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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 IV. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 09. novembra 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) 

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

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

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

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

PraF UK) 

Členovia AS PraF UK- zamestnanecká časť: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Lenka Freel, PhD. 

JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

  

 

Č l e n o v i a - študentská časť: 

Bc. Stanislav Mihálik 

Bc. Lukáš Bis 

Daniel Zigo 

Roman Bisták 

Erik Ploth  

Igor Slovák 
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Filip Šuran 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

Mgr. Petra Janská 

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

 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

nikto 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

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

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. (prodekan) 

Doc. JUDr. Ján Škrobák, PhD. (prodekan) 

 

Prítomní: hostia  

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 9. novembra 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 otvoril predseda AS PraF UK v zmysle Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Privítal 

prítomných a konštatoval, že senát je uznášaniaschopný. 

Predseda AS PraF UK predložil senátu návrh programu zasadnutia AS PraF UK v znení, v 

akom bol rozoslaný členom AS PraF UK a navrhol hneď dve zmeny v programe. Jednak 

navrhol bod. č. 3 presunúť a prerokovať ho ako 2. bod programu a bod č. 4 úplne z programu 

odstrániť. Predseda AS PraF UK tieto zmeny programu náležite odôvodnil. 

Nikto z prítomných zmeny ani doplnenia programu nenavrhol, takže predseda AS PraF UK dal 

hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia AS PraF UK v znení, ktoré po zmene prečítal. 
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NÁVRH č. 1 

 

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

„senát“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia senátu 

2. Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2017/2018 

3. Informácia o počtoch prijatých študentov v ak. roku 2016/2017 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 22 

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/IV/2016. 

 

K bodu 2/ Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2017/2018 

 

Predseda AS PraF UK požiadal predsedu Legislatívnej komisie zriadenej pri AS PraF UK 

(ďalej len „LK“), Dr. Sombatiho, o vyjadrenie sa k navrhovanému bodu programu, nakoľko 

úlohou LK bolo posúdiť predložený návrh.  

Dr. Sombati povedal, že LK nemá žiadne výhrady ani námietky voči preloženému návrhu 

a odporúča ho na prerokovanie v AS PraF UK. 

Následne predseda AS PraF UK požiadal dekana fakulty o vyjadrenie sa k prerokovávanému 

materiálu.  

Slova sa ujal dekan PraF UK, ako predkladateľ, ktorý uviedol, že vyšlo k zvýšeniu školného za 

Mgr. a Bc. študijný program z dôvodu novej legislatívnej úpravy MŠ SR, ktoré zvýšilo limity 

ekonomickej náročnosti štúdia. Dekan uviedol, že navrhujú maximálnu povolenú mieru limitu, 

nakoľko školné už dávno neodráža skutočné náklady a skutočnú ekonomickú náročnosť pre 

študenta. Nakoľko je nutné zabezpečiť chod fakulty, je nutné tieto poplatky zvyšovať. Rovnako 

došlo k zvýšeniu poplatku aj pre študentov Mgr. študijného programu v anglickom jazyku. 

Bude im však ponechaná možnosť, aby program študovali zadarmo v prípade hodného 

osobitného zreteľa. 

O slovo sa následne prihlásil prodekan Blažo, ktorý upozornil, že zmena nastala v odkazovaní 

návrhu, pričom do odkazu boli zahrnuté aj smernice rektora, ktoré aktuálne podliehajú 

novelizácii. Rektorovi UK bude návrh zo strany PraF UK predložený (ak rektorát legislatívne 

zmeny predpisov zapracuje do predloženia návrhu zo strany PraF UK), bez odkazov. 
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Do diskusie k téme sa prihlásil študentský senátor Bc. Stanislav Mihálik, ktorý uviedol, že 

výška poplatku za prijímacie konanie je stanovená na 50 Eur- otázka je, či daný poplatok nie je 

nízky. A druhú otázku adresoval na dekana, či by sa poplatok za prijímacie konanie pri 

doktorandoch nemohol znížiť z navrhovaných 60 Eur na napr. 10 Eur. 

Dekan Pra F UK sa k druhej otázke vyjadril, že poplatky za prijímacie konanie pre doktorandov 

nechcú znižovať, nakoľko jednak neodráža ekonomickú náročnosť úkonu a navyše poplatok by 

mal byť ziskom pre fakultu, ktorý vie využiť iným vhodným spôsobom v prospech doktorandov 

a študentov celkovo. Rovnako pri výške poplatku za prijímacie konanie uviedol, že sa mu zdá 

adekvátny najmä preto, že neprebiehali prijímacie konania, ale bolo nutné fyzicky 

prekontrolovať preložené doklady, čo tiež vyžaduje čas a pracovnú silu. 

Dekan PraF UK ďalej uviedol, že nechce zvyšovať ani poplatok za externé štúdium, ani za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, nakoľko študentom sa fakulta snažila všemožne 

vychádzať v ústrety a zbytočne ich nenútiť platiť poplatky navyše i posunutím dĺžky 

skúškového, pridaním možnosti opakovať štátne skúšky a pod. Ak však študent nevyužije 

ponúkané možnosti fakulty dokončiť štúdium v štandardnej dĺžke, nesplnil si svoje povinnosti 

a je nutné samozrejme vyvodiť z toho zodpovednosť. 

Predseda AS PraF UK požiadal prítomných o ďalšie  návrhy do diskusie o tomto bode 

programu.  

Do diskusie sa už nikto neprihlásil a preto dal hlasovať o tomto bode programu v prerokovanom 

znení: 

NÁVRH č. 2 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 

66 ods. 3 vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení 

neskorších predpisov a na základe čl. 22 ods. 6 písm. l) 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 neskorších predpisov,  

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

schvaľuje návrh dekana rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave na určenie 

ročného školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2017/2018 

v znení predloženom dekanom fakulty. 

 

Hlasovanie: 

Za: 23 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil predkladaný návrh výšky školného 

a vybraných poplatkov v akademickom roku 2017/2018 Uznesením č. 2/IV/2016. 

 

K bodu 3/ Informácia o počtoch prijatých študentov v ak. roku 2016/2017 

 

Predseda AS PraF UK požiadal prodekana fakulty pre študijné záležitosti, Dr. Blaža, o uvedenie 

tohto bodu programu. 

Prodekan Blažo informoval pomocou pripravených materiálov, ktoré premietal, že máme 

zapísaný, oproti minulým rokom, rekordný počet študentov. Spolu na PraF UK študuje v tomto 

akademickom roku 2231 študentov vo všetkých formách štúdia. V tomto akademickom roku 

sa do prvého ročníka zapísalo 418 študentov. Fakulta však je vždy nútená s ohľadom na 

zanechanie štúdia vylúčiť určité percento študentov z ročníka a taktiež sa počty študentov 

menia po skončení skúškového obdobia letného semestra. 

Problematický je však Mgr. študijný program, kde nám nastal rapídny prepad a to taký, že sa 

nám zapísalo v tomto akademickom roku o 100 študentov menej v dennej forme, v externej 

forme je to o 30 menej. 

Rovnako problematický je aj odbor Ekonómia a právo, kde v dennom štúdiu sa nám pravidelne 

zapisujú približne tri skupiny študentov po cca. 25 študentov do prvého ročníka v dennom 

štúdiu, v externej forme sa tento rok študijný program neotvoril, lebo sa naň prihlásili len 4 

záujemcovia. 

Zo štatistiky vyplýva, že pravidelne v štandardnej dĺžke štúdia v poslednom roku štúdia 

neskončí úspešne ¼ študentov. 

K tomu sa vyjadril dekan PraF UK, že do 1. ročníka sa prihlásilo 138 externých študentov, do 

2. ročníka 83 študentov a následne do tretieho ročníka 94 študentov externých študentov. 

Rovnako aj v externej forme Mgr. štúdia bolo prijatých cez 130 študentov a do druhého ročníka 

ich išla polovica. 

Preto nastáva veľmi značný finančný rozdiel medzi jednotlivými príjmami medzi ročníkmi 

a s ohľadom na populačnú krivku, ktorá má klesajúcu tendenciu, musíme rátať s tým, že 

budeme pravdepodobne nútení prijímať vyššie počty študentov. Buď bude musieť dôjsť 

k zvýšeniu ekonomickej náročnosti štúdia, k zvýšeniu publikačnej činnosti jednotlivými 

pedagógmi, a k zavedeniu cudzojazyčného študijného programu v Mgr. a následne aj v Bc. 

stupni štúdia, alebo to s rozpočtom fakulty nebude vyzerať príliš pozitívne. 

Akreditačná komisia odmietla schváliť nový opis študijného odboru právo, takže nebolo možné 

podať ani návrh na schválenie pripraveného akreditačného spisu pre Mgr. študijný program. 

Opis študijného odboru neprešiel pravdepodobne preto, pretože naša PraF UK navrhovala 

upravený študijný program - v inej skladbe ako majú aktuálne ostatné právnické fakulty na 

Slovensku, pričom by následne, po schválení, nebolo možné vzájomné prijímanie neúspešných 

študentov v rámci jednotlivých fakúlt.  
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Aktuálne sa čaká na vymenovanie nových členov Akreditačnej komisie, a následne sme 

pripravený návrh na zmenu opisu študijného odboru právo znova podať. (Doc. Števček 

informoval prítomných, že prof. Šimovček práve dnes obdržal menovací dekrét). 

Predseda AS Praf UK otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do pripomienok sa zapojil Dr. 

Valuch, ktorý poďakoval, že nebolo otvorené externé štúdium v odbore Ekonómia a právo, 

nakoľko často zo 4 zapísaných v druhom ročníku, na prednášku prídu len traja a pod., čo je 

skutočne zbytočná energia vyučujúcich, vyprodukovaná nesprávnym smerom. 

Z rokovania AS PraF UK odišiel Bc. Daniel Zigo. 

Dr. Uličná k informácii prodekana o najhoršom priemere, s ktorým bol prijatý študent do 

prvého ročníka (konkrétne 4,32) uviedla, že na výučbe anglického jazyka nevidia paradoxne 

zásadné rozdiely medzi študentami, a nie je nutné sa tohto priemeru obávať. 

Predseda AS PraF UK podporil dekanovu snahu prijímať vyšší počet študentov s ohľadom na 

ekonomické zdroje fakulty a náročnosť štúdia. 

Prof. Čentéš podporil a ocenil snahu dekana, nakoľko vieme, že jedna z právnických fakúlt 

neotvorila prvý ročník štúdia, čo jednoznačne odráža skutočný stav a selekciu kvality 

vzdelávania a kvalitu vysokých škôl.  

Z rokovania AS PraF UK sa ospravedlnil Mgr. Matúš Michalovič. 

Prodekan Blažo doplnil prof. Čentéša aj o to, že učitelia dbajú na kvalitu výučby a adekvátnosť 

skúšobného procesu, čo odrážajú aj reálne čísla zapísaných študentov za jednotlivé ročníky 

štúdia. 

Dal hlasovať o tomto návrhu: 

NÁVRH č. 3 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty berie na 

vedomie informáciu dekana o počtoch prijatých študentov v ak. roku 2016/2017. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK vzal na vedomie informáciu o počte 

prijatých študentov v akademickom roku 2016/2017 Uznesením č. 3/IV/2016. 

 

K bodu 4/ Rôzne 

Predseda AS PraF UK uviedol ďalší bod programu.  
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Zobral si slovo a uviedol, že by sa rád vyjadril k mediálne prepieranej kauze vrátenia medailí, 

ktoré boli vrátené troma osobami ocenenými dekanom za prínos fakulte na slávnostnom 

zasadnutí vedeckej rady pri príležitosti 95. výročia prvej prednášky na PraF UK. 

Z rokovania sa ospravedlnil doc. Ľalík. 

Predseda AS PraF UK požiadal dekana fakulty o vyjadrenie sa k tejto kauze, nakoľko považuje 

práve zasadnutie senátu AS Praf UK za vhodné fórum a priestor pre diskusiu aj o témach 

takéhoto druhu, ktoré sa dotýkajú dobrého mena fakulty. 

Dekan PraF UK uviedol, že predmetný zoznam obsahoval osoby, ktoré boli oceňované 

z dôvodu prínosu fakulte s ohľadom na ich odbornosť, pedagogickú prácu a spoluprácu pri 

výučbe a právnemu klinickému vzdelávaniu. 

Medailu vrátili Dr. Čapotová, Dr. Javorčíková a Dr. Kubina. Dekan uviedol, že bol vopred 

upozornený na to, že sa môže stať, že niektoré osoby, práve z rôznych politických a vzťahových 

dôvodov, môžu prísť do konfliktu a nebudú sa možno vedieť odosobniť a poňať odovzdávanie 

čisto akademicky, v akademickom duchu. 

Dekan uviedol, že za 95 rokov existencie fakulty, fakulta takmer polovicu času „žila“ 

v socialistickom režime, čo je jednoducho fakt. Dekan taktiež uviedol, že jeho rozhodnutím boli 

medaily udelené všetkým žijúcim dekanom PraF UK.  

Dekan PraF UK zdôvodnil aj situáciu bývalého dekana prof. Colotku, ktorý bol politicky 

aktívny, ale napríklad sa zaslúžil aj o vybudovanie novej budovy PraF UK. Je pravda, že 

existuje prípad, kedy bol študent zo štúdia vylúčený na základe disciplinárneho konania 

rozhodnutím práve dekana prof. Colotku, kedy došlo skutočne k neoprávnenému vylúčeniu 

študenta a to na základe politických dôvodov. Študent však o rok, rozhodnutím rektora bol 

opätovne prijatý na štúdium a štúdium ukončil. Rovnako však musíme podotknúť, že mnohým 

ľuďom bolo rozhodnutím fakulty žijúcej v tom ktorom politickom režime ublížené a nedošlo 

k náprave. 

Dekan PraF UK požiadal Katedru právnych dejín o spoluprácu so spracovaním histórie 

disciplinárnych procesov, určite aj životopisov významných absolventov a učiteľov našej 

fakulty. Rovnako budú zadané aj témy dizertačných prác v tomto zmysle, aby sa za 5 rokov 

zvládlo fundované spracovanie týchto podkladov.  

Na rokovanie sa vrátil Bc. Daniel Zigo. 

K ďalším dôvodom vrátenia medailí uviedol dekan nasledovné: Doc. Cuper a prof. Tóthová 

dostali medailu iba z dôvodu toho, že sú dlhodobo učiteľmi PraF UK. U prof. Tóthovej toto 

odôvodnenie stačilo, hoci sa spája s érou tzv. mečiarizmu. Nakoľko doc. Cuper podľa 

posúdenia študentov neučí príliš dobre, dekan s ním v tejto veci hovoril a prisľúbil zlepšenie. 

Inou vecou je však jeho kandidatúra za pravicovú stranu v posledných parlamentných voľbách, 

čo ho samozrejme predurčuje, hoci všetky myšlienky nemusí zdieľať, na to, že je spájaný 

s touto stranou. Doc. Cuper je však na druhej strane vždy ochotný skúšať, byť členom 

skúšobných komisií, pomáhal značným spôsobom pri výučbe v ruskom študijnom programe 

a pod. Práve na základe jeho vzťahu s fakultou a na základe jeho kontinuálnej dlhodobej 

pedagogickej praxe na našej fakulte medailu dostal. 
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Dekan PraF UK uviedol, že chce adresovať mail do elektronického DenníkaN, ktorý bude 

vysvetľovať jeho postoj a postoj fakulty k vráteniu medailí a k osobám, ktoré boli ocenené. 

Predseda AS PraF UK poďakoval dekanovi fakulty a požiadal prítomných, aby sa vyjadrili 

k predmetnej téme. Prodekan AS PraF UK len uviedol, že odpoveď dekana k prednesenej téme 

je podľa neho dostačujúca. 

Do témy sa prihlásil Dr. Fábry. Uviedol, že ani jeden z troch ocenených nedostali medailu po 

prvýkrát, ale dostali ju aj po roku 1989. Dr. Fábry sa domnieva, že fakultu treba držať mimo 

politických debát akejkoľvek éry. Uviedol, že hoci politicky veľká časť éry komunizmu je 

odsúdeniahodná, nemôžme ju brať absolútne. Napríklad si uvedomme ako sa pristupuje 

k takýmto osobnostiam z obdobia socializmu v zahraničí, napríklad prof. Knapp, ktorý bol 

spájaný s Gottwaldovým obdobím a aktuálne je vysokohodnotený pedagóg a čestný profesor 

na viacerých univerzitách. 

Do debaty sa prihlásil Doc. Števček, ktorý uviedol, že napr. prof. Knapp dostal čestný doktorát 

Univerzity P.J. Šafárika a z Univerzity Montpelierre, čo zrejme svedčí o jeho schopnostiach 

a odbornosti. Doc. Števček uviedol, že pokiaľ sa jedná o prof. Tóthovú, prax ju hodnotí ako 

jednu z najlepších ministrov spravodlivosti SR, ale medailu dostala ako pedagóg a profesor 

pôsobiaci na PraF UK, prof. Colotka zas medailu získal ako dekan fakulty a nie ako politicky 

aktívny štátnik a predseda vlády. 

Predseda AS PraF UK uviedol, že neotvoril diskusiu k tejto téme z dôvodu, aby sa fakulta 

obraňovala pred médiami, ale preto, aby téma bola diskutovaná medzi členmi AS PraF UK, 

ktorí sú zástupcami jednotlivých katedier a rovnako z dôvodu, aby prebehla priama 

komunikácia medzi zamestnancami a vedením fakulty, ktorá umožňuje odstrániť prípadné 

nejasnosti a dezinterpretácie. 

Rokovanie opustil prodekan Hamuľák. 

Do debaty sa prihlásil doc. Stanek, ktorý uviedol, že kto je bez viny nech hodí kameňom a na 

históriu sa nedá zanevrieť, z histórie sa treba poučiť. 

Dr. Uličná uviedla, že by navrhovala aby vopred bol zverejnený zoznam ocenených, aby tí čo 

medailu chcú odmietnuť tak učinili vopred. Dekan PraF UK vyjadril súhlas s týmto názorom. 

K téme vrátenia medailí za už nikto nevyjadril a preto sa Dr. Uličná spýtala dekana PraF UK, 

že či je možné 19.12. ešte vykonať skúškový výkon, hoci je to mimo skúškového obdobia, 

nakoľko majú priestorové problémy vykonať písomnú časť skúšky z anglického jazyka. Dekan 

uviedol, že priestorové problémy sa vyriešia, ale dátum skúšky nemôže byť mimo 

harmonogramu a preto 19.12. skúšku nie je možné vykonať. 

Do témy rôzne sa už nikto neprihlásil s príspevkom, preto predseda AS PraF Uk prešiel 

k ďalšiemu bodu programu. 

K bodu 6/ 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.     ............................................. 

      

 


