
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Akademického senátu PraF UK dňa 10. 12. 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)  
JUDr. Matej Smalik (Podpredseda za študentskú časť AS PraFUK)   
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:  
JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 
PhD. JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 
JUDr. Branislav Fábry, PhD..  
JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.  
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD.  
JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.  
 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  
Bc. Matúš Michalovič 
Stanislav Mihálik 
Bc. Peter Rakovský 

Daniel Zigo 

 
Neprítomní: Členovia AS PraF UK 
 

S ospravedlnením neprítomnosti: 

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Člen AS PraF UK za zamestnaneckú časť 

AS PraF UK) 

Mgr. Milan Trylč, PhD. (tajomník AS PraF UK) 
Bc. Michal Husivarga (Člen AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK) 
Lukáš Bis (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)  
JUDr. Onrej Laciak, PhD. (Prodekan PraF UK) 
Ing. Igor Václav (Tajomník PraF UK) 

 
Prítomní:     hostia 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 



Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 10. decembra o 09,00 

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

 

Navrhovaný program zasadnutia je: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť 

3. Voľba člena Legislatívnej komisie AS PraF UK 

4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty 

5. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1 

6. Výročná správa o hospodárení za rok 2013 

7. Hodnotenie PraF agentúrou ARRA za rok 2014 

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 4. zasadnutí AS PraF UK 
(ďalej aj len „senát“) v prebiehajúcom funkčnom období. Predseda AS PraF predstavil návrh 
programu zasadnutia a spýtal sa, či sú nejaké ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie 
programu zasadnutia AS PraF UK. Žiadne návrhy neboli prezentované.  

Predseda AS PraF UK dal hlasovať o schválení pôvodného návrhu programu 
zasadnutia AS PraF UK. 

 
Hlasovanie (prítomní 14): 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/IV/2014 
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„senát“),  

schvaľuje nasledujúci program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť 

3. Voľba člena Legislatívnej komisie AS PraF UK 

4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty 

5. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1 

6. Výročná správa o hospodárení za rok 2013 

7. Hodnotenie PraF agentúrou ARRA za rok 2014 

8. Rôzne 

9. Záver 
 



K bodu 2/ Voľby podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť 

 

Predseda AS PraF UK otvoril tento druhý bod dnešného zasadnutia AS PraF UK 

a oznámil senátu, že JUDr. Matej Smalik sa písomným listom k dnešnému dňu vzdáva 

funkcie podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť, ale naďalej zostáva členom AS PraF 

UK. Predseda AS PraF UK následne vyzval členov študentskej časti AS PraF UK aby 

predložili svoje návrhy kandidátov na podpredsedu za študentskú časť. Bc. Peter Rakovský 

navrhol za kandidáta Bc. Matúš Michaloviča. Bc. Matúš Michalovič vyslovil s kandidatúrou 

súhlas. Predseda AS PraF UK vyzval členov študentskej časti AS PraF UK, aby predložili 

ďalšie návrhy kandidátov za podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť. Ďalšie návrhy 

neboli predložené. Nakoľko bod 3 schváleného programu obsahuje taktiež predpokladá tajnú 

voľbu, predseda AS PraF UK prerušil rokovanie o bode 2. 

 
K bodu 3/ Voľba člena Legislatívnej komisie AS PraF UK 
 
 
Predseda AS PraF UK oboznámil s tým, že Mgr. Lenka Dufalová, PhD. sa vzdala svojho 

postu v Legislatívnej komisii AS PraF UK. Predseda AS PraF UK vyzval členov senátu, aby 

podávali svoje návrhy kandidátov do Legislatívnej komisie AS PraF UK. Predstúpil JUDr. 

Ľubomír  Čunderlík a navrhol JUDr. Martina Turčana, PhD. Predseda AS PraF UK 

z predloženého listu zistil, že JUDr. Martin Turčan PhD. súhlasil s kandidatúrou. Následne sa 

pristúpilo k tajnému hlasovaniu o bode 2 a 3 súčasne, ktoré zrealizovali overovatelia AS PraF 

UK. Po vykonaní voľby JUDr. Marián Giba, PhD. informoval členov senátu o výsledkoch 

hlasovania: 

 

Voľba podpredsedu akademickej časti PraF UK za študentskú časť AS PraF UK: 

Hlasovanie (prítomní 14): 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 6  

Počet neplatných lístkov:   0 

Počet platných lístkov:   6 

Za:     6 

Proti:     0 

Zdržali sa:     0 

Nehlasovali:     0 

 

 

Uznesenie č. 2/IV/2014 

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

„senát“)zvolil v tajnej voľbe za podpredsedu Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, za študentskú časť senátu Bc. Matúša Michaloviča. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=2134#c5189


Voľba člena Legislatívnej komisie AS PraF UK: 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 14  

Počet neplatných lístkov:   0 

Počet platných lístkov:   14 

Za:     14 

Proti:     0 

Zdržali sa:     0 

Nehlasovali:     0 

 

 

Uznesenie č. 3/IV/2014 
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„senát“), zvolil v tajnej voľbe za člena Legislatívnej komisie Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, JUDr. Martina Turčana, PhD. 

 

 

K bodu 4/ Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

Predseda AS PraF UK predstavil návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.  

V tomto momente sa na rokovanie dostavil člen akademického senátu PraF UK 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Následne predseda predstavil najdôležitejšie body predložené dodatku, ktorými bolo: 

I. zefektívnenie predkladania materiálov na rokovania AS PraF UK, 

II. oprávnenie podpisovať zápisnicu z prvého zasadnutia novozvoleného akademického 

senátu, 

III. zodpovednosť tajomníka AS PraF UK za včasné a riadne zverejnenie zápisne zo 

zasadnutia AS PraF UK. 

 

Predseda AS PraF UK udelil slovo predsedovi Legislatívnej komisie AS PraF UK JUDr. 

Ľubomírovi Čunderlíkovi, PhD, ktorý v krátkosti predstavil samotný návrh.Následne 

predseda otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Neboli podané žiadne pripomienky ani 

pozmeňujúce návrhy.Predseda AS PraF UK dal hlasovať o schválení návrhu dodatku č. 1 

k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty. 

 
Hlasovanie (prítomní 15): 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 0 

 

 

 



Uznesenie č. 4/IV/2014 
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
podľa § 33 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 17 písm. b) Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu 

poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

dňa 24.11.2010 (vnútorný predpis č. 14/2010). 

 

K bodu 5/ Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1 

 Predseda AS PraF UK v tomto bode prestavil Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení 

Dodatku č. 1, ktorý explicitne ustanovuje pre predsedníctvo AS PraF UK možnosť v určených 

prípadoch zrušiť vyhlásené vyhlásené doplňujúce voľby do AS PraF UK a vyhlásiť 

opakované doplňujúce voľby do AS PraF UK. Následne sa v návrhu ustanovuje právomoc 

predsedníctva AS PraF UK rozhodnúť o tom, že ďalšie opakované doplňujúce voľby na voľné 

miesto sa nebudú vyhlasovať a toto miesto člena AS PraF UK zostane do skončenia 

funkčného volebného obdobia AS PraF UK neodsadené, ak v nastane situácia, že 

v opakovaných doplňujúcich voľbách nebude predložený návrh kandidáta na člena AS PraF 

UK.Predseda AS PraF UK udelil slovo predsedovi Legislatívnej komisie AS PraF UK JUDr. 

Ľubomírovi Čunderlíkovi, PhD, ktorý návrh stručne predstavil členom AS PraF UK, na čo 

bola otvorená diskusia k tomuto bodu. Slovo bolo udelené JUDr. Mariánovi Gibovi, PhD., 

ktorý predostrel myšlienku, že právne predpisy nie je potrebné a vhodné novelizovať 

kazuisticky. Ak však už má dôjsť k novelizácii, potom  navrhol, aby  predsedníctvo AS PraF 

UK mohlo rozhodnúť, že opakované doplňujúce voľby na voľné miesto sa budú konať 

ak katedra, prostredníctvom svojho  vedúceho prejaví ochotu voľné miesto obsadiť. Následne 

vystúpil prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. a JUDr. Matej 

Smalik, ktorý sa s týmto návrhom nestotožnili, nakoľko by takýto pozmeňujúci návrh bol 

v rozpore s účelom predkladaného návrhu Dodatku č.2 k Zásadám volieb.  

V tomto momente sa na rokovanie dostavil člen akademického senátu PraF UK 

JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. 

 JUDr. Marián Giba, PhD. podal k návrhu pozmeňujúci návrh v zmysle ktorého sa 

Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty v bode 1 mení nasledovne: novonavrhovaný odsek 4 sa dopĺňa 

o vetu „V odôvodnených prípadoch môže predsedníctvo AS PraF UK svoje rozhodnutie 

o neobsadení uvoľneného miesta člena akademického senátu zrušiť a vyhlásiť ďalšie 

opakované doplňujúce voľby“. 

 Predseda AS PraF UK dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Dodatku č. 2 k Zásadám 

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

znení dodatku č. 1 v prednesenom znení. 

Pozmeňovací návrh JUDr. Mariána Gibu, PhD.  nebol prijatý. 



Predseda AS PraF UK dal hlasovať o schválení návrhu Dodatku č. 2 k Zásadám volieb 
do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení 
Dodatku č. 1 v pôvodnom znení. 

 
Hlasovanie (prítomní 16): 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 2 

Nehlasovali: 1 

 

Uznesenie č. 5/IV/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
podľa § 33 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 15 ods. 7 Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schvaľuje Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválených 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 21.3.2012 

(vnútorný predpis č. 3/2012) v znení Dodatku č. 1 schváleného Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 12.3.2014 (vnútorný predpis č. 

1/2014). 

 

 

K bodu 6/ Výročná správa o hospodárení za rok 2013 

 

Predseda AS PraF UK otvoril tento bod a odovzdal slovo dekanovi PraF UK prof. JUDr. 

Pavol Kubíčkovi, CSc., ktorý o predstavenie tohto návrhu poprosil tajomníka fakulty,Ing. 

Igora Václava. Tajomník fakulty upozornil na viaceré zmeny v textovej časti výročnej správy, 

ktoré boli vypracované na podnet Kontrolnej komisie AS PraF UK. Tak isto informoval 

o skutočnosti, že výročné správy o hospodárení sa od roku 2009 vypracúvajú podľa 

jednotného vzoru, ktorý v tomto roku za zákonný označilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. Pripomenul, že každý štvrťrok sú rektorátom 

Univerzity Komenského v Bratislave vykonávané účtovné uzávierky. Tak isto je v tejto 

oblasti vykonávaná aj vnútorná kontrola, ktorá zatiaľ prebehla bez výhrad. Do pozornosti dal 

najmä to, že záporný výsledok bol vykrytý z nedotačných zdrojov. Upozornil taktiež na 

Smernicu rektora UK v Bratislave č. 4/2013  o obehu a kontrole účtovných dokladov UK 

v Bratislave, ktorým sa zaviedla povinnosť týkajúca sa kontrolných listov.Oboznámil členov 

senátu, že Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2013 už 

bola schválená Akademickým senátom UK a následne schválená správnou radou UK.  

Predseda AS PraF UK odovzdal slovo predsedovi Kontrolnej komisie AS PraF UK 

JUDr. Jurajovi Hamuľákovi PhD., s tým, aby oboznámil členov AS PraF UK o vykonanej 

kontrole Výročnej správy o hospodárení za rok 2013. 

Predseda Kontrolnej komisie AS PraF UK JUDr. Juraj Hamuľák PhD. oboznámil členov AS 

PraF UK s výsledkami kontroly, tak ako boli vyjadrené aj v zápisnici zo zasadnutia 

Kontrolnej komisie AS PraF UK zo dňa 03. Decembra 2014, z ktorej vyplýva, že komisia po 

komplexnej kontrole predloženého textu Výročnej správy o hospodárení za rok 2013 



konštatuje, že zo strany predkladateľov vo veľkej miere došlo k úprave textovej časti v súlade 

s odporúčaniami komisie, pričom odporúčania, ktoré vzišli z výkonu kontrolnej činnosti 

predkladá komisia ako návrhy do budúcnosti.   

Predseda AS PraF UK poďakoval celej Kontrolnej komisii AS PraF UK za spoluprácu 

a odvedenú prácu a otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Bc. Michalovič sa spýtal čo spôsobilo taký veľký nárast v položke Cestovné náhrady. 

Tajomník fakulty  Ing. Igor Václav odpovedal na otázku v tom zmysle, že to predstavuje 

reálne náklady na cestovné náklady študentov a doktorandov, ktoré sa tak reálne zvýšili 

v roku 2013. Dekan PraF UK prof. JUDr. Pavol Kubíček podotkol, že tieto náhrady boli 

prevažne hradené z grantov. 

JUDr. Mičátek PhD. poznamenal, že nárast cestovných nákladov študentov a doktorandov je 

určite spôsobený aj projektom LEIG, vďaka ktorému sa študenti PraF UK zúčastnili viacerých 

medzinárodných právnických súťaží. 

Daniel Zigo sa zaujímal o položku vo výročnej správy s názvom „služby“. Tajomník fakulty  

Ing. Igor Václav vysvetlil, že sa jedná o ubytovacie a stravovacie poplatky spojené 

s usporiadaním medzinárodných konferencií v roku 2013. 

Diskusia bola uzavretá nakoľko do nej neboli ďalšie príspevky. 

Predseda AS PraF UK dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení predloženom dekanom PraF 

UK prof. JUDr. Pavlom Kubíčkom, CSc. 

Hlasovanie (prítomní 16): 

Za:  14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 1 

 

 

 

 

Uznesenie č. 6/IV/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, podľa § 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 schvaľuje Výročnú správu o hospodárení za rok 2013 (verzia 

december 2014). 

 

K bodu 7 /Hodnotenie PraF agentúrou ARRA za rok 2014 

Predsesa AS PraF UK otvoril predmetný bod informáciou, že v Akademická rankingová a 

ratingová agentúra zverejnila hodnotenie vysokých škôl za rok 2014, kde sa PraF UK 

v skupine PRAV umiestnila tretí rok za sebou na tretom mieste. Požiadal dekana prof. 



JUDr. Pavla Kubíčka, CSc., aby objasnil, prečo sa nachádzame na tretom mieste a či 

v minulosti boli prijaté nejaké opatrenia na zlepšenie tejto pozície, prípadne či chystá ešte 

nejaké opatrenia na zlepšenie umiestnenia PraF UK v tomto rebríčku. 

Dekan prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., nepovažuje rebríček ARRA za smerodajné 

hodnotenie a považuje ho len ako orientačnú informáciu. Poukázal na rozdiely medzi 

jednotlivými fakultami. Ako príklad uviedol fakt, že na PraF UK môže byť vedúci doktoranda 

iba osoba s titulom docent alebo profesor, zatiaľ čo inde funguje aj princíp, že aj skončený 

doktorand môže skoliť ďalšieho doktoranda. Odkázal na opatrenia, ktoré už boli prijaté: 

 pozitívna motivácia pedagogicko-vedeckých pracovníkov a doktorandov zamerané na 

zvýšenie počtu publikácii, 

 racionalizovanie personálnej základne, 

 rozšírenie programu Erasmus+ aj na ďalšie univerzity, 

 príprava Mgr. štúdia v anglickom jazyku, 

 príprava Mgr. štúdia v ruskom jazyku, 

 realizácia spojeného študijného programu Ekonómia a právo, 

Na záver doplnil, že v súčasnosti má PraF UK akreditovaných 6 odborov na doktorandské 

štúdium. Administratívna aj personálna základňa je stabilizovaná. Prebehli rekonštrukcie 

miestnosti v budove. Vyslovil, že hodnotenie ARRA je potrebné sledovať, avšak neprikladať 

mu až taký veľký význam.Prodekan JUDr. Onrej Laciak, PhD. vyslovil názor, že kritéria 

podľa ktorých je hodnotenie ARRA zostavované považuje za vágne. 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. poukázal na to, že 4 roky dozadu sme boli v hodnotení 

ARRA prvý. Upozornil na problém, že s postupom rokov sa zvyšuje bodový rozdiel medzi 

PraF UK a fakultami v hodnotení ARRA vyššie a znižuje sa bodový rozdiel medzi PraF UK 

a fakultami v hodnotení ARRA pod. 

Dekan prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. najväčšie nedostatky vidí v rozdieloch v kritériach 

pomocou, ktorých sa zaraďujú publikácie do jednotlivých kritérií, ďalej vidí taktiež problém 

v získavaní grantov. 

Podpredseda AS PraF UK sa zaujímal ako sa vyvíjal počet grantových žiadosti a či PraF UK 

urobila v tejto oblasti nejaké opatrenia na zlepšenie. 

Dekan prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. presné čísla nevedel, ale potvrdil, že sa počet žiadosti 

zvyšuje a príslušný referát bol personálne posilnený a robí maximum pri vykonávaní pomoci 

pri podávaní žiadostí.  

 

Do diskusie sa zapojil JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., pričom poukázal, že kritéria pri 

zostavovaní rebríčka môžu byť vágne, ale týkajú sa rovnako všetkých fakúlt. Prácu 

grantového oddelenia nepovažuje za ideálnu a poukázal na problémy súvisiace s grantmi. 

Navrhol motivovať sa inými právnickými fakultami na Slovensku a v Česku. Prípadne na 

zváženie dal aj možnosť zamestnancov nie len motivovať, ale v prípade neplnenia si 

povinností ich prípadne sankcionovať prostredníctvom inštitútov pracovného práva, nakoľko 



počet výstupov podľa neho nie je adekvátny k počtu pedagogicko-výskumných pracovníkov 

pôsobiacich na PraF UK. 

Predseda AS PraF UK poďakoval JUDr. Jurajovi Hamuľákovi, PhD. za jeho príspevok 

a vyslovil, že súhlasí s vyjadreniami dekana prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc ohľadom 

vágnosti, pričom však jeho názor je, že hodnotenie ARRA je potrebné brať na zreteľ. 

Následne ukončil diskusiu z dôvodu žiadneho ďalšieho príspevku. 

K bodu 8 / Rôzne 

Bod programu s názvom Rôzne otvoril Predseda AS PraF UK otázkami na dekana prof. 

JUDr. Pavla Kubíčka CSc. ako pokročil pri riešení okruhov otázok, ktoré boli preberané na 

prvom zasadnutí tohto volebného obdobia, pričom išlo o hygienické potreby na toaletách, 

ponechanie budovy otvorenej do dvadsiatejdruhej hodiny večernej a zabezpečenie dlhších 

otváracích hodín knižnice PraF UK. 

Dekan prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. priblížil listovú korešpondenciu s kvestorkou. Z nej 

vyplýva, že ponechanie budovy do neskoršej hodiny nie je možné, hygienické potreby na 

toaletách neboli doriešené a knižnica bude otvorená aj v sobotu. Uviedol, že knižnica bola 

otvorená prvýkrát v sobotu 06. decembra 2014. 

JUDr. Matej Smalik sa opýtal aké otváracie hodiny má knižnica v sobotu. 

Dekan prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. odpovedal, že od 08:00 do 12:00, pričom návrh bol 

podaný tak, aby otváracie hodiny boli od 08:00 do 16:00, ale kvestorka to tak odmietla. 

Bc. Matúš Michalovič sa zaujímal, že ako je možné, že o tom nebola podaná informácia 

študentom a vyjadril záujem študentských senátorov pomôcť pri šírení tejto informácie medzi 

študentov. Dekan, prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. odpovedal, že túto informáciu zverejnili 

na webovej stránke fakulty. 

Predseda AS PraF UK oboznámil senát s listovou korešpondenciou predsedníctva PraF UK s 

prof. JUDr. Jozefom Beňom, CSc, ktorý navrhoval vyhlásenia doplňujúcich volieb na 

uvoľnené miesto v AS PraF UK za Katedru právnych dejín. Predsedníctvo mu odpovedalo 

listom, v ktorom poukázalo na § 26 ods. 6 zákona č. 131/2002 o vysokých školách, v zmysle 

ktorého nepovažuje miesto v AS PraF UK za uvoľnené a JUDr. Katarínu Lenhartovú PhD. je 

stále možné považovať za členku AS PraF UK. V odpovedi prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc, 

zastáva názor, že JUDr. Katarínu Lenhartovú PhD. nemožno považovať za členku AS PraF 

UK a preto je potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby na uvoľnené miesto v AS PraF UK. 

Predsesa AS PraF UK informoval senát, že v danom prípade podľa neho nie je možné sa 

odkloniť od zákonnej úpravy, ale dáva to na zváženie senátu, čím otvoril diskusiu na túto 

tému. 

Do diskusie sa prihlásil JUDr. Marián Giba, PhD., ktorý uviedol, že doslovný výklad zákona 

o VŠ na jednej strane neumožňuje ako dôvod zániku členstva v akademickom senáte uznať to, 

že zamestnanec zmení pracovisko bez toho, aby mu zanikol pracovný pomer. Na druhej strane 

z fakultných predpisov a najmä z nastavenia volebného systému pri voľbách AS Praf UK je 

možné vyvodzovať, že ich účelom je zabezpečiť, aby každá katedra mala v senáte svojho 



zástupcu. JUDr. Giba považuje za vhodné vyjasniť si otázku, či má akademický senát 

zastupovať záujmy fakulty ako celku, alebo jej jednotlivých zložiek. Ak má zastupovať 

fakultu ako celok, JUDr. Giba  dáva na zváženie zaoberať sa otázkou  aby sa vytvoril iba 

jeden volebný obvod v rámi fakulty, do ktorého by bol volený stanovený  počet kandidátov 

a to bez ohľadu na to, na ktorej katedre kandidát za člena senátu pôsobí. Zaručilo by sa tým, 

že do senátu by sa vždy dostali tí kandidáti, ktorí požívajú najvyššiu dôveru v radoch 

zamestnancov fakulty. Eliminovali by sa tým niektoré paradoxné až bizarné situácie, ktoré 

súčasný volebný systém hypoteticky môže vyvolať. 

Predseda AS PraF UK vyslovil, že toto nie je vhodná diskusia do bodu rôzne, ale vidí reálnu 

možnosť, že táto otázka bude v blízkej budúcnosti prerokovávaná AS PraF UK. Poukázal aj 

na to, že súčasné zloženie senátu za zamestnaneckú časť má maximálnu legitimitu, nakoľko 

každý člen AS PraF UK za zamestnaneckú časť bol zvolený nadpolovičnou väčšinou 

všetkých potencionálnych voličov. 

V bode rôzne ďalej neboli prezentované ďalšie návrhy a preto Predseda PraF UK uzavrel bod 

rôzne. 

K bodu 9/ Záver 

Na záver sa poďakoval všetkým členom senátu za ich prácu, nakoľko nepredpokladá, že tento 

kalendárny rok bude ešte zasadnutie AS PraF UK. Poďakoval sa aj členom súčasného vedenia 

za ich prácu a ústretovosť, nakoľko 1. februára 2015 do funkcie dekana nastupuje doc. Eduard 

Burda, PhD. a pretože nepredpokladá zasadnutie AS PraF UK ani v januári 2015 tak toto je 

pravdepodobne posledné zasadnutie AS PraF UK za účasti súčasného vedenia.   
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                                                                      Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.  

 predseda AS PraF UK 
 
 
 
 

 

Zapísal: Bc. Matúš Michalovič ............................................. 

Overil: JUDr. Marián Giba, PhD. ............................................. 
 Mgr. Petra Uličná,PhD. ............................................. 
 Mgr. Lenka Trnkusová ............................................. 
 

 

 

Prílohy: 

1. Návrh programu  
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