže kurz sa organizuje aj pre 

týchto študentov. 

Mgr. Michalovič upozornil s ohľadom na predložený rozpočet, že doktorandi tam majú dve 

položky v rozpočte, pričom jedna je vo výške cca. 18.000 eur, takže ho zaujímalo, čo 

konkrétne tieto položky predstavujú. Tajomníčka informovala, že doktorandi budú po novom 

financovaní z nedotačných zdrojov, čo predstavuje túto sumu a zvyšná nízka suma, ktorá je 

v rozpočte predstavuje prostriedky, ktoré sa doplatia tento rok zostávajúcej jednej 

doktorandke z pôvodného systému financovania. 

Rovnako Mgr. Michalovič pozitívne vyzdvihol zvýšenie prostriedkov na financovanie 

knižnice, t.j. nákup kníh a pod. 

Z rokovania AS PraF UK odišla Dr. Uličná. 

Žiadne ďalšie otázkyani pripomienky neboli vznesené. Predseda AS PraF UK dal hlasovať 

o predloženom uznesení, ktorým sa navrhuje schváliť rozpočet Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2016, predložený dekanom fakulty. 

 

 

NÁVRH č. 3. 

  

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na 

základe § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 17 písm. f) a čl. 

22 ods. 6 písm. b) a ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty dňa 6. 10. 2009 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 

11. 11. 2009 (Vnútorný predpis č. 1/2009), v znení Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 7/2010), v znení 

Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný 

predpis č. 2/2013), v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2015) a v znení Dodatku č. 4 k Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2016), 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

rozpočet Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2016, predložený 

dekanom fakulty. 

 

 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 23 

Proti: 0 
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Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK  schválil rozpočet Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2016, predložený dekanom fakulty a to 

Uznesením č. 3/II/2016. 

 

K bodu 4/ Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty 

 

Zasadnutie AS PraF UK pokračovalo ďalším bodom programu. Predseda AS PraF UK vyzval 

predkladateľa, dekana fakulty, o uvedenie tohto bodu programu. 

Dekan uviedol, že fakulta má záujem zriadiť ALUMNI klub, čo je klub, ktorého súčasťou sú 

bývalí absolventi našej fakulty, čo celkovo môže fakulte pomôcť k propagácii fakulty. 

Na iných fakultách je tendencia riešiť tieto kluby formou občianskeho združenia, u nás nie. 

Preto dekan navrhuje zmeniť organizačnú štruktúru a za predsedu tohto klubu navrhuje 

predsedu predstavenstva Slovnaftu, Dr. Világiho, ktorý je významným absolventom našej 

fakulty.  

O slovo sa prihlásil Dr. Laciak, ktorý upozornil, že aj na iných významných univerzitách 

fungujú tieto kluby.  

Dr. Kováčiková sa spýtala Dr. Laciaka, akým spôsobom bude riešená propagácia tohto klubu, 

či formou osobitných pozvánok alebo emailom, či publikovaním v médiách. Dekan 

odpovedal, že využijú všetky možnosti na získanie členov a upresnil, že fungovanie sa nebude 

týkať len spoločenských podujatí, ale aj vedeckých podujatí, prípadne spolupráce vo 

vypracovávaní právnych vedeckých analýz, podieľanie sa na BPF a pod. Sále sa zvažujú 

osoby, ktoré by mali byť vo výkonnom orgáne tohto klubu. 

Pointou je, že ide o klub, takže by sa mal stretávať viackrát za rok, takže bude nutné riešiť aj 

niektoré technické otázky. 

Na rokovanie o tomto bode programu sa vrátila Dr. Uličná. 

Predseda AS PraF UK ukončil diskusiu k tomuto bodu programu a dal hlasovať o schválení 

Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty v znení predloženom na rokovanie senátu. 

 

 

NÁVRH č. 4  

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na 

základe § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 33 ods. 2 písm. 

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

znení neskorších predpisov a na základe čl. 4 ods. 2 vnútorného predpisu Univerzity 

Komenského v Bratislave č. 7/2015 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2007 
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Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, schválený Akademickým 

senátom Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Vnútorný predpis Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. 

6. 2009, Dodatku č. 2 zo dňa 23. 3. 2011, Dodatku č. 3 z 11. 2. 2015, Dodatku č. 4 zo dňa 

12. 3. 2015, Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015 a Dodatku č. 6 zo dňa 30. 9. 2015. 

 

 

 

Hlasovanie  

 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil Vnútorný predpis Dodatok č. 7 

k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

dňa 6. 5. 2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. 6. 2009, Dodatku č. 2 zo dňa 23. 3. 2011, 

Dodatku č. 3 z 11. 2. 2015, Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015, Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015 

a Dodatku č. 6 zo dňa 30. 9. 2015 a to  Uznesením č. 4/II/2016. 

 

K bodu 5/ Kritériá prijímacieho konania na Právnickej fakulty UK na akademický rok 

2017/2018 

 

Predseda AS PraF UK otvoril bod 5. dnešného zasadnutia AS PraF UK. Nakoľko 

predkladateľom je pán dekan, predseda AS PraF UK požiadal dekana o uvedenie tohto bodu 

programu. 

Dekan informoval, že oproti minulému roku sa zmenili podmienky prijatia v rámci Bc. 

Študijnému programu a to tým, že sa prijímacie konanie organizovať nebude. Rovnako 

navrhol dekan i vypustiť z navrhovaného materiálu v rámci PhD. programu odbor trestné 

právo a medzinárodné právo, nakoľko máme pozastavené v týchto dvoch programoch 

prijímanie doktorandov. 

Prodekan Blažo upresnil, že bol podaný návrh na akreditáciu Mgr. študijného programu 

v odbore Právo a ekonómia, takže pokiaľ nebude akreditovaný, študenti naň prijímaní 

nebudú, ak bude - budú, nakoľko teraz nevieme predpokladať závery Akreditačnej komisie. 
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Predseda AS PRAF UK navrhol schváliť uznesenie s pripomienkami, ktoré navrhol pán 

dekan. 

 

NÁVRH č. 5  

 

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

„akademický senát“), na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „dekan“), podľa § 27 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

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

základe čl. 17 písm. j) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v 

platnom znení, 

 

schvaľuje 

 

kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018 pre 

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, 

b) bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a 

externá) v znení predloženom dekanom,  

c) magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a 

externá) v znení predloženom dekanom,  

c) bakalársky študijný program, magisterský študijný program a doktorandské študijné 

programy – prijímanie študentov na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte, formou prestupu z inej vysokej školy v dennej a v externej forme štúdia 

v znení predloženom dekanom, 

d) doktorandské štúdium  (forma štúdia: denná a externá) v slovenskom a anglickom  

jazyku v znení predloženom dekanom,  

e) magisterský spoločný študijný program: „Právo a ekonómia“, študijné odbory: národné 

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

 

 

Hlasovanie  

 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že vyššie uvedený Návrh č. 5 bol AS PraF UK schválený 

ako Uznesenie č. 5/II/2016. 

 

K bodu 6/ Súhlas s odvolaním a vymenovaním členov Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
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Predseda AS PraF UK uviedol, že predkladateľom je dekan fakulty. Dekan fakulty uviedol, že 

v pondelok doručil vzdanie sa funkcie vo Vedeckej rade PraF UK aj Disciplinárnej komisie 

PraF UK Dr. Martvoň. 

Dekan by rád doplnil do Vedeckej rady Praf UK doc. Juraja Vačoka, PhD., ktorý 

s vymenovaním za člena  Vedeckej rady PraF UK vyslovil svoj súhlas. 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu. Vzhľadom na to, že sa nikto z členov 

AS Praf UK do diskusie k tomuto bodu neprihlásil, požiadal prítomných o hlasovanie vo veci 

schválenia odvolania Mgr. Antona Martvoňa, PhD. z Vedeckej rady PraF UK. 

 

 

NÁVRH č. 6  

 

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

„senát“) 

na základe § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 17 písm. e) 

Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schváleného Akademickým 

senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, dňa 6. 10. 2009 a 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11. 11. 2009 (Vnútorný 

predpis č. 1/2009), v znení neskorších predpisov na návrh dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje odvolanie nasledujúcich členov Vedeckej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

- Mgr. Anton Martvoň, PhD. 

 

Hlasovanie: 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil odvolanie Mgr. Antona 

Martvoňa, PhD. z Vedeckej rady PraF UK a to Uznesením č. 6/II/2016. 

 

Predseda AS Praf UK následne vyzval prítomných o hlasovanie vo veci schválenia 

vymenovania doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. za člena Vedeckej rady PraF UK. 

 

 

NÁVRH č. 7  

 

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

„senát“) 

na základe § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 17 písm. e) 

Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schváleného  

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, dňa 6. 10. 

2009 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11. 11. 2009 

(Vnútorný predpis č. 1/2009), v znení Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 7/2010) a v znení Dodatku č. 2 k Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013)  

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

schvaľuje vymenovanie nasledujúcich členov Vedeckej rady Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty: 

- doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

 

Hlasovanie: 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil vymenovania doc. Juraja Vačoka, 

PhD. za člena Vedeckej rady PraF UK a to Uznesením č. 7/II/2016. 

 

K bodu 7/ Návrh a odvolanie členov Disciplinárnej komisie PraF UK  

Predseda AS PraF UK požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. Dekan uviedol, že 

navrhuje odvolať z Disciplinárnej komisie Praf UK Mgr. Antona Martvoňa, PhD. a zároveň 

navrhuje vymenovať za člena  Disciplinárnej komisie Praf UK JUDr. Hanu Kováčikovú, 

PhD., ktorá s týmto návrhom prejavila svoj súhlas. 

 

Predseda AS PraF UK požiadal prítomných o hlasovanie vo veci Schválenia odvolania Mgr. 

Antona Martvoňa, PhD. z Disciplinárnej komisie PraF UK. 

 

 

NÁVRH č. 8  

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

„senát“) 

podľa čl. 2 ods. 2  Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, pre študentov 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

schvaľuje odvolanie nasledujúcich členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty: 

- Mgr. Anton Martvoň, PhD. 

 

Hlasovanie: 

Za: 23 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 
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Nehlasovali: 0 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil odvolanie Mgr. Antona 

Martvoňa, PhD. z Disciplinárnej komisie PraF UK Uznesením č. 8/II/2016. 

 

Predseda AS Praf UK vyzval prítomných na hlasovanie vo veci schválenia vymenovania 

JUDr. Hany Kováčikovej, PhD. za členku Disciplinárnej komisie PraF UK. 

 

 

NÁVRH č. 9  

 

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

„senát“) 

podľa čl. 2 ods. 2  Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty pre študentov 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

schvaľuje vymenovanie nasledujúcich členov Disciplinárnej komisie Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

- JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

 

Hlasovanie: 

Za: 23 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil vymenovania JUDr. Hany 

Kováčikovej, PhD. ako členky Disciplinárnej komisie PraF UK Uznesením č. 9/II/2016. 

 

K bodu č. 8 programu/ Návrh informačných listov výberových predmetov 

Predseda AS PraF UK požiadal dekana fakulty o uvedenie tohto bodu programu. Dekan 

odovzdal slovo prodekanovi Blažovi. Prodekan Blažo uviedol, že bolo nutné doplniť niektoré 

predmety v rámci novej akreditácie Mgr. študijného programu, hoci mnohé už boli 

vyučované, považuje sa za nutné predložiť ich na schválenie AS PraF UK a Vedeckej rade 

PraF UK, keďže bol založený i ústav Právneho klinického vzdelávania a je nutné aby sa tieto 

predmety a hlavne ich vyučujúci viazali na tento ústav, nakoľko ide o predmety vyučované 

klinickou formou. Ďalej sa predkladajú senátu na schválenie informačné listy týkajúce sa 

moot court-ov, ktoré boli prepracované Mgr. Ondrášikovou, Mgr. Považanovou a 

prodekanom Blažom, keďže bolo nutné vzhľadom na proces prípravy na súťaže aj ich 

pravidiel zaviesť aj ďalšie nové predmety. Rovnako boli zapracované i možnosti zúčastniť sa 

moot courtov aj viackrát, preto boli niektoré predmety otvorené v rovnakom znení ale 

s označením I. a II.  
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Dr. Fábry upozornil na predmet Etické problémy v právnej praxi, kde sú uvedení Mgr. Mazúr 

a Mgr. Dlugošová, pričom predmet nie je vyučovaný KTP a SV. Dr. Fábtry sa spýtal, či bude 

vyučovaný v rámci Mgr. študijného programu, na čo odpovedal prodekan Blažo, že bude len 

v rámci Mgr. študijného programu vyučovaný v angličtine. 

Doc. Brtko upozornil na to, že pri každom informačnom liste by malo byť uvedené meno 

garanta, ktorý ho schválil.  

Dr. Kováčiková sa opýtala, či v rámci predmetu Stáž sa zvažuje aj práca v AK. Dekan 

uviedol, že po spustení Študentskej právnej poradne, kde sa bude spolupracovať najmä s AK. 

Prodekan Blažo upozornil, že bude nutné upraviť Stáž ako predmet aj s ohľadom umožnenia 

jeho opakovaného absolvovania v rámci štúdia.  

Dr. Kolárik upozornil na to, aby to študenti nezneužívali tým spôsobom, že si prídu vulgárne 

povedané pre pečiatku k známemu a predmet bude absolvovaný. 

Predseda AS PraF UK uviedol, že pokiaľ bude tento predmet primerane nastavený, hoci je 

vždy možnosť obísť systém a podvádzať, musíme veriť, že študenti takto postupovať nebudú. 

Budú totiž vybraté len niektoré konkrétne kancelárie, nie ľubovoľné. 

Dekan uviedol, že študenti budú musieť podávať priebežné správy z ich stáže. Rovnako sa 

očakáva aj správa od AK, takže by nemala nastať situácia, že stáž budú fingovať.  

Dr. Kováčiková nevidí problém v tom, že Stáž by absolvovali aj študenti, ktorí spolupracujú 

s konkrétnou kanceláriou, v ktorej pracujú. 

Bc. Šuran upozornil na to, či bude pre súkromný sektor atraktívne využívať študenta na 

krátky čas a neustále zaškoľovať nových a nových študentov, keď sa im oplatí skôr prijať 

študenta na stálo. 

 

 

NÁVRH č. 10 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe 

ustanovení § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 17 písm. i) a čl. 22 ods. 6 

písm. h) a čl. 22 ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

v platnom znení 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

berie na vedomie 

 

1. návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do bakalárskeho 

študijného programu v súlade s predloženým informačným listom: 

a. Ochrana osobných údajov 

 

2. návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do magisterského 

študijného programu v súlade s predloženými informačnými listami: 

a. Korporátne financovanie – právne aspekty vo vnútroštátnom 

a medzinárodnom kontexte  
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b. Právna korešpondencia/Analytical Legal Writing 

c. Právna klinika pre komunity 1 

d. Právna klinika pre komunity 2 

e. Stáž 

f. Rozvojové sociálne podnikanie 1 

g. Rozvojové sociálne podnikanie 2 

h. Študentská právna poradňa 1 

i. Študentská právna poradňa 2 

j. Administratívnoprávne praktikum (1) 

k. Administratívnoprávne praktikum (2) 

l. Etické dilemy v právnej praxi 

m. Právna klinika neziskového sektora 1 

n. Právna klinika neziskového sektora 2 

o. Právna klinika mediácie 

p. Bankové právo v praxi 

3. návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do bakalárskeho 

študijného programu a magisterského študijného programu v súlade s predloženými 

informačnými listami: 

a. Central and East European Law Moot Court Competition/Simulovaný súdny 

spor štátov strednej a východnej Európy 

b. CEEMC súťaž – písomné kolo 1 

c. CEEMC súťaž – písomné kolo 2 

d. CEEMC súťaž –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

e. CEEMC súťaž –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

f. European Law Moot Court Competition/Európsky simulovaný súdny spor 

g. Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 1 

h. Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2 

i. Európsky simulovaný súdny spor –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

j. Európsky simulovaný súdny spor –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

k. European Human Rights Moot Court Competition/Európsky simulovaný 

spor z oblasti ľudských práv 

l. Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1 

m. Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2 

n. Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1 

o. Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2 

p. International Criminal Court Moot Court Competition/Medzinárodný 

simulovaný trestný proces 

q. ICC Moot – písomné kolo 1 

r. ICC Moot – písomné kolo 2 

s. ICC Moot –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

t. ICC Moot –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

u. Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition/ Medzinárodný 

simulovaný súdny spor – Jessup 

v. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1 

w. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2 

x. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) –ústne kolo a medzinárodné 

finále 1 

y. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) –ústne kolo a medzinárodné 

finále 2 

z. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot/Simulované 
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arbitrážne konanie 

aa. Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 1 

bb. Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 2 

cc. Simulované arbitrážne konanie –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

dd. Simulované arbitrážne konanie –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

ee. Recepcia rímskeho práva 

ff. Vývoj prokuratúry v komparatívnej perspektíve 

 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK v znení NÁVRHU č. 10 vzal na vedomie 

návrhy na zaradenie predložených výberových predmetov do študijných programov a to 

Uznesením č. 10/II/2016. 

 

K bodu 9/ Rôzne 

Rokovania o tomto bode programu sa zúčastnil doc. Števček.  

 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu k predposlednému bodu zasadnutia AS PraF UK.  

 

Bc. Zigo sa prihlásil do diskusie. Uviedol, že v stredu prebieha aj univerzitný senát a jeho 

komisie, takže sa kryjú a keďže je ich členom, nemôže sa ich zúčastniť, navrhuje prispôsobiť 

rokovania AS PraF UK s rokovaním AS UK. 

 

Predseda AS PraF UK povedal, že bude reflektovať na toto upozornenie.  

 

Bc. Zigo uviedol, že univerzita sa rozhodla vydávať diplom v cudzom jazyku zdarma, či boli 

usmernení študenti, ktorí požiadali a zaplatili ešte pred informovaním. Prodekan Blažo 

uviedol, že študenti boli inštruovaní a poplatky im budú vrátené. 

 

Bc. Zigo uviedol, že tento semester bolo skúškové obdobie predĺžené a chcel poďakovať za 

študentov 3. ročníka katedrám i dekanovi fakulty. Upozornil na to, že i napriek tomu, že je 

inštrukcia ohľadom vypísania termínov, nie sú vypisované efektívne z pohľadu študentov 

a preto by žiadal vedenie o to, či je možnosť korigovať vypisovanie termínov. 

 

Dekan fakulty uviedol, že problém bol najmä s Katedrou občianskeho práva a dekan uviedol, 

že bolo nutné sa „dohandrkovať“ s katedrou - dekan sa ospravedlnil za použitý termín, ale 

nevedel to inak vyjadriť. Dekan zároveň uviedol, že aj študenti zneužívajú systém a tým 

neprispievajú k pozitívnemu prístupu učiteľa voči študentovi. Z tohto aj iných dôvodov je 

nutné sa obrátiť na zástupcu vedúceho katedry. Pokiaľ by sa isté nekolegiálne postupy 

opakovali i zo strany študentov, termíny budú vypisované tak ako doteraz.  

 

Dekan požiadal učiteľov, aby na katedre komunikovali s kolegami a upokojili ich v prípade 

ak eskaluje v niektorých nejaká nevraživosť, ale samozrejme v tom prípade, ak naozaj 

študenti pristupujú zodpovedne k štúdiu. Dekan apeloval i na študentských senátorov, aby 

apelovali na študentov, aby sa aj oni správali korektne a plnili si povinnosti vyplývajúce im zo 

študijného poriadku. 
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Mgr. Janská uviedla, že i napriek upozorneniam študenti nútia dozorujúcich, aby boli ako 

„policajti“ a kontrolovali ich, pričom skutočne pri skúškach študenti i napriek upozorneniam 

nerešpektovali zákazy a príkazy, ktoré im boli prezentované v súlade so študijným 

poriadkom. 

 

Dr. Kováčiková upozornila na to, že externisti upozornili na to, že majú malý počet termínov 

v sobotu a po 16.00. Dr. Lenhartová zas uviedla, že na tieto termíny sa študenti neprihlasujú. 

Rovnako na to uviedol i doc. Ľalík aj Dr. Valuch. 

 

Dr. Valuch upozornil na prístup študentov, že sa študenti prihlasujú najmä na konečné 

termíny. Dr. Freel upozornila zas na to, že hoci smernica dekana je značne proštudentská, 

vypísali napr. osobitný termín na zapisovanie známok do indexov a nikto neprišiel. Teraz jej 

študenti vypisujú kedy si môžu prísť zapísať známky, čo je zneužívanie a nerešpektovanie. 

 

Doc. Stanek upozornil na to, že v rámci plánovaného prijatia väčšieho počtu študentov bude 

problémom aj počet miestností. Navrhol, aby sa na to vedenie kapacitne pozrelo 

a rozplánovalo zvládnutie tohto programu s ohľadom na rozvrh aj miestnosti. 

 

K tomu sa vyjadril dekan fakulty, povedal, že problematiku učební vníma pomerne aktuálne. 

Povedal, že vzniknú dve nové učebne, nakoľko sa dve katedry vzdali priestorov v prospech 

fakulty. Rovnako sa plánuje využiť aj iné priestory. 

Prodekan Blažo uviedol, že budú prebiehať predzápisy a nakoľko sa nedá predpokladať 

presný počet študentov, poprosil prítomných, aby pochopili, že kapacity boli navýšené a ak by 

hrozilo, že študenti si nebudú môcť zapísať minimálny počet kreditov, nech sa študenti 

obracajú na prodekana a nie na vyučujúceho.  Stále tu však je možnosť študentov zapísať si 

povinne voliteľný predmet, ktorý je kapacitne neobmedzený. 

Mgr. Michalovič sa poďakoval Katedre správneho práva za pomoc so štátnicami. Mgr. 

Michalovič uviedol, že systém hodnotenia pedagógov aktuálne, hoci je inovovaný, nie je 

omnoho zlepšený. Dekan uviedol, že prodekan Giba otázky v hodnotení odkomunikoval so 

zástupcami študentov, takže odporúča dať konštruktívny návrh Mgr. Lenhartovi.  

Dr. Lenhartová upozornila na to, že nastala situácia, že študentka používala na skúške 

odpočúvacie zariadenie: Rovnakú skúsenosť mal aj Dr. Lukačka a Dr. Giba.  

Dekan uviedol, že je to ťažké dokázať situáciu a proti takejto forme dekan vyhlasuje nulovú 

toleranciu, takže bude vylúčený, samozrejme nie podmienečne. 

Mgr. Michalovič upozornil na to, že sa uvažuje nad anonymizovaným zverejnením týchto 

vylúčení. Generálna prevencia má mať odstrašujúci charakter, takže nie je potrebné uviedol, 

že nie je dôležité vedieť meno konkrétneho študenta, ale to, že bol vylúčený ktokoľvek a za 

takéto konanie.  

 

K bodu 10/ Záver 

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

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda AS PraF UK 

 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.   ............................................ 

 

Overili:  

Doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD.   ............................................. 

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

Mgr. Petra Janská     ............................................. 

 


