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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 IX. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 14. júna 2017 

 

 

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) 

Bc. Roman Bisták (podpredseda za študentskú časť AS PraF UK) 

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

Overovateľ AS PraF UK:   

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

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

 

Členovia AS PraF UK- zamestnanecká časť: 

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. (rokovania sa zúčastnil od bodu 3. programu) 

 

  

Č l e n o v i a - študentská časť: 

Mgr. Matúš Michalovič 

Erik Ploth 

Igor Slovák  

Daniel Zigo 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

Mgr. Petra Janská 

Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 
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JUDr. Lenka Freel, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

Bc. Stanislav Mihálik – pozastavené členstvo 

Filip Šuran 

 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

Bc. Lukáš Bis 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

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

 

Prítomní: hostia  

nikto 

Miesto a čas zasadnutia:  

zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 14. júna 2017 o 14.30 hod. v miestnosti č. 7 SB, 

Súdna sieň 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. Uviedol, že 

dekan PraF UK sa ospravedlnil ako predkladateľ niektorých bodov programu zo zasadnutia 

kvôli neodkladným povinnostiam. Ako zástupcu za seba poveril, a referovať o ním 

predkladaných návrhoch má,  prodekan Blažo.  

Predseda AS PraF UK sa opýtal prítomných, či navrhujú doplnenie alebo zmeny 

v navrhovanom programe rokovania AS PraF UK. Nikto z prítomných nenavrhol zmeny ani 

doplnenia programu, takže predseda AS PraF UK dal hlasovať o schválení návrhu programu 

zasadnutia AS PraF UK, ktorý bol členom senátu predložený v elektronickej forme. 

 

NÁVRH č. 1 

 

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

„senát“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Schválenie správy o činnosti AS Praf UK za rok 2016  

3. Prerokovanie doktorandského študijného programu medzinárodné právo v študijnom 

odbore 3.04.08 medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia, 

4. Prerokovanie doktorandského študijného programu pracovné právo v študijnom odbore 

3.04.06 pracovné právo v dennej a externej forme štúdia, 

5. Súhlas s vymenovaním za prodekana Praf UK 
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6. Návrh dekana na poverenie zamestnanca fakulty funkciou vedúceho katedry 

7. Prerokovanie Informačných listov výberových predmetov 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

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

znení ako uznesenie č. 1/IX/2017. 

 

K bodu 2/ Schválenie správy o činnosti AS Praf UK za rok 2016 

Predseda AS PraF UK prítomným, v súvislosti so správou o činnosti AS PraF UK, poďakoval 

za konštruktívnu spoluprácu a uviedol, že pokiaľ by sa niekto rád vyjadril k predloženému 

návrhu Správy o činnosti AS PraF UK, má priestor.  

Nikto sa do diskusie neprihlásil. Preto predseda informoval, že v súvislosti zo zasadnutím AS 

PraF UK bolo navrhnuté, aby sa určil presný harmonogram rokovania AS PraF UK, čo však 

predseda AS PraF UK tiež nepovažuje za ideálne, ale je vhodné aj do budúcna o tejto téme 

diskutovať tak, aby sa na jednej strane zabezpečila určitá pravidelnosť zasadnutí a na druhej 

strane aj jeho flexibilita. K prednesenému sa nikto z prítomných nevyjadril, takže dal hlasovať 

o zaslanom návrhu: 

 

NÁVRH č. 2 

 

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

„senát“) na základe čl. 13 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 predsedu senátu  

 

schvaľuje 

 

Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, za rok 2014 a predkladá ju akademickej obci. 
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Hlasovanie:  

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil Správu o činnosti AS Praf UK za 

rok 2017 prijal ako uznesenie č. 2/IX/2017. 

 

K bodu 3 / Prerokovanie doktorandského študijného programu medzinárodné právo v 

študijnom odbore 3.04.08 medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia 

 

Na rokovanie AS PraF UK sa dostavil Dr. Valuch.  

Predseda AS PraF UK na úvod vyzval prodekana Blaža ako zástupcu dekana- predkladateľa 

o informovanie o tomto bode programu. 

Prodekan Blažo uviedol, že záujom fakulty je, aby sme mali akreditované všetky študijné 

programy. O akreditáciu sme prišli preto, pretože neexistovali garanti tohto študijného 

programu. Nakoľko sme však tentoraz získali prof. Sváka a doc. Slašťana, ako nových 

garantov, za účasti doc. Vršanského ako spolugaranta, môžeme zostaviť garanciu 

doktoranského štud. programu v odbore medzinárodné právo. Prodekan Blažo informoval 

senátorov, že obdržali informačné listy aj študijný program tohto študijného programu, 

pričom zahŕňa tak vedeckú, ako aj pedagogickú časť.  

Keďže AS PraF UK prerokováva a vyjadruje pripomienky k navrhovaným študijným 

programom, predseda AS PraF UK vyzval prítomných na vyslovenie pripomienok a otvoril 

diskusiu k tomuto bodu rokovania. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, prodekan AS Praf UK dal hlasovať o prijatí uznesenia: 

 

NÁVRH č. 3 

 

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 znení neskorších predpisov na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

berie na vedomie 

 

návrh doktorandského študijného programu medzinárodné právo v študijnom odbore 3.4.8. 

Medzinárodné právo v dennej a externej forme. 

 

 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 17 
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Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK prerokoval a zobral na vedomie 

doktorandského študijného programu medzinárodné právo v študijnom odbore 3.04.08 

medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia ako uznesenie č. 3/IX/2017. 

 

K bodu 4/ Prerokovanie doktorandského študijného programu pracovné právo v študijnom 

odbore 3.04.06 pracovné právo v dennej a externej forme štúdia, 
 

Predseda AS PraF UK požiadal prodekana Blaža ako zástupcu dekana- predkladateľa 

o informovanie o tomto bode programu. 

Prodekan Blažo uviedol, že dôvody sú obdobné ako pri predchádzajúcom bode programu. 

Uviedol, že paradoxne, hoci PraF UK mala profesora v odbore pracovné právo, ten garantoval 

odbor na inej fakulte, ale jeho garancia už skončila. Ide o prof. Šronka, pričom ako 

spolugaranti tohto odboru budú doc. Matlák a doc. Kotrecová. 

Ďalšia diskusia nevznikla, preto predseda AS PraF pristúpil k hlasovaniu o tomto bode 

programu: 

NÁVRH č. 4 

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 znení neskorších predpisov na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

berie na vedomie 

 

návrh doktorandského študijného programu pracovné právo v študijnom odbore 3.4.6. 

Pracovné právo v dennej a externej forme. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK prerokoval a vzal na vedomie 

doktorandský študijný program pracovné právo v študijnom odbore 3.04.06 pracovné právo 

v dennej a externej forme štúdia uznesením č. 4/IX/2017. 

 

K bodu 5/ Súhlas s vymenovaním za prodekana Praf UK 
 

Predseda AS PraF UK uviedol tento bod programu. Za prodekana pre cudzojazyčné štúdium 

plánuje dekan PraF UK vymenovať pani JUDr. Janu Duračinskú, PhD., ktorá po stránke 
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morálnej aj odbornej spĺňa všetky predpoklady. Ďalej požiadal prodekana Blaža o vedenie 

tohto bodu programu.  

Prodekan Blažo na margo odchádzajúcej prodekanky Považanovej uviedol, že pani Dr. 

Považanová sa vzdala funkcie prodekanky z osobných dôvodov, nakoľko bude dlhodobo 

mimo našej republiky a dokonca nášho kontinentu. Preto dekan navrhuje vymenovať pani Dr. 

Duračinskú ako jej plnú náhradu.  

Prodekan Blažo informoval prítomných, že práve toto miesto prodekana sa stane enormne 

významným, nakoľko sme požiadali o akreditáciu cudzojazyčného Mgr. programu. Pokiaľ 

akreditácia bude úspešná, veríme, že tento program sa stane dlhodobo pýchou našej fakulty. 

Slova sa následne ujala Dr. Duračinská, ktorá uviedla, že sa bude snažiť vykonávať funkciu 

prodekana zodpovedne a profesionálne. 

Predseda AS PraF UK uviedol, že nové navrhované študijné programy už prešli pracovnou 

skupinou AS PraF UK, čo je hlavným predpokladom, aby boli schválené plénom 

Akreditačnej komisie.  

O slovo do diskusie sa prihlásil Doc. Čunderlík, ktorý na margo osoby Dr. Duračinskej 

uviedol, že ju podporuje, že vie o tom, že publikuje v zahraničí a má výborné vzťahy, ktoré 

bude vedieť v ďalšej práci využiť. Z rokovania AS PraF UK sa následne ospravedlnil.  

Doc. Čunderlík opustil rokovanie AS PraF UK. 

Diskusia k tomuto bodu programu nevznikla, preto predseda AS PraF vyzval overovateľov 

k tomu, aby rozdali hlasovacie lístky, keďže sa jedná o personálnu otázku a o ktorej bude 

senát hlasovať tajne. Overovatelia AS PraF UK po spočítaní hlasov vyhlásili nasledujúce 

výsledky voľby. 

Hlasovanie:  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 17 

Z toho platných lístkov: 17 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

NÁVRH č. 5 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 

27 ods. 1 písm. c) 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. d) Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom a účinnom znení na 

návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

návrh na vymenovanie prodekanky fakulty JUDr. Jany Duračinskej, PhD. 
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Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil návrh na vymenovanie 

prodekanky uznesením č. 5/IX/2017. 

 

K bodu 6/ Návrh dekana na poverenie zamestnanca fakulty funkciou vedúceho katedry 

 

Predseda AS PraF UK požiadal prodekana Blaža o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Prodekan uviedol, že nakoľko Dr. Fábry sa vzdal postu vedúceho Katedry teórie práva 

a sociálnych vied, dekan navrhol na toto miesto Doc. Tomáša Gábriša, nakoľko pôsobenie 

doc. Gábriša výrazne presahuje Katedru právnych dejín a právnej komparácie a výrazne 

prispieva vedecky i odborne k napredovaniu odboru aj celkovo fakulty. Rovnako sa o doc. 

Gábrišovi vyjadril aj Predseda AS Praf UK. 

Doc. Gábriš uviedol, že je jeho záujmom pôsobiť v oblasti teórie práva a ďalej rozvíjať 

spoluprácu s príbuznými odbormi a katedrami. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a preto predseda AS PraF UK dal hlasovať o tomto bode 

programu: 

 

NÁVRH č. 6 

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

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

v platnom a účinnom znení na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

berie na vedomie 

 

návrh dekana na poverenie zamestnanca fakulty doc. PhDr. JUDr. Tomáša Gábriša,PhD., 

LL.M. funkciou vedúceho Katedry teórie práva a sociálnych vied. 

 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK zobral na vedomie návrh dekana na 

poverenie zamestnanca fakulty funkciou vedúceho katedry uznesením č. 6/IX/2017. 

 

K bodu 7/ Prerokovanie informačných listov výberových predmetov 

 

Predseda AS PraF UK na margo zaslaného súboru s informačnými listami uviedol, že aj keď 

išlo o pomerne široký súbor, viaceré z informačných listov už boli schvaľované v inom 

študijnom programe a preto je senát s ich znením oboznámený. Predseda AS PraF UK 

požiadal prodekana pre štúdium, Dr. Blaža, aby uviedol tento bod programu. 
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Prodekan Blažo uviedol, že niektoré katedry žiadali zaradiť ich nové predmety, ktoré by 

vyučovali až v novom Mgr. študijnom programe (vyučovanom v slovenskom jazyku), pretože 

ich chcú otestovať, keďže tento program sa plánuje pustiť, až keď budeme mať prvých 

absolventov nového akreditovaného Bc. študijného programu. 

Rovnako uviedol, že boli zaslané aj ďalšie informačné listy, ktoré boli doručené po 

„deadline“ na zaslanie a preto ich prodekan Blažo predkladá v písomnej forme členom senátu. 

Ide o Právnu kliniku pre komunity 1 a 2- ich informačné listy sú inovované a predmet Právna 

klinika pracovného práva. 

Prodekan Blažo ďalej uviedol, že na výučbe predmetu Zahraničná bezpečnostná obranná 

politika sa až do jeho pustenia v Mgr. študijnom programe nebude podieľať Katedra 

medzinárodného práva, ale že ho bude zabezpečovať výlučne Ústav európskych štúdií. 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa prihlásil Doc. 

Stanek, ktorý navrhol „zjemniť“ terminologickú úpravu predloženého informačného listu 

Právna klinika pracovného práva. Rovnako položil otázku, prečo ak obsah predmetu Právna 

klinika pre komunity je rovnaký, sú info. listy dva a sú označené ako I a II. 

K tomu označeniu sa vyjadril prodekan Blažo, ktorý uviedol, že je to preto, aby sa študent 

mohol zúčastniť aj viacnásobne tohto predmetu. Hoci je obsah predmetov identický vo 

formálnej rovine, v skutočnosti je vždy obsahovo iný a napĺňa sa až pri jednotlivých 

študentoch a ich pôsobení na výučbe na jednotlivých školách. 

Prodekan si dovolil akceptovať návrhy doc. Staneka a zmeniť formálne nedostatky info. listu 

Právnej kliniky pracovného práva. 

Predseda AS PraF UK dal hlasovať o uznesení v doplnenom a opravenom znení. 

 

NÁVRH č. 7 

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 

 

návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do študijných programov právo 

v súlade s predloženými informačnými listami: 

1. Zaradenie nových predmetov: 

a. Absolvent, trh práce a predzmluvné vzťahy v pracovnom práve  (do 

magisterského študijného programu) 

b. Informatizácia verejnej správy (do magisterského študijného programu) 

c. Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ I (do magisterského 

študijného programu) 

d. Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ II (do magisterského 

študijného programu) 

e. Klinika správneho trestania (do bakalárskeho študijného programu) 

f. Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov II (do magisterského 

študijného programu) 

g. Správne právo trestné (do bakalárskeho študijného programu) 
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h. Stáž II. (do bakalárskeho študijného programu a do magisterského študijného 

programu) 

2. Zaradenie existujúcich predmetov do študijného programu akreditovanému v roku 

2015 (do bakalárskeho študijného programu a do magisterského študijného 

programu) 

a. PraF.KPDPK/ mPRV17-1007/17   Inscenácia politického procesu z rokov 

1948 – 1989 

b. PraF.KPDPK/ mPRVx17-1007/17   Inscenácia politického procesu z rokov 

1948 – 1989 

c. PraF.KPDPK/ mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na 

Slovensku v 20. storočí 

d. PraF.KPDPK/ mPRVx17-1110/17 Trestné právo ako nástroj perzekúcií na 

Slovensku v 20. storočí 

e. PraF.KPDPK/ mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. 

storočí 

f. PraF.KPDPK/ mPRVx17-1115/17 Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. 

storočí 

g. PraF.KOFHP/2-mPRV-608/00  Introduction to American Law 

h. PraF.UEP-KMPMV/ mPRVx17-924/17 Právo zahraničnej, bezpečnostnej a 

obrannej politiky 

i. PraF.UEP-KMPMV/ mPRV17-924/17 Právo zahraničnej, bezpečnostnej a 

obrannej politiky 

j. PraF.UEP/mPRV17-925/17 Spoločná obchodná politika Európskej únie a 

právo svetového obchodu 

k. PraF.UEP/mPRVx17-925/17 Spoločná obchodná politika Európskej únie a 

právo svetového obchodu 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK prerokoval predložené informačné listy 

voliteľných predmetov uznesením č. 7/IX/2017. 

 

K bodu 8/Rôzne 

 

Predseda AS PraF UK vyzval prítomných na príspevky do bodu Rôzne. 

Nakoľko sa má nasledujúci deň po zasadnutí AS PraF UK uskutočniť Vedecká rada PraF UK, 

predseda AS PraF UK uviedol, že by sa jej mali zúčastniť dvaja zástupcovia z radov 

študentov, pričom toto právo nemusia využiť. Podpredseda AS PraF UK za študentskú časť 

uviedol, že osoby študentov sú v riešení a do konca zasadnutia As PraF UK uvedie, kto sa 

zasadnutia Vedeckej rady AS PraF UK zúčastní. 
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Rovnako predseda AS PraF UK uviedol, že  je nutné, aby sa konalo ešte jedno zasadnutie AS 

PraF UK v aktuálnej výučbovej časti a to z dôvodu potreby schválenia Výročnej správy 

o činnosti PraF UK.  

Podpredseda za študentskú časť AS PraF UK uviedol, že ich posledná možnosť zúčastnenia sa 

AS PraF UK tak, aby bol uznášaniaschopný, je do 26.06.2017. preto predseda AS PraF Uk 

uviedol, že navrhuje zasadnute naplánovať na 26.06.2017. 

 

Podpredseda za študentskú časť AS PraF UK uviedol , že zasadnutia Vedeckej rady sa za 

študentov dňa 15.06.2017 zúčastnia Mgr. Peter Rakovský a Bc. Filip Vincent. 

 

V súvislosti so zasadnutím pléna Akreditačnej komisie uviedol prodekan Blažo, že toto 

plénum bude významné pre PraF UK, nakoľko ak prejdú jednotlivé akreditácie, fakulta 

plánuje spustiť už od septembra 2017 inovovaný Bc. študijný program a Mgr. študijný 

program v anglickom jazyku. Preto sa bude konať i kolégium dekana, kde o tomto budú 

jednotliví vedúci aj zástupcovia katedier informovaní a bude za ich pomoci vytvorený 

predbežný plán podieľania sa na výučbe. 

 

Rovnako bude na kolégiu dekana preberané výsledky hospitácií, ktoré prospejú k budúcemu 

zlepšeniu používania nekomentovaných právnych predpisov, k hodnotnejšej výučbe, prístupe 

k výučbe a pod. 

 

Z rokovania AS PraF UK odišiel Doc. Stanek aj Dr. Ralbovská. 

 

Prodekan Blažo uviedol, že prodekan Strémy ho požiadal o podanie informácie ohľadne 

výsledkov získania APVV grantov, pričom neuspel ani jeden návrh týkajúci sa základného 

výskumu. Rovnako však budú podané viaceré projekty Horizont. 

 

Prodekan v súvislosti s plánovanými štátnymi skúškami zo správneho práva uviedol, že 

aktuálne nesplnilo podmienky možnosti ísť na štátnu skúšku 150 študentov Bc. študijného 

programu. Z tohto dôvodu dekan umožnil študentom predĺžiť skúškové obdobie do konca 

júna, aby následne mohli absolvovať dodatočné obhajoby v auguste, aby teda následne mohli 

štátnicovať v septembri zo správneho práva. 

 

Prodekan Blažo na margo sťažností študentov tretieho ročníka, ktorý sa sťažovali na formu 

skúšky pri predmete OP 1, uviedol, že s dekanom si vyžiadali testy z predmetu a po 

vypracovaní testu si dovoľujú vyvrátiť tvrdenie, že testy sú robené tendenčne alebo účelovo, 

aby v nich neuspelo veľa študentov. Na margo testov uviedol Erik Ploth, že počul, že nebol 

problém so samotnými testami, ale so spôsobom a rôznym opravovaním u viacerých 

pedagógov. Prodekan Blažo uviedol, že každý študent sa môže u pedagóga informovať o tom, 

prečo bol hodnotený takým spôsobom ako bol. 

 

Prodekan Blažo v inej veci uviedol, že sa plánuje otvoriť aj externé štúdium v odbore 

Ekonómia a právo. 

 

Rokovanie AS PraF UK opustil Bc. Daniel Zigo. 

 

Senátor Mgr. Michalovič položil dve otázky. Prvá sa týkala toho, že nemajú žiadne 

informácie o Bc. Lukášovi Bisovi, ktorý sa nezúčastňuje už dlhodobo rokovaní AS PraF UK 

a senát nemá o ňom žiadne informáciu. Druhá sa týkala toho, že Mgr. Michalovič sa chystá na 

ďalší študijný pobyt a preto sa i naďalej nebude môcť zúčastňovať od septembra rokovaní AS 
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PraF UK. Požiadal predsedníctvo, aby sa vyjadrilo a navrhlo, či sa má vzdať členstva alebo 

môže zastupovať ako senátor svojich kolegov aby aj naďalej ale aby neblokoval rokovania 

AS PraF UK. 

 

Predseda AS PraF UK si dovolil uviesť k tomuto, že odporúča študentskej časti, aby k tejto 

otázke prijali stanovisko, ktoré bude v najvyššej miere reflektovať na záujmy študentov, 

ktorých členovia študentskej časti senátu zastupujú a pokiaľ toto bude v súlade s vnútornými 

predpismi fakulty, bude ho senát rešpektovať. V súvislosti s neúčasťou Bc. Lukáša Bisa 

uviedol, že predsedníctvo senátu sa touto otázkou bude zaoberať.  

 

Dr. Uličná uviedla, že viacerí kolegovia mali problém so vstupom na našu fakultu cez sviatky 

a cez víkendy, hoci to potrebovali z dôvodu nutnosti prekladov a tu majú k dispozícii 

slovníky, pričom vrátnici ich nechceli do budovy vpustiť. 

Prodekan Blažo povedal, že je to čisto vec rektorátu UK, a on bude tlmočiť dekanovi túto 

požiadavku a bude informovať o výsledku snahy jej presadenia. 

 

Do diskusie sa zapojil Erik Ploth, ktorý na margo skúšania pomocou nekomentovaných 

právnych predpisov uviedol, že konkrétne v druhom ročníku nedošlo k rešpektovaniu príkazu 

dekana o ich používaní na Katedre ústavného práva a Katedre správneho práva i počas 

prípravy aj počas ústnej skúšky. Erik Ploth uviedol, či je možné, aby senát uznesením zaviazal 

dekana, aby prísnejšie kontroloval tieto postupy. 

 

Na margo skúšania predseda AS PraF UK uviedol, že sa mu stáva, že študent pri položenej 

otázke ešte len začne lustrovať zákon, prípadne dlho vyhľadáva a vyučujúci tiež nemôže 

čakať „viacero“ hodín, pokým to študent nájde, takže tiež je na posúdení pedagóga, ako dlho 

a akým spôsobom prebieha skúška. 

 

Prodekan Blažo k tomu uviedol, že všetci boli dôrazne upozornení na rešpektovanie práv 

študenta používať nekomentované právne predpisy na skúškach. Rovnako si niektorí 

pedagógovia aj inak vykladajú tento pokyn a preto budú práve na kolégiu dekana diskutované 

identifikované problémy, ktoré boli objavené na jednotlivých katedrách. Cieľom totiž nie je 

encyklopedické skúšanie, ale snaha o formulovanie otázok, na ktoré študent môže pomocou 

nekomentovaného právneho predpisu odpovedať. 

 

Senátor Ploth povedal, že rozumie, ak pedagóg hodnotí študenta známkou Fx, ak evidentne 

ani s nekomentovaným právnym predpisom nevie pracovať, ale nepovažuje za správne, ak 

pedagóg vyslovene povie, že nedovoľuje otvoriť žiaden predpis a potom študenta hodnotí Fx. 

 

Senátor Ploth uviedol, že by navrhoval zaviazať dekana PraF UK uznesením AS PraF UK, 

aby donútil pedagógov na označených katedrách, konkrétnych pedagógov, aby umožnili 

používanie nekomentovaných právnych predpisov a rešpektovali študijný poriadok.  

 

Predseda AS PraF UK uviedol, že AS PraF UK nemá kvórum na hlasovanie, nakoľko odišli 

niektorí členovia a preto navrhol, že keď budú označené konkrétne mená pedagógov, bude 

dekanovi tlmočiť požiadavku senátu na prísnejšiu kontrolu dodržiavania povinností 

pedagógov pri skúšaní s nekomentovanými právnymi predpismi. 

 

Predseda AS PraF UK vyzval prítomných na ďalšie návrhy v bode Rôzne. 

 

K bodu 9/Záver 
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Predseda AS PraF UK poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie AS PraF UK. 

 

 

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

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda AS PraF UK 

 

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

 

Overili:  

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

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

      

 


