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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 V. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 08. februára 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) 

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

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. (podpredseda  za zamestnaneckú časť 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: 

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

Mgr. Ján Sombati, 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: 

Mgr. Petra Janská 

Bc. Stanislav Mihálik 

Bc. Lukáš Bis 

Daniel Zigo (zúčastnil sa rokovania od bodu č. 2 Programu) 

Roman Bisták 

Erik Ploth  

Filip Šuran 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  
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S ospravedlnením neprítomnosti:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

JUDr. Lenka Freel, PhD. 

Mgr. Matúš Michalovič (študijný pobyt) 

Igor Slovák 

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) 

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

Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (prodekan) 

Mgr. Kristína Považanová, PhD. (prodekanka) 

 

 

Prítomní: hostia  

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 08. februára 2017 o 13,00 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 v znení, v 

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

vypustiť navrhované body č. 3., 4. a 5 úplne a doplniť nasledovné tri body- ako bod 3. 

Prerokovanie magisterského spoločného študijného programu: „Právo a ekonómia“ ako bod 4. 

Voľba podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť  AS PraF UK a ako bod 5. Schválenie 

člena disciplinárnej komisie. 
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Nikto z prítomných iné 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. 

 

 

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 návrhu opisu študijného odboru PRÁVO v I. a II. stupni štúdia  

3. Prerokovanie magisterského spoločného študijného programu: „Právo a ekonómia“  

4. Voľba podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť  AS PraF UK 

5. Schválenie člena disciplinárnej komisie 

6. Rôzne  

7. Záver 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

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

v prednesenom predsedom AS PraF UK ako uznesenie č. 1/V/2017. 

 

K bodu 2/ Schválenie návrhu opisu študijného odboru PRÁVO v I. a II. stupni štúdia 

 

Predseda AS PraF UK na úvod vyzval dekana PraF UK ako predkladateľa tohto bodu programu 

o zdôvodnenie stiahnutia Prerokovania študijného programu PRÁVO v Bc. a Mgr. forme štúdia 

z programu. Dekan uviedol, že daný návrh nebol náležite pripravený a z dôvodu, že väčšina 

katedier neposkytla pri príprave týchto materiálov potrebnú a očakávanú súčinnosť. Dekan 

PraF UK na základe uvedeného pôvodne ním predkladané materiály vzal späť a bude ich senátu 

prekladať v najbližšom období.  

Na rokovanie sa dostavil študentský senátor Daniel Zigo. 

Predseda AS PraF UK informoval, že došlo oproti elektronicky zasielaným materiálom 

k tomuto bodu rokovania k drobným úpravám, ktoré bolo nutné realizovať, aby s ním súhlasili 

aj ostatné právnické fakulty SR a sú vyznačené v texte farebne, takže je ich možné jednoducho 

porovnať. Tento text majú členovia senátu pred sebou v tlačenej podobe.   
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Dekan PraF UK ďalej uviedol, že bolo dosť zložité zosúladiť opis študijného programu právo 

s názormi členov Akreditačnej komisie a ich požiadavkami a pripomienkami. Preto toľko času 

trvalo jeho predloženie na schválenie do AS PraF UK. Veľmi nápomocné v rámci doplňujúcich 

návrhov ostatných právnických fakúlt na Slovensku s ohľadom na zaradenie klinických foriem 

vzdelávania boli Košice, Trnava aj Banská Bystrica. PEVŠ sa vyjadrila, že s tým nemá problém.  

Problematický je odbor Ochrana osôb a majetku, v ktorom študenti môžu na AkPZ získať 

v rigoróznom konaní titul JUDr. Tento bol zaradený do opisu študijného odboru ako doplňujúci 

návrh príbuzného odboru, pričom dekan vyzval členov AS PraF UK na vyjadrenie sa 

a k diskusii i zaradení tohto doplňujúceho návrhu príbuzného odboru k opisu. 

Dekan informoval, že opis má byť 30 dní zverejnený na stránke Ministerstvu školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky a v apríli 2017, by mohol ísť na schválenie do 

Akreditačnej komisie. Niekedy v júni 2017 by fakulta mohla mať definitívne stanovisko od 

Akreditačnej komisie.  

Predseda AS PraF UK vyjadril svoje ocenenie dekanovi fakulty a spýtal sa, či doplňujúci návrh 

príbuzného odboru bol predrokovaný s ostatnými fakultami. Dekan reagoval, že viac menej 

áno, ale pokiaľ by pracovná skupina rozhodla, že ho nepredloží, dekan to bude rešpektovať. 

Predseda AS PraF UK vyzval na reakciu študentských senátorov k tomuto návrhu s ohľadom 

na doplňujúci návrh a otvoril diskusiu k navrhovanému bodu programu. Do diskusie sa prihlásil 

doc. Števček, ktorý reagoval na dodatok s tým, že položil priamu otázku, ktoré fakulty sú ZA 

dodatok a ktoré PROTI dodatku. Dekan PraF UK informoval, že Právnické fakulty z Trnavy 

a Košíc sú za, BB rešpektuje návrh, PEVŠ je viac menej proti. Doc. Števček vyjadril obavu, či 

práve toto nebude problém v rámci Akreditačnej komisie. Dekan PraF UK reagoval na otázku 

tým, že práve preto je to formulované ako dodatok k opisu štud. programu a nie jeho časť, takže 

sa dodatok dá odtiaľ kedykoľvek dať preč.  

Preto dekan PraF UK navrhol, po pripomienke doc. Števčeka, schváliť podobu návrhu opisu 

štud. odboru v podobe, že AS PraF UK schvaľuje návrh uznesenia s dodatkom, že je na 

posúdení dekana či doplňujúci návrh predloží alebo nepredloží Akreditačnej komisii s ohľadom 

na výsledok rokovaní s ostatnými fakultami.  

Na rokovanie AS PraF UK sa dostavila pani prodekanka Považanová. 

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

programu v prerokovanom znení: 

 

NÁVRH č. 2 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na návrh dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje návrh opisu študijného 

odboru právo v 1. a 2. stupni štúdia s tým, že splnomocňuje dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty predložiť Akreditačnej komisii aj Doplňujúci  návrh 

príbuzných odborov do návrhu opisu študijného odboru 3. 4. 1. právo v 1. a 2. stupni štúdia 

a to podľa jeho uváženia a v kontexte výsledkov rokovaní s ostatnými právnickými fakultami 

SR.    

 

Hlasovanie:  
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Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil predkladaný návrh opisu študijného 

odboru PRÁVO v I. a II. stupni štúdia Uznesením č. 2/V/2017. 

 

K bodu 3/ Prerokovanie magisterského spoločného študijného programu: „Právo a 

ekonómia“ 

 

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

Dekan PraF UK informoval, že tento študijný program už raz prerokoval AS PraF UK aj 

Vedecká rada PraF UK, ale pri kontrole bolo zistené, že sa v tomto programu ocitli niektoré 

informačné listy, ktoré v ňom boli navyše. 

Predložený Mgr. študijný program PaE je v súlade so súčasným opisom študijného odboru, 

takže nie je nutné ho nijako viazať na nový opis štud. programu. 

Dekan PraF UK ďalej uviedol, že tento štud. program je pre nás ekonomicky zaujímavý a pri 

príprave Mgr. študijného programu je nutné vychytať chyby z Bc. štud. programu, aby nešlo 

doslovne „o dve koľajnice, ktoré idú vedľa seba, ale nikdy sa nestretnú“, ale je nutné ich 

zosúladiť. 

Dekan PraF UK uviedol, že nie je snahou definovať vyšší stupeň absolventa, ktorý bude mať 

široké vedomosti z oboch odborov, ale dostať na trh absolventa, ktorý bude mať špecifické 

znalosti z oboch odborov a bude v praxi využiteľný. 

Slova sa následne ujal prodekan Blažo, ktorý informoval o zmenách v tomto navrhovanom 

programe. Zmenili sa informačné listy z predmetov „Dokazovanie“ a „Etika, korupcia 

a transparentnosť“. Menila sa hodinová dotácia predmetov „Trestné právo“ a „Ekonomické 

trestné činy“ a „Dokazovanie (Dôkazné právo)“. 

Pri predmete „Etika, korupcia a transparentnosť“ sa menil len názov, nie obsah predmetu. 

Rovnako došlo aj k zmene v predmete „Medzinárodné právo verejné 2“- došlo k zmene 

v obsahu predmetu, z dôvodu toho, aby sa zosúladil obsah predmetu s obsahom opisu štud. 

odboru Právo, čo zdôvodnil Dr. Valuch, ktorý sa prihlásil o slovo. 

Dekan PraF UK vysvetlil, že na tento štud. program sa nebudú môcť prihlásiť uchádzači, ktorí 

neabsolvovali štud. program Právo alebo Právo a ekonómia. 

Dr. Dufala povedal, že Právo životného prostredia by zas malo mať v názve doplnené „EÚ“, čo 

sa pripomínalo už minule a bolo schválené AS PraF UK. Prodekan Blažo sa ospravedlnil 

a doplnil názov. 

Doc. Števček dekana PraF UK požiadal o  zdôvodnenie rozdielneho názvu v bc. študijnom 

programe (Ekonómia a právo) a v Mgr. študijnom programe (Právo a ekonómia). Dekan PraF 
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UK vyjadril, že je to z dôvodu toho, aby si najmä právnická prax uvedomila, že dominanta 

predmetov je zameraná na právnické predmety. Prodekan Blažo doplnil, že je to viditeľné 

s ohľadom na študijný plán. Dôležité podľa neho bolo, aby bolo naplnené jadro opisu študijného 

odboru právo v rámci Mgr. študijného programu „Právo a Ekonómia“  a Národohospodárska 

fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „NHF“) si doplnila do študijného plánu 

svoje ekonomické predmety. 

Doc. Števček položil otázku, či môže napr. absolvent vykonávať audítorstvo. Prodekan Blažo 

uviedol, že nemôže, nakoľko na to sa požaduje špecifické vzdelanie zamerané na Ekonomickej 

univerzite na audítorstvo. 

Senátor Daniel Zigo sa informoval, či stihneme ešte tento program akreditovať, aby mohli byť 

prijatí študenti so začiatkom štúdia už v septembri roku 2017. Dekan informoval, že pokiaľ 

program schváli AK, rátame s tým. 

Doc. Stanek sa informoval, či môže absolvent Bc. študijného programu „Ekonómia a právo“ 

(ďalej len „EaP“) pokračovať v odbore ekonómia. Prodekan Blažo uviedol, že tak stojí dohoda 

s NHF, teda áno. 

Doc. Brtko sa informoval, či bude predmetný program akreditovaný aj v externom štúdiu. 

Prodekan uviedol, že v externom štúdia sa návrh na akreditáciu podávať nebude. 

Dr. Uličná sa spýtala, či ak sa absolvent Bc. štud. programu EaP rozhodne absolvovať štud. 

program ekonómia, bude inžinier. Prodekan Blažo uviedol, že ak si vyberie inžiniersku formu 

štúdia, resp. odbor, potom áno. 

Do diskusie sa už nikto ďalší neprihlásil, takže predseda AS PraF UK sal hlasovať o tomto 

návrhu v predloženom a pravenom znení. 

 

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, 

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  

 

berie na vedomie 

 

návrh magisterského spoločného študijného programu: „Právo a ekonómia“, študijné odbory: 

národné hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.). 

 

Hlasovanie: 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
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Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil magisterský spoločný študijný 

programu: „Právo a ekonómia“ v prednesenom a navrhovanom  znení uznesením č. 3/V/2017. 

 

 

K bodu 4/ Voľba podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť  AS PraF UK 

Predseda AS PraF UK uviedol ďalší bod programu.  

Nakoľko podpredseda AS PraF UK za študentskú časť, Mgr. Matúš Michalovič, sa z dôvodu 

študijného pobytu v zahraničí vzdal svojho členstva v predsedníctve AS PraF UK, je nutné aby 

AS PraF UK zvolil nového podpredsedu.  

Predseda As PraF UK informoval, že je nutné navrhnúť kandidáta na podpredsedu AS PraF UK 

za študentskú časť senátu. 

O slovo sa prihlásil Daniel Zigo, ktorý uviedol, že navrhujú spoločne senátora Bc. Romana 

Bistáka i s ohľadom na jeho osobnostné vlastnosti aj jeho aktivitu v rámci AS PraF UK. 

Ďalšie návrhy na podpredsedu AS PraF UK neboli dané a Roman Bisták prejavil následne 

súhlas s návrhom na kandidáta a ocenil doterajšiu prácu Mgr. Michaloviča ako podpredsedu 

AS PraF UK za študentskú časť v rámci AS PraF UK. 

Predseda As PraF UK vyzval prítomných na hlasovanie a upozornil, že v tomto prípade volia 

len členovia študentskej časti AS Praf UK.  

 Výsledky hlasovania za navrhnutého kandidáta boli overovateľmi po hlasovaní vykonanom 

študentskou časťou AS PraF UK vyhlásene nasledovne: 

Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Neplatný hlas: 1 

 

NÁVRH č. 4 

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 Bc. Romana Bistáka. 

 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že študentská časť AS PraF UK zvolila v tajnej voľbe za 

podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť Bc. Romana Bistáka  uznesením č. 4/V/2017. 

 

 

 



8 
 

K bodu 5/ Schválenie člena disciplinárnej komisie 

Predseda AS Praf UK uviedol ďalší bod programu, ktorým je schválenie člena Disciplinárnej 

komisie (Ďalej len „DK“). Nakoľko člen DK, Mgr. Matúš Michalovič, sa vzdal z dôvodu 

študijného pobytu v zahraničí aj členstva v DK, je nutné nahradiť ho.  

Nakoľko je v právomoci dekana PraF UK vymenovať a odvolávať členov DK, je vhodné, aby 

bol zo strany študentskej časti AK PraF UK navrhnutý kandidát, ktorého dekan PraF UK zváži. 

O slovo sa prihlásil Filip Šuran, ktorý by odporúčal dekanovi PraF UK, aby navrhol za člena 

DK Mgr. Petra Rakovského. Dekan si tento návrh osvojil. Žiadne iné návrhy podané neboli. 

Preto predseda AS PraF UK vyzval prítomných členov AS PraF UK na vykonanie voľby. 

Overovatelia po spočítaní hlasov vyhlásili nasledovné výsledky volieb: 

Hlasovanie: 

Za: 21 

Proti: 0 

Neplatné hlasy: 0 

 

NÁVRH č. 5 

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 Mgr. Petra Rakovského za člena Disciplinárnej 

komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil za člena Disciplinárnej komisie 

Mgr. Petra Rakovského  uznesením č. 5/V/2017. 

 

K bodu 6/ Rôzne 

 

Predseda AS PraF UK uviedol, že vzhľadom na prijaté zmeny vnútorných predpisov na úrovni 

Univerzity bude nevyhnutné tieto reflektovať aj na úrovni vnútorných predpisov Praf UK. 

Z tohto dôvodu predseda AS Praf UK požiadal predsedu Legislatívnej komisie (ďalej len 

„LK“), Dr. Sombatiho, aby pripravil celkový návrh potrebných a vhodných zmien študijného 

poriadku a to z dôvodu, aby sme sa vyhli možným ďalším dodatkom a nekoncepčným 

čiastkovým ad hoc návrhom. Rovnako predseda Praf UK požiadal predsedu LK, aby pripravil 

návrh rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie. Za účelom prípravy týchto zmien 

vnútorných predpisov je potrebná kooperácia LK s vedením fakulty. 

O slovo požiadal dekan PraF UK a nadviazal na predsedu AS PraF UK s tým, že vedenie 

pristúpilo počas dvoch rokov mandátu dekana PraF UK k prijatiu množstva nových smerníc 

a uznesení, ktoré upravili organizáciu štúdia. Niektoré z toho boli zmyselné, niektoré nie úplne 

a preto je nutné predchádzať riziku vzniku chaosu z dôvodu prípadnej straty nejakého 
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dokumentu v procese a pod. Dekan PraF UK uviedol, že by žiadal o kooperáciu AS PraF UK, 

Legislatívnu komisiu a študijného oddelenia. 

Dekan PraF UK uviedol, že niektoré veci je nutné iniciovať na univerzitnom senáte, napríklad 

zrušenie indexov a podobne. Vyzval prítomných, aby zmeny boli vykonané v tomto semestri, 

aby následne od budúceho semestra sme mohli pokračovať s „čistým štítom“. 

Na dekana reagoval prodekan Vrabko, že časť našich študentov nemá indexy- študenti 

študijného programu Ekonómia a právo, takže život ukazuje, že „sa to dá“. 

Predseda AS PraF UK uviedol, že v tejto veci bude primárne reflektovať na stanovisko 

študentských senátorov. 

O slovo sa prihlásil podpredseda As PraF UK za študentskú časť Roman Bisták, a spýtal sa 

dekana na jeho pohľad na zavedenie používania nekomentovaných právnych predpisov na 

skúškach a či teda by bolo možné používať tieto nekomentované právne predpisy na štátnych 

skúškach. Dekan vyzval na vyjadrenie sa zástupcov katedry Správneho práva, Občianskeho 

práva. 

Profesor Vrabko za správne právo sa vyjadril, že výsledky v rámci skúšok sú dosť rozpačité, 

nakoľko študent sa spolieha, že si otázku na skúške doslova prečíta zo zákona. Lenže obsahom 

na skúšky nie je prečítať predpis, ale vedieť obsah a chápať širšie súvislosti v rámci predmetu 

a predpisu, ktorý môžu používať. Prof. Vrabko povedal, že za predpokladu, ak sa so študentom 

počas semestra robí a nevyužívajú absencie, dôslednejšia príprava vedie následne aj k dobrému 

záverečnému hodnoteniu. Uviedol, že sa vyžaduje dôslednejšia kontrola zo strany pedagógov, 

priebežné hodnotenie- trvanie na jeho zavedeni môže viesť k tomu, že sa zavedie používanie 

nekomentovaných právnych predpisov aj na štátnej skúške. 

Dr. Kováčiková uviedla, že zatiaľ nevedia zabrániť študentom, aby neboli pri skúške pripojený 

na internet na svojom počítači a „pomohli“ si k absolvovaniu skúšky.  

Dekan PraF UK uviedol, že fakulta je na to pripravená technicky, ale vždy sa dá všetko obísť, 

keď sa chce, čo musíme samozrejme eliminovať. Prodekan Vrabko na to reagoval, že oni si 

stanovili technické podmienky, ktorým bolo zo strany fakulty vyhovené a nemajú problém. 

Doc. Števček uviedol, že Katedra občianskeho práva je v špecifickej situácii, nakoľko boli 

zavedené nové kódexy, nie je k nim pripravená študijná literatúra. Vyjadril sa k tomu, že podľa 

neho môže študent pokojne používať nielen nekomentované právne predpisy, ale podľa vzoru 

viedenskej fakulty by zaviedol aj používanie komentárov a učebníc, ale navrhuje potom zaviesť 

skutočne zložitý praktický prípad, kauzu, na ktorú by študent mal napr. 4 hodiny na 

vypracovanie právnej analýzy, internet, čo chce, ale kauza by bola skutočne zložitá a je len na 

majstrovstve študenta, či ju zvládne vyriešiť. 

Dekan PraF UK uviedol, že chce vidieť výsledky a je úlohou študenta bakalárskeho študijného 

programu, aby vedel využiť a aplikovať nekomentovaný právny predpis, pričom sa ráta, že 

študenti Mgr. štud. programu by mali mať možnosť používať aj komentované právne predpisy. 

Podpredseda AS PraF UK za študentskú časť Roman Bisták k tomu uviedol, že na katedre TP 

si vie predstaviť využitie nekomentovaných právnych predpisov na štátnej skúške už teraz. 
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Dekan PraF UK uviedol, že zo strany Katedry občianskeho práva, najmä s ohľadom na jej 

vedenie, sa bude vyžadovať väčšia ochota a aktivita s ohľadom na zavedenie skúšania pomocou 

nekomentovaných právnych predpisov. 

Predseda AS PraF UK navrhol, aby sme sa na ďalších zasadnutiach AS PraF UK k tomuto 

vrátili a aby bolo skúšanie na štátnej skúške jednotné a jasné. 

Doc. Števček uviedol, že sú personálne v takej situácii, že v letnom semestri budú vyučovať 

procesné právo len dvaja. Na toto dekan PraF UK reagoval, že katedra kapacitne má ľudí, ktorí 

by predmet mohli skúšať, nakoľko katedre boli ponúknutí traja ďalší ľudia na výučbu a zo 

strany katedry boli odmietnutí. 

Dekan PraF UK vyzval prítomných, aby apelovali  na členov svojich katedier a vyzývali ich 

k činnosti, tlmočili obsah senátov na katedrách. 

Dr. Uličná poprosila prodekana Blaža, či by bolo možné spojiť študentov externého štúdia 

v štud. programe Právo a Ekonómia a študentov v štud. programe Právo vo výučbe. Prodekan 

Blažo uviedol, že keď z katedry bude daný podnet na spojenie rozvrhu a obsahovo pôjde 

o identickú výučbu v rámci predmetov, vyhovejú mu. 

Predseda AS PraF UK uviedol, že bude nutné zvolať ešte jeden rýchly senát v tomto mesiaci, 

pričom navrhol, že vhodné termíny sú 27.2. a 28.2.2017. Dekan PraF UK uviedol, že je nutné 

len prerokovať vedúcich katedier na katedre Medzinárodného práva a Obchodného 

a hospodárskeho práva a rekonštrukciu Vedeckej rady PraF UK. 

Predseda AS PraF UK termín upresní v pozvánke s ohľadom na prebiehajúce obhajoby. 

  

K bodu 7/Záver 

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

      

 


