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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  XI. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

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

konanom dňa 4. októbra 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. Hana Kováčiková, PhD. (podpredseda  za zamestnaneckú 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) 

Bc. Roman Bisták (podpredseda za študentskú 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: 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD.  

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.  

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

 

Č l e n o v i a - študentská časť: 

Bc.Erik Ploth  

Igor Slovák  

Filip Šuran 

Daniel Zigo 

 

 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  
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JUDr. Lenka Freel, PhD. 

Doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Mgr. Petra Janská 

Matúš Michalovič  

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

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

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

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

 

Prítomní: hostia  

Lukáš Bis 

Miesto a čas zasadnutia:  

zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 4. októbra 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 na začiatku zasadnutia je prítomných 18 členov senátu (z toho 5 za študentskú časť), 

senát je uznášaniaschopný. 

Predseda AS PraF UK predložil senátu návrh programu zasadnutia AS PraF UK. Upovedomil 

prítomných, že vzhľadom na okolnosti, ktoré nastali, je nutné pozmeniť postupnosť niektorých bodov 

programu a doplniť dva body programu. 

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

hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia AS PraF UK, ktorý prítomným predniesol v 

nasledujúcom znení. 

 

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 prijímacích kritérií na doktorandské štúdium na ak. rok 2018/19 a doplnenie 

kritérií prijímacieho konania na ak. rok 2017/2018 v doktorandských študijných programoch  

3. Informácia o počtoch prijatých študentov v ak. roku 2017/18 

4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK 

5. Voľba členov Stálej volebnej komisie pri AS PraF UK 

6. Schválenie návrhu na vymenovanie člena  Vedeckej rady PraF UK 
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7. Rôzne 

8. Záver  

 

Hlasovanie:  

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

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

znení prednesenom predsedom AS PraF UK ako uznesenie č. 1/XI/2017. 

 

K bodu 2/ Schválenie prijímacích kritérií na doktorandské štúdium 

 

Predseda AS PraF UK vyzval dekana na uvedenie tohto bodu programu.  

Dekan PraF UK uviedol, že ide o doplnenie kritérií prijímacieho konania na akademický rok 

2018/2019 v doktorandských študijných programoch a doplnenie kritérií prijímacieho konania na 

akademický rok 2017/2018 v doktorandských študijných programoch. Kritériá obsahujú doplnenia 

študijných programov, ktoré boli akreditované v čase od schválenia príslušných kritérií, a preto je 

vhodné doplniť novoakreditované programy do kritérií na prijatie. Jednak ide o doplnenie kritérií 

týkajúcich sa odborov ústavné a trestné právo a nakoľko odbor medzinárodné právo bol na našej 

fakulte akreditovaný nanovo, je možnosť premiestniť niekoľkých doktorandov na tento štud. odbor. 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu o tomto bode programu. Do diskusie sa nikto neprihlásil 

a preto dal hlasovať o uznesení v znení, ktoré bolo členom senátu doručené v elektronickej forme. 

 

 

NÁVRH č. 2 

 

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

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

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

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

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

platnom znení, 

 

schvaľuje 

 

kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019 v doktorandských študijných 

programoch (forma štúdia: denná a externá) v slovenskom a anglickom  jazyku v znení 

predloženom dekanom. 

 

      a 

 

doplnenie kritérií prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018 v doktorandských 

študijných programoch  (forma štúdia: denná a externá) v slovenskom a anglickom  jazyku 

v znení predloženom dekanom. 
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Hlasovanie: 

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil kritériá na doktorandské štúdium na ak. 

rok 2018/19 a doplnenie kritérií prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018 v doktorandských 

študijných programoch  (forma štúdia: denná a externá) uznesením č. 2/XI/2017. 

 

K bodu 3/ Informácia o počtoch prijatých študentov v ak. roku 2017/18 

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

Prodekan Blažo informoval, že do prvého ročníka Bc. štud. programu dennej formy štúdia sa zapísalo 

411 študentov, do 1. ročníka Mgr. štud. programu dennej formy sa zapísalo 266 študentov, do 

externého Bc. študijného programu sa zapísalo 166 študentov, do externého Mgr. štud. programu sa 

zapísalo 40 študentov. 

Prodekan Blažo informoval, že v druhom ročníku štúdia študuje cca. 300 študentov, čo je konštantný 

počet už počas dlhšieho sledovaného obdobia. 

Prodekan Blažo informoval, že dramatické čísla sú v medziročníkoch, teda tí, ktorí sa opätovne 

zapisujú do 3. ročníka bc. študijného programu alebo 2. ročníka Mgr. študijného programu v dennej 

forme a 4. ročník Bc. a 2. ročník Mgr. v externej forme. Opakovane sa zapísalo napr. do medziročníka 

v Mgr. štud. programe v externej forme až 70 študentov. Prodekan Blažo uviedol, že vykonal 

hospitácie na štátniciach a zistil, že sťažnosti, týkajúce sa neprimeranosti otázok, prísnosti vyučujúcich 

boli neoprávnené a teda sa nepreukázala neobjektívnosť vyučujúcich v tomto zmysle. 

Predseda AS PraF UK poďakoval prodekanovi Blažovi a vyzval dekana na doplnenie informácie 

o počtoch. 

Dekan PraF UK uviedol, že bude pokračovať v informácii o počtoch v Mgr. študijnom programe 

v anglickom jazyku. Máli sme jednu študentku z Ukrajiny a preto dekan uviedol, že ponúkal možnosť 

slovenským študentom študovať bez platenia školného. Túto možnosť využili celkovo traja študenti, 

takže máme aktuálne 4. študentov v 1. ročníku Mgr. štud. programu. 

Dekan uviedol, že tento počet nie je v prvom pilotnom ročníku mimoriadny, ako príklad uviedol 

Jeseniovu lekársku fakultu, ktorá tiež mala 4 študentov v anglickom štud. programe, keď ho otvárala. 

Dekan informoval, že sa plánuje veľký margetingový boom informovania o tomto štud. programe. 

Dekan apeloval, že sa chce zúčastňovať aj hospitácií na výučbe tohto štud. programu a následne aj 

iných štud. programov, nakoľko je nutné zvyšovať kvalitu výučby. 

Predseda AS PraF UK poďakoval dekanovi, za uvedenie informácií a doplnil, že aj Lekárska fakulta v 

Bratislave má značný počet zahraničných študentov a i značný počet príjmov z tohto štúdia. Predseda 

AS PraF UK otvoril následne diskusiu o tomto bode programu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a preto 

dal hlasovať o návrhu. 

 

NÁVRH č. 3 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
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berie na vedomie  

 

informáciu dekana o počtoch prijatých študentov na Univerzitu Komenského v Bratislave, 

Právnickú fakultu v akademickom roku 2017/18. 

 

Hlasovanie: 

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK zobral na vedomie informáciu dekana o počtoch 

prijatých študentov uznesením č. 3/XI/2017. 

 

K bodu 4/ Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK 

Predseda AS PraF UK na úvod uviedol, že Dr. Šmelkovej zanikol ukončením PhD. štúdia mandát 

v AS UK a preto je nutné, aby AS PraF UK vyhlásil doplňovacie voľby do študentskej časti AS UK. 

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 26.10.2017 sa uskutočnia aj doplňovacie voľby do AS Praf UK 

predseda navrhol, aby sa doplňovacie voľby do AS UK taktiež konali v daný deň.  

Predseda otvoril diskusiu o tomto bode programu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a preto dal hlasovať 

o Uznesení, ktorého znenie členom AS Praf UK predniesol. 

NÁVRH č. 4 

 

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

na základe uznesenia Predsedníctva Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 

1/2017 p.r. dňa 4. októbra  2017, v súlade s čl. 18 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave 

(vnútorný predpis UK č. 10/2008) a Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave (vnútorný predpis UK č. 4/2015) (ďalej len „volebné zásady“)  

vyhlasuje doplňovacie voľby vo volebnom obvode Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte (ďalej len „PraF UK“) do Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave (ďalej len „AS UK“), ktoré sa uskutočnia dňa 26. októbra 2017 v čase od 09.00 do 

14.00 hod. v miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) v sídle PraF UK v Bratislave na Šafárikovom 

nám. č. 6, za nasledujúcich podmienok:  

a) doplňovacími voľbami sa zvolí jeden zástupca študentskej časti akademickej obce PraF UK;  

b) právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za študentskú časť akademickej obce PraF UK má 

ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce PraF UK, a to z členov 

študentskej časti akademickej obce PraF UK; člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť 

samého seba.  

c) návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:  

1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,  

2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,  

3. meno a priezvisko kandidáta,  

4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS UK;  

 

d) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníčke senátu JUDr. 



6 
 

Kataríne Lenhartovej, PhD., prostredníctvom podateľne PraF UK najneskôr do 20. októbra 2017 

do 12.00 hod.;  

 

Na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada. 

 

Hlasovanie:  

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK vyhlásil doplňujúce voľby do AS PraF UK           

Uznesením č. 4/XI/2017. 

 

K bodu č. 5 programu/ Voľba členov stálej volebnej komisie pri AS PraF UK (ďalej len SVK) 

Predseda AS PraF UK uviedol, že predsedníctvo AS PraF UK vyhlásilo doplňovacie voľby za volebný 

obvod Katedry občianskeho práva, nakoľko vzniklo uprázdnené miesto po prof. Števčekovi. 

Následne na to však vznikla problematická situácia, nakoľko predseda SVK, Dr. Domin, sa vzdal 

predsedníctva aj členstva v SVK. Rovnako sa členstva vzdal aj Doc. Vršanský v zamestnaneckej časti 

SVK a Klincová Zuzana a Vincent Filip za študentskú časť SVK. Predsedníctvo AS PraF UK zasadlo 

a prijalo uznesenie o zmene termínu konania doplňovacích volieb. Týmto postupom nedošlo k zmene 

týkajúcej sa navrhovania kandidátov, ale len k zmene termínu konania volieb. 

Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné zabezpečiť zákonné zvolenie a doplnenie chýbajúcich členov na 

uprázdnených miestach. Z komunikácie so zástupcami zamestnancov a zástupcami študentov, vzišli 

navrhovaní kandidáti, pričom v zamestnaneckej časti je to JUDr. Jana Strémy, PhD. a Mgr. Andrea 

Koroncziová, PhD. ktorí so svojou kandidatúrou prejavili súhlas. 

Predseda AS PraF UK požiadal podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť o navrhnutie kandidátov 

do SVK za študentskú časť SVK.  

Podpredseda AS PraF UK informoval prítomných, že navrhujú dve študentky a to Bc. Michaelu 

Janíková (ako náhradníčka) a Bc. Alžbetu Rehákovú, ktorí so svojou kandidatúrou prejavili súhlas. 

Požiadal prítomných o podporu týchto kandidátok. 

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

s prosbou o inštrukciu akým spôsobom sa vypĺňa hlasovací lístok. 

Predseda AS PraF UK vysvetlil systematiku hlasovania a dal hlasovať o tomto bode programu. 

Výsledky hlasovania vyhlásili overovatelia nasledujúcim spôsobom: 

 

JUDr. Jana Strémy, PhD. Hlasov za-13 členov za zam. časť, 5 hlasov za štud. časť AS PraF UK 

Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. Hlasov za-13 členov za zam. časť, 5. hlasov za štud časť AS PraF 

UK 

Bc. Alžbeta Reháková Hlasov za- 12 hlasov za zam. časť, 5 hlasov za štud. časť AS PraF UK 

Bc. Michaela Janíková Hlasov za- 12 hlasov za zam. časť, 5 hlasov za štud. časť AS PraF UK 
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NÁVRH č. 5 

 

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

zvolil na uprázdnené miesta v tajnej voľbe nasledujúcich členov Stálej volebnej komisie fakulty pre 

voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „stála volebná komisia“):  

 

a) Stála volebná komisia pre zamestnaneckú časť akademickej obce:  

členovia: JUDr. Jana Srémy, PhD., Mgr. Andrea Koroncziová, PhD.,  

 

b) Stála volebná komisia pre študentskú časť akademickej obce:  

členovia: Bc. Alžbeta Reháková, Bc. Michaela Janíková,  

 

Predseda AS PraF UK informoval, že všetci navrhnutí kandidáti boli zvolení do SVK uznesením 

č.5/XI/2017. 

 

K bodu č. 6/ Schválenie návrhu na vymenovanie  člena Vedeckej rady PraF UK 

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

prítomných, že nakoľko sa doc. Michal Ďuriš, PhD. vzdal členstva vo Vedeckej rade PraF UK, je 

nutné doplniť na jeho uprázdnené miesto zástupcu za fakultu.  

Dekan PraF UK navrhol na jeho miesto predsedu AS PraF UK, JUDr. Petra Lukáčku, PhD., nakoľko 

ide o predsedu AS PraF UK a navyše o vedecky erudovaného zamestnanca. 

Predseda AS PraF UK ako navrhovaný kandidát vyjadril s návrhom svoj súhlas a dal vykonať 

hlasovanie. 

Výsledky hlasovania overovatelia vyhlásili nasledujúcim spôsobom:  

 

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 18 

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

 

NÁVRH č. 6 

 

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

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 17 písm. e) Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení neskorších dodatkov schvaľuje 

návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, JUDr. Petra Lukáčku PhD.“ 

 

 

Predseda AS PraF UK uviedol, že AS PraF UK schválil navrhovaného člena Vedeckej rady 

uznesením č. 6/XI/2017.  
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K bodu 7/Rôzne 

Do diskusie sa prihlásil kolega Lukáš Bis, ktorému zaniklo členstvo v AS PraF UK, nakoľko sa 

nestihol zapísať do štúdia v stanovenom čase. Poďakoval sa prítomným za spoluprácu a ospravedlnil 

sa za spôsobené problémy. 

Predseda AS PraF UK mu poďakoval a zaželal mu veľa síl a energie v ďalšom živote a v ceste, ktorú 

si vybral. 

O slovo sa prihlásil Dekan PraF UK a uviedol, že vzhľadom na prebehnuté zápisy a problémy, ktoré 

z tohto vyplynuli v letných mesiacoch na študijnom oddelení, musel pristúpiť k ukončeniu pracovných 

pomerov u dvoch študijných referentiek, resp. týmto referentkám nebola predložená nová zmluva. 

Preto dekan uviedol, že pracuje na tom, aby sa takáto situácia už neopakovala a preto je snaha 

o skvalitnenie procesu výberového konania na uprázdnené miesta. 

Na dekana PraF UK reagoval Daniel Zigo, študentský senátor, ktorý uviedol na margo predzápisov, že 

študenti to nesprávne pochopili. Mali len poslať vytlačené doklady o zápise plus index a tým splnili 

podmienku zápisu. 

Erik Ploth uviedol, že ďalším problémom, o ktorom sa on dozvedel bolo, že jedna štud. referentka 

žiadala od študentov súhlas so spracovávaním osobných údajov a tým, čo ho nedodali, prípadne 

nedodali jednu jeho časť, odmietla vykonať zápis. 

Do diskusie sa prihlásil prodekan Blažo, že štud. referentka žiadala súhlas oprávnene, ale chyba 

vznikla na rektoráte, ktorý k súhlasu pridal namiesto jedného tlačiva ešte jedno a študenti boli z toho 

zmätení. 

Prodekan Blažo uviedol ešte, že vie pružne reagovať na situáciu, keď sa o nej dozvie čo najskôr 

a preto prosí študentských senátorov, aby ho informovali o všetkých problémoch osobne, nakoľko 

majú naňho telefonický kontakt. 

Dr. Uličná poprosila pána dekana o informovanie o počte študentov zapísaných na predmet Anglický 

prekladový seminár, nakoľko tam figurujú 9 študenti, ktorí na seminár nechodia. Predpokladá, že ide 

o študentov Erazmu, ktorí ale zaberajú miesto iným študentom a preto poprosila pána dekana o to, či 

by nebolo možné tam ešte zapísať a umožniť študentom zapísať si ešte tento predmet a absolvovať ho. 

 

K bodu 8/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.   ............................................ 
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Overili:  

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

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

      

 


