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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 I. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

vo volebnom období 7. máj 2020 – 6. mája 2022 

konanom dňa 27. mája 2020 

 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „AS PraF UK“): 

 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Zuzana Mlkvá Illyová, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Mgr. Peter Rakovský 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Viktória Andrásiová 

Vladimír Blahutiak 

Matúš Brath 

Filip Loffay 

Bc. Matúš Mažáry 

Ernest Mészároš 

Mgr. Milan Sklenár 

Bc. Erik Tóth 

Mgr. Daniel Zigo 

 

Neprítomní:  

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  
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Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

 

Prítomní: hostia  

JUDr. Mária Nováková, PhD. (predsedníčka Stálej volebnej komisie fakulty pre voľby do 

samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulte - za zamestnaneckú časť) 

Martin Matejovič (predseda Stálej volebnej komisie fakulty pre voľby do samosprávnych 

akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte- za študentskú časť) 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 27. mája 2020 o 09:00 hod. prostredníctvom 

online aplikácie TEAMS. 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

Zasadnutie AS PraF UK viedol doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. ako doterajší predseda AS 

PraF UK v zmysle Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty.  

 

Doterajší predseda AS PraF UK privítal prítomných na zasadnutí AS PraF UK a konštatoval, 

že senát je uznášaniaschopný. Následne otvoril zasadnutie AS PraF UK a predložil senátu 

návrh programu zasadnutia AS PraF UK v znení, v akom bol rozoslaný členom AS PraF UK 

v elektronickej forme e-mailom a zverejnený.  

 

K programu zasadnutia navrhol doterajší predseda AS PraF UK doplnenie bodu 10. Voľba 

členov Disciplinárnej komisie PraF UK. 

 

K programu zasadnutia AS PraF UK nikto nenavrhol ďalšie zmeny ani doplnenie. Doterajší 

predseda AS PraF UK dal následne hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia AS 

PraF UK v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/I/2020 
 

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

„AS PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2. Uvedenie členov AS PraF UK 
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3. Voľba predsedu AS PraF UK 

4. Voľba podpredsedov AS PraF UK a tajomníka AS PraF UK 

5. Voľba overovateľov AS PraF UK 

6. Zriadenie Legislatívnej komisie AS PraF UK 

7. Zriadenie Kontrolnej komisie AS PraF UK 

8. Voľba členov Legislatívnej komisie AS PraF UK a Kontrolnej komisie AS PraF UK 

9.Voľba členov Stálej volebnej komisie fakulty pre voľby do samosprávnych 

akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte 

10. Schválenie vymenovania člena Disciplinárnej komisie AS PraF UK 

11.Rôzne 

12.Záver“ 

 

Doterajší predseda AS PraF UK oznámil, že program bol senátom schválený ako uznesenie č. 

1/I/2020. 

 

Doterajší predseda vysvetlil, že vzhľadom na to, že hlasovania o personálnych otázkach 

prebiehajú tajným spôsobom (s výnimkou hlasovania o skrutátoroch) a novozvolený AS PraF 

UK ešte nemá zvolených overovateľov (ktorí v zmysle Rokovacieho poriadku AS PraF UK 

vykonávajú aj úlohy skrutátorov), je potrebné pre zabezpečenie ich priebehu na tomto 

zasadnutí zvoliť skrutátorov.  

 

Za skrutátorov doterajší predseda AS PraF UK navrhol Mgr. Martina Dufalu, PhD. a JUDr. 

Vladimíra Minčiča, PhD. za zamestnaneckú časť a za študentskú časť AS PraF UK navrhol 

študenta Erika Tótha. Všetci navrhnutí s návrhom súhlasili. 

 

Ďalšie návrhy neboli podané, takže doterajší predseda AS PraF UK dal hlasovať o 

navrhnutých kandidátoch. 

 

Hlasovanie: 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/I/2020  

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zvolil za 

skrutátorov do zvolenia overovateľov Mgr. Martina Dufalu, PhD. a JUDr. Vladimíra Minčiča, 

PhD. za zamestnaneckú časť a za študentskú časť Erika Tótha.“ 

 

Doterajší predseda AS PraF UK skonštatoval, že AS PraF UK zvolil za skrutátorov Mgr. 

Dufalu, JUDr. Minčiča za zamestnaneckú časť PraF UK a študenta Erika Tótha za študentskú 

časť AS PraF UK. Skrutátori budú vykonávať svoju funkciu do zvolenia overovateľov AS 

PraF UK. 
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K bodu 2/ Uvedenie členov AS PraF UK 

 

Doterajší predseda AS PraF UK požiadal predsedov volebnej komisie PraF UK - JUDr. Máriu 

Novákovú, PhD. za zamestnaneckú časť a Martina Matejoviča za študentskú časť o podanie 

informácie ohľadom priebehu volieb do AS PraF UK.  

 

Martin Matejovič v mene volebnej komisie PraF UK za študentskú časť konštatoval, že voľby 

prebehli v súlade s vnútornými predpismi PraF UK a s právnym poriadkom Slovenkej 

republiky a oznámil nových členov AS PraF UK za študentskú časť spolu s uvedením počtu 

získaných hlasov. 

 

Doktorka Nováková v mene volebnej komisie PraF UK za zamestnaneckú časť konštatovala, 

že voľby prebehli v súlade s vnútornými predpismi PraF UK a s právnym poriadkom 

Slovenkej republiky a oznámila nových členov AS PraF UK za zamestnanenckú časť spolu 

s uvedením počtu získaných hlasov. Doktorka Nováková ďalej informovala, že osvedčenia 

o zvolení členov do AS PraF UK sa nachádzajú na sekretariáte AS PraF UK a novozvolení 

členovia si ich môžu vyzdvihnúť u pani sekretárky Hanákovej. 

 

Následne doktorka Nováková a pán Matejovič zaželali novozvoleným členom AS PraF UK 

veľa úspechov pri vykonávaní ich činností a popriali im veľa zdravia. 

 

Doterajší predseda AS PraF UK poďakoval doktorke Novákovej a pánovi Matejovičovi za 

informovanie o priebehu a výsledkoch volieb do AS PraF UK. 

 

 

Pred uvedením tretieho bodu zasadnutia objasnil doterajší predseda AS PraF UK členom 

senátu spôsob tajného hlasovania ohľadom volieb orgánov a komisií novozvoleného senátu, 

ktoré prebehne korešpondenčným spôsobom, a to v zmysle článku 17a Vnútorného predpisu 

č. 14/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty v znení Dodatku  č. 1 (ďalej len „Rokovací poriadok“). Doterajší predseda 

AS PraF UK ďalej doplnil, že korešpondenčné hlasovanie sa môže uskutočniť vhodením 

obálky priamo do schránky podateľne alebo poštou a malo by prebehnúť v lehote desiatich 

dní, tzn. do piatku, 5. júna 2020. 

 

Do diskusie sa prihlásila doktorka Uličná, ktorá sa opýtala, kto by mal byť adresátom 

uvedeným na obálke a doterajší predseda jej odpovedal, že je to Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta a pripomenul, že je dôležité, aby tam bol uvedený aj predmet 

v znení „Tajné hlasovanie AS PraF UK“.  

 

Doterajší predseda AS PraF UK požiadal skrutátorov o uvedenie svojich mailových adries pre 

zasielanie hesiel podľa čl. 17a ods. 3 Rokovacieho poriadku. Tieto sú nasledovné: 

 

Mailová adresa doktora Dufalu je: martin.dufala@flaw.uniba.sk 

Mailová adresa doktora Minčiča je: vladimir.mincic@flaw.uniba.sk 

Mailová adresa Erika Tótha je: erik171@uniba.sk 
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K bodu 3/ Voľba predsedu AS PraF UK 

 

Doterajší predseda AS PraF UK vyzval členov senátu na oznámenie svojich návrhov 

kandidátov na predsedu AS PraF UK.  

 

Ako prvý sa prihlásil docent Brtko, ktorý navrhol za predsedu doterajšieho predsedu AS PraF 

UK, docenta Lukáčku, pretože sa osvedčil a vyjadril sa, že strom sa pozná po ovocí.  Doktor 

Minčič podporil návrh docenta Brtka a vyjadril spokojnosť s doterajším predsedom a jeho 

prácou. Tento návrh podporil aj docent Stanek a rovnako povedal, že doterajší predseda sa 

osvedčil. Člen senátu za študentskú časť, magister Zigo, sa pripojil k návrhu docenta Brtka 

a povedal, že podpora tohto návrhu existuje aj u študentov. Člen senátu za študentskú časť, 

bakalár Mažáry, sa pripojil a taktiež navrhol za predsedu AS PraF UK doterajšieho predsedu.  

 

Na zasadnutie senátu sa dostavil člen senátu za študentskú časť Erik Loffay.  

 

Ďalšie návrhy podané neboli. Doterajší predseda AS PraF UK ukončil diskusiu a vysvetlil, že 

všetky návrhy budú zaslané v jednom maily tak, aby členovia senátu mohli uskutočniť tajné 

hlasovanie korešpondenčným spôsobom.  

 

Tajné hlasovanie prebehlo v zmysle článku 17a Rokovacieho poriadku korešpondenčným 

hlasovaní. V zmysle Zápisnice o priebehu a výsledku voľby Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „AS PraF UK“), voľby podpredsedov 

AS PraF UK, voľby tajomníka AS PraF UK, voľby overovateľov AS PraF UK, voľby členov 

Legislatívnej komisie AS PraF UK, voľby členov Kontrolnej komisie AS PraF UK, voľby 

členov Stálej volebnej komisie fakulty pre zamestnaneckú a študentskú časť akademickej 

obce a schválenia vymenovania člena Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „Zápisnica o priebehu a výsledku voľby orgánov 

a komisií“), ktorú spracovali zvolení skrutátori dňa 8. júna 2020 (ďalej len „Zápisnica 

o priebehu a výsledku voľby orgánov a komisií“) je výsledok tajného hlasovania o predsedovi 

AS PraF UK nasledovný: 

Hlasovanie o predsedovi AS PraF UK: 

Odovzdané: 22 

Za: 21 

Proti: 0 

Neplatné: 1 

 

Uznesenie č. 3/I/2020 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zvolil v tajnej 

voľbe za predsedu Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, doc. JUDr. Petra Lukáčku, PhD. 

 

K bodu 4/ Voľba podpredsedov AS PraF UK a tajomníka AS PraF UK 

 

Zasadnutie AS PraF UK pokračovalo ďalším bodom programu, a to voľbou podpredsedov AS 

PraF UK a tajomníka AS PraF UK.  
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Doterajší predseda AS PraF UK vyzval prítomných na predloženie návrhov kandidátov a sám 

navrhol za podpredsedníčku AS PraF UK za zamestnaneckú časť JUDr. Hanu Kováčikovú, 

PhD., ktorá s týmto návrhom podľa doc. Lukáčku vyslovila súhlas. Ďalšie návrhy predložené 

neboli.  

 

Následne magister Zigo, člen senátu za študentskú časť, navrhol za podpredsedu AS PraF UK 

za študentskú časť bakalára Mažáryho, ktorý vyslovil s kandidatúrou súhlas. Členka senátu za 

študentskú časť, Andrásiová, vyjadrila podporu uvedenému návrhu.  

 

Doterajší predseda AS PraF UK vyzval členov AS PraF UK, aby predložili ďalšie návrhy 

kandidátov za podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť. Ďalšie návrhy podané neboli. 

 

Doterajší predseda AS PraF UK následne členov senátu upovedomil, že v zmysle Štatútu PraF 

UK podpredsedu AS PraF UK za zamestnaneckú časť volia iba členovia AS PraF UK za 

zamestnaneckú časť a podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť volia iba členovia AS 

PraF UK za študentskú časť. 

 

Doterajší predseda AS PraF UK navrhol za tajomníčku AS PraF UK, JUDr. Soňu Sopúchovú, 

PhD., ktorá vyjadrila s kandidatúrou súhlas. 

 

Hlasovanie o podpredsedoch AS PraF UK: 

 

Zvolení skrutátori informovali prostredníctvom Zápisnice o priebehu a výsledku voľby 

orgánov a komisií konštatovali, že napriek osobitnej voľbe zamestnaneckou časťou 

a študentskou časťou AS PraF UK boli vo viacerých obálkach s hlasovacími lístkami 

odovzdané spoločne hlasovacie lístky na voľbu podpredsedu zamestnaneckej časti a na voľbu 

podpredsedu študentskej časti. Na základe toho nebolo možné určiť počet platných 

hlasovacích lístkov a skrutátori vyhlasujú voľbu podpredsedu AS PraF UK za zamestnaneckú 

časť a tiež za študentskú časť za zmätočnú. Skrutátori ďalej navrhujú, aby sa samotný akt 

voľby podpredsedu AS PraF UK za zamestnaneckú časť a za študentskú časť opakoval. 

 

Hlasovanie o tajomníkovi AS PraF UK: 

 

V zmysle Zápisnice o priebehu a výsledku voľby orgánov a komisií je výsledok tajného 

hlasovania o tajomníkovi AS PraF UK nasledovný: 

Odovzdané: 22 

Za: 22 

Proti: 0 

Neplatné: 0 

 

Uznesenie č. 4/I/2020 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zvolil v tajnej 

voľbe za tajomníka Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, JUDr. Soňu Sopúchovú, PhD. 
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K bodu 5/ Voľba overovateľov AS PraF UK 

 

Doterajší predseda AS PraF UK informoval členov senátu, že AS PraF UK volí troch 

overovateľov, z toho dvoch členov AS PraF UK za zamestnaneckú časť a jedného člena AS 

PraF UK za študentskú časť. Overovateľ s najvyšším počtom získaných hlasov sa stáva 

členom predsedníctva AS PraF UK. Overovateľov AS PraF UK volí zamestnanecká a 

študentská časť AS PraF UK spoločne. 

 

Za overovateľov za zamestnaneckú časť AS PraF UK navrhol doterajší predseda AS PraF UK 

na základe predchádzajúcej porady s členmi AS PraF UK docenta JCDr. PaedDr. Róberta 

Brtka, CSc. a Mgr. Petru Uličnú, PhD. Doterajší predseda AS PraF UK svoje návrhy 

odôvodnil. Obaja navrhnutí kandidáti vyslovili s návrhom súhlas.  

 

Za navrhnutého overovateľa za študentskú časť AS PraF UK bola bakalárom Mažárym 

navrhnutá Viktória Andrásiová, ktorá s návrhom súhlasila. 

 

Doterajší predseda AS PraF UK vyzval členov AS PraF UK, aby predložili ďalšie návrhy. 

Ďalšie návrhy neboli prednesené. 

 

V zmysle Zápisnice o priebehu a výsledku voľby orgánov a komisií je výsledok tajného 

hlasovania o overovateľoch AS PraF UK nasledovný: 

 

Hlasovanie o overovateľovi AS PraF UK: 

 

Odovzdané: 22 

 

Hlasovanie o doc. JCDr. PaedDr. Róbertovi Brtkovi, CSc.: 

Za: 21 

Proti: 0 

Neplatné: 1 

 

Hlasovanie o Mgr. Petre Uličnej, PhD.: 

Za: 15 

Proti: 1 

Neplatné: 6 

 

Hlasovanie o Viktórii Andrásiovej: 

Za: 18 

Proti: 1 

Neplatné: 3 
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Uznesenie č. 6/I/2020 

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

„senát“), zvolil v tajnej voľbe nasledujúcich overovateľov Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty:  

-  za zamestnaneckú časť senátu - doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD.  

- za zamestnaneckú časť senátu - Mgr. Petra Uličná, PhD.  

- za študentskú časť senátu – Viktória Andrásiová. 

 

K bodu 6/ Zriadenie Legislatívnej komisie AS PraF UK 

 

Doterajší predseda AS PraF pokračoval ďalším bodom programu. Uviedol, že formou emailu 

bol členom AS PraF UK zaslaný návrh uznesenia, ktorým AS PraF Uk zriaďuje Legislatívnu 

komisiu AS PraF UK. 

 

Na zasadnutie sa dostavila členka senátu JUDr. Zuzana Mlkvá Íllyová, PhD.  

 

Doterajší predseda AS PraF otvoril k diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa nik 

neprihlásil. Následne dal predseda AS Praf UK hlasovať o danom uznesení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 24  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 6/I/2020 

 

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

základe čl. 4 ods. 7. a čl. 10 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty č. 14/2010) v znení Dodatku č. 1 

I. zriaďuje na funkčné obdobie do 6. mája 2022 Legislatívnu komisiu Akademického 

senátu Univerzity Komenského, Právnickej fakulty (ďalej len „komisia“) ako svoj poradný 

a iniciatívny orgán, ktorá má 7 členov z radov akademickej obce Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“), z toho štyroch zamestnancov a troch 

študentov; predsedu komisie a šiestich ďalších členov zvolí senát v tajnej voľbe;  

II. ustanovuje nasledujúce pravidlá fungovania komisie :  

1. komisia vykonáva svoju činnosť prostredníctvom zasadnutí ;  

2. predseda komisie organizuje činnosť komisie a zvoláva jej rokovania; 

3. komisia najmä zaujíma stanoviská k návrhom vnútorných predpisov fakulty 

prerokovávaných senátom, pripravuje návrhy vnútorných predpisov fakulty 

prerokovávaných senátom a ďalších uznesení senátu, ktoré si vyžadujú komplexnejšiu 

prípravu a zaujíma k nim stanoviská, ako aj iné činnosti v legislatívnej a právnej oblasti, 

ktorými ju poverí senát alebo predsedníctvo senátu;  

4. komisia sa vyjadrí k materiálom uvedeným v bode 3, ktoré sama nevypracovala, najmä v 

tom smere, či by ich prijatie neodporovalo všeobecne záväzným predpisom, vnútorným 

predpisom Univerzity Komenského v Bratislave, vnútorným predpisom fakulty, a môže 

odporučiť ich prijatie, odporučiť ich zamietnutie alebo navrhnúť pozmeňujúce návrhy;  
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5. komisia vykonáva svoju činnosť na základe požiadaviek, inštrukcií a smerníc senátu, 

predsedníctva senátu, alebo aj z vlastnej iniciatívy, o čom však informuje predsedníctvo 

senátu  

6. komisia predkladá správy o svojej činnosti senátu a predsedníctvu senátu, a to najmenej 

raz ročne a vždy, keď o to predsedníctvo senátu alebo senát požiada;  

7. komisia môže iniciatívne predkladať predsedníctvu senátu a senátu odporúčania a návrhy 

na zlepšenie legislatívy fakulty;  

III. vyzýva dekana fakulty, prodekanov fakulty a tajomníka fakulty na spoluprácu s 

komisiou pri príprave vnútorných predpisov fakulty; čl. II. bod 5 týmto nie je dotknutý. 

 

K bodu 7/ Zriadenie Kontrolnej komisie AS PraF UK 

 

Doterajší predseda AS PraF pokračoval ďalším bodom programu. Uviedol, že formou emailu 

bol členom AS PraF UK zaslaný návrh uznesenia, ktorým AS PraF Uk zriaďuje Kontrolnú 

komisiu AS PraF UK. 

 

Doterajší predseda AS PraF UK otvoril k diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa 

nik neprihlásil. Následne dal predseda AS PraF UK hlasovať o danom uznesení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 7/I/2020 

 

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

„senát“) na základe čl. 4 ods. 7. a čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 14/2010) v znení Dodatku č. 1 a 

v spojení s čl. 19 ods. 1 a 2 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (vnútorný predpis 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. č. 1/2009)  

I. zriaďuje na funkčné obdobie do 6. mája 2022 Kontrolnú komisiu Akademického senátu 

Univerzity Komenského, Právnickej fakulty (ďalej len „komisia“) ako svoj kontrolný 

orgán, ktorý má 5 členov z radov akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“), z toho troch zamestnancov a dvoch študentov; 

predsedu komisie a štyroch ďalších členov zvolí senát v tajnej voľbe;  

II. ustanovuje nasledujúce pravidlá fungovania komisie a jej kontrolnej činnosti:  

1. komisia vykonáva svoju činnosť prostredníctvom zasadnutí a prostredníctvom výkonu 

kontroly;  

2. predseda komisie organizuje činnosť komisie, zvoláva jej rokovania a riadi výkon jej 

kontrolnej činnosti;  

3. kontrolná činnosť vykonáva komisia najmä prostredníctvom vyžadovania podkladov, 

informácií a stanovísk od dekana, prodekanov, tajomníka a iných vedúcich zamestnancov 

fakulty;  

4. komisia vykonáva svoju činnosť na základe poverenia senátu alebo predsedníctva senátu; 

v poverení sa určí rozsah kontrolnej činnosti a termín vykonania kontrolnej činnosti; 
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5. komisia kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných 

predpisov Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita“), vnútorných 

predpisov fakulty členmi akademickej obce fakulty a inými zamestnancami fakulty; týmto 

nie sú dotknuté právomoci iných orgánov senátu, orgánov univerzity alebo orgánov fakulty 

v oblasti kontroly a preskúmavania zákonnosti;  

6. komisia kontroluje plnenie uznesení senátu a predsedníctva senátu;  

7. komisia predkladá správy o svojej činnosti senátu a predsedníctvu senátu, a to najmenej 

raz ročne a vždy, keď o to predsedníctvo senátu alebo senát požiada;  

8. na základe výsledkov kontroly môže komisia predkladať predsedníctvu senátu a senátu 

odporúčania, návrhy, ako aj v spolupráci s Legislatívnou komisiou Akademického senátu 

Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, predsedníctvom senátu, senátom, dekanom 

fakulty a prodekanmi fakulty iniciovať zmeny vnútorných prepisov fakulty;  

III. vyzýva členov akademickej obce, aby pokiaľ majú informácie o možnom porušení 

všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov univerzity, vnútorných 

predpisov fakulty členmi akademickej obce fakulty a inými zamestnancami fakulty, alebo 

neplnenie uznesení senátu alebo predsedníctva senátu, poskytli s dôverou tieto informácie 

komisii;  

IV. vyzýva dekana fakulty, prodekanov fakulty, tajomníka fakulty a iných vedúcich 

zamestnancov fakulty a členov senátu aby poskytovali komisii informácie, podklady a 

stanoviská potrebné na jej činnosť. 

 

 

K bodu 8/ Voľba členov Legislatívnej komisie AS PraF UK a Kontrolnej komisie AS 

PraF UK 

 

Zasadnutie AS PraF UK pokračovalo voľbou členov Legislatívnej komisie AS PraF UK a 

Kontrolnej komisie AS PraF UK. 

 

Na základe ústnych návrhov prednesených pred dnešným zasadnutím AS PraF UK doterajší 

predseda AS PraF UK predložil nasledujúci návrh na členov Legislatívnej komisie AS 

PraF UK za zamestnaneckú časť: 

 

Predseda komisie: 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

 

Členovia komisie za zamestnaneckú časť akademickej obce PraF UK: 

JUDr. Matej Smalík, PhD. 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD. 

 

Docent Domin sa poďakoval za návrh a vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou. 

 

Doterajší predseda AS PraF UK vyzval člena senátu za študentskú časť, bakalára Mažáryho, 

na oznámenie návrhov na členov Legislatívnej komisie AS PraF UK za študentskú časť. 

 

Členovia komisie za študentskú časť akademickej obce PraF UK: 

JUDr. Filip Vincent 

JUDr. Michal Dáni 
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Peter Belinský 

 

Doterajší predseda AS PraF UK sa opýtal členov senátu, či sú ďalšie návrhy na členov 

Legislatívnej komisie AS PraF UK. Ďalšie návrhy prednesené neboli.  

 

Na základe ústnych návrhov prednesených pred dnešným zasadnutím AS PraF UK doterajší 

predseda AS PraF UK predložil nasledujúci návrh na členov Kontrolnej komisie AS PraF 

UK za zamestnaneckú časť: 

 

Predseda: 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

 

Členovia komisie za zamestnaneckú časť akademickej obce PraF UK: 

Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

JUDr. Peter Rakovský, PhD. 

  

Docent Stanek sa poďakoval za dôveru a povedal, že v prípade zvolenia bude túto činnosť 

vykonávať v zmysle všetkých predpisov.  

 

Doktor Rakovský sa taktiež poďakoval za príležitosť a vyjadril súhlas s návrhom. 

 

Doterajší predseda AS PraF UK vyzval člena senátu za študentskú časť, bakalára Mažáryho, 

na oznámenie návrhov na členov Kontrolnej komisie AS PraF UK za študentskú časť. 

 

Členovia komisie za študentskú časť akademickej obce PraF UK: 

Daniel Demjanovič 

Vladimír Sedliak 

 

Doterajší predseda AS PraF UK sa členov senátu opýtal, či sú ďalšie návrhy na členov 

Kontrolnej komisie AS PraF UK. Ďalšie návrhy prednesené neboli.  

 

V zmysle Zápisnice o priebehu a výsledku volieb orgánov a komisií sú výsledky tajného 

hlasovania o členoch Legislatívnej komisie AS PraF UK nasledovné: 

Hlasovanie o členoch Legislatívnej komisie AS PraF UK: 

Odovzdané: 21 

 

Hlasovanie o doc. JUDr. Marekovi Dominovi, PhD. (za predsedu): 

Za:  21 

Proti: 0 

Neplatný: 0  

 

Hlasovanie o JUDr. Matejovi Smalíkovi, PhD.: 

Za: 20 

Proti: 0 

Neplatný: 1 
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Hlasovanie o doc. JUDr. Matejovi Horvatovi, PhD.: 

Za: 20 

Proti: 0 

Neplatný: 1 

 

Hlasovanie o doc. JUDr. Martinovi Turčanovi, PhD.: 

Za: 20 

Proti: 0 

Neplatný: 1 

 

 

 

Hlasovanie o JUDr. Filipovi Vincentovi: 

Za: 20 

Proti: 0 

Neplatný: 1 

 

Hlasovanie o JUDr. Michalovi Dánim: 
Za: 19 

Proti: 0 

Neplatný: 2 

 

Hlasovanie o Petrovi Belinskom: 

Za: 20 

Proti: 0 

Neplatný: 1 

 

Uznesenie č. 7/I/2020 

 

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

„senát“) zvolil v tajnej voľbe nasledujúcich členov Legislatívnej komisie senátu: 

a) predseda: doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

b) členovia za zamestnaneckú časť senátu: doc. JUDr. Matej Horvat, PhD., JUDr. Matej 

Smalík, PhD., doc. JUDr. Martin Turčan, PhD. 

b) členovia za študentskú časť senátu: JUDr. Filip Vincent, JUDr. Michal Dáni, Peter 

Belinský 

 

V zmysle Zápisnice o priebehu a výsledku volieb orgánov a komisií sú výsledky tajného 

hlasovania o členoch Kontrolnej komisie AS PraF UK nasledovné: 

 

Hlasovanie o členoch Kontrolnej komisie AS PraF UK: 

 

Odovzdané: 22 

 

Hlasovanie o doc. Ing. Dušanovi Stanekovi, CSc. (za predsedu): 

Za: 22 

Proti: 0 
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Neplatný: 0 

 

Hlasovanie o doc. JUDr. Jurajovi Vačokovi, PhD.: 

Za: 21 

Proti: 0 

Neplatný: 1 

 

Hlasovanie o Mgr. Petrovi Rakovskom, PhD. 

Za: 20 

Proti: 0 

Neplatný: 2 

 

Hlasovanie o Vladimírovi Sedliakovi: 

Za: 21 

Proti: 0 

Neplatný: 1 

 

Hlasovanie o Mgr. Danielovi Demjanovičovi: 

Za: 20 

Proti: 0 

Neplatný: 2 

 

Uznesenie č. 8/I/2020 

 

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

„senát“) zvolil v tajnej voľbe nasledujúcich členov Kontrolnej komisie senátu:  

a) predseda: doc. Ing. Dušan Stanek, CSc.  

b) členovia za zamestnaneckú časť senátu: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., Mgr. Peter 

Rakovský, PhD. 

c) členovia za študentskú časť senátu: Vladimír Sedliak, Mgr. Daniel Demjanovič 

 

K bodu 9/ Voľba členov volebnej komisie fakulty pre voľby do samosprávnych 

akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte 

 

Doterajší predseda AS PraF UK predniesol návrhy kandidátov na členov Stálej volebnej 

komisie fakulty pre voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na 

Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte a zároveň sa spýtal, či sú ďalšie 

návrhy na členov uvedenej komisie. Ďalšie návrhy neboli prednesené.  

 

Kandidáta na členov Stálej volebnej komisie fakulty pre voľby do samosprávnych 

akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte za zamestnaneckú časť (stálej volebnej komisie fakulty pre zamestnaneckú časť 

akademickej obce) sú: 

 

JUDr. Mária Nováková, PhD. 

JUDr. Jana Strémy, PhD. 
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JUDr. Veronika Munková, PhD. 

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.- náhradník 

 

Člen senátu bakalár Mažáry predniesol kandidátov na členov Stálej volebnej komisie fakulty 

pre voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte za študentskú časť (stálej volebnej komisie 

fakulty pre študentskú časť akademickej obce), ktorými sú: 

 

Ernest Mészároš 

Viktória Michaľová 

Marián Runanin 

Milan Béreš - náhradník 

Doterajší predseda AS PraF UK pripomenul, že bude posielať dva druhy hlasovacích lístkov, 

na ktorých budú uvedené mená všetkých kandidátov za zamestnaneckú ako aj za študentskú  

časť, pričom jeden je určený pre hlasovanie zamestnaneckou časťou AS PraF UK a druhý pre 

hlasovanie študentskou časťou AS PraF UK. 

 

Zvolení skrutátori zápisom v Zápisnici o priebehu a výsledku voľby orgánov a komisií 

skonštatovali, že napriek osobitnej voľbe zamestnaneckou časťou a študentskou časťou AS 

PraF UK pri niektorých odovzdaných hlasovacích lístkoch nebolo možné určiť, či bolo 

hlasovanie niektorých členov akademického senátu uskutočnené na správnych hlasovacích 

lístkoch, a to s ohľadom na to, že v rovnakých obálkach boli odovzdané aj hlasovacie lístky 

pre voľbu Stálej volebnej komisie fakulty za študentskú časť, ako aj zamestnaneckú časť. Na 

základe toho nebolo možné určiť počet platných hlasovacích lístkov a skrutátori vyhlasujú 

voľbu členov Stálej volebnej komisie fakulty pre zamestnaneckú a študentskú časť 

akademickej obce za zmätočnú. Skrutátori ďalej navrhujú, aby sa samotný akt voľby členov 

Stálej volebnej komisie fakulty pre zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce 

opakoval. 

 

K bodu 10/ Schválenie vymenovania člena Disciplinárnej komisie AS PraF UK 

 

Doterajší predseda AS PraF UK oznámil členom senátu, že je potrebné schváliť člena 

Disciplinárnej komisie AS PraF UK, pretože jeden z jej členov, Igor Slovák, sa svojho 

členstva vzdal.  

 

Doterajší predseda AS PraF UK vyzval na oznámenie návrhu člena senátu za študentskú časť, 

bakalára Mažáryho, pretože uvoľnené miesto je zo študentskej časti. 

 

Bakalár Mažáry oznámil navrhnutie Jakuba Kmeťa a uviedol, že tento bol v minulosti členom 

Volebnej komisie AS PraF UK, zaručuje sa zaňho a ďalej oznámil, že na tomto návrhu sa 

uzniesla celá študentská časť AS PraF UK. 

 

Doterajší predseda AS Praf UK poprosil pán dekana o vyjadrenie, pretože on ustanovuje 

nového člena Disciplinárnej komisie AS PraF UK do funkcie. Dekan sa vyjadril, že nemá 

k oznámenému kandidátovi žiadne námietky a víta túto spoluprácu. 

 

Predseda senátu ukončil tento bod zasadnutia. 
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V zmysle Zápisnice o priebehu a výsledku volieb orgánov a komisií je výsledok tajného 

hlasovania o schválení člena Disciplinárnej komisie AS PraF UK nasledovný: 

 

Hlasovanie o Jakubovi Kmeťovi: 

Odovzdané: 18 

Za: 18 

Proti: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Uznesenie č. 9/I/2020 
 

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

fakulty podľa čl. 2 ods. 2 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre 

študentov 

 

schvaľuje  

 

člena Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za 

študentskú časť, a to Jakuba Kmeťa. 

 

K bodu 11/ Rôzne 

 

Doterajší predseda AS PraF UK požiadal o slovo dekana PraF UK. 

 

Dekan sa vyjadril, že fakulta sa pomerne rýchlo adaptovala na súčasnu situáciu zmenenú 

v dôsledku krízy sposobenej ochorením COVID-19 a funguje pomerne dobre. Ďalej 

informoval, že bez ohľadu na reguláciu Vlády Slovenskej republiky bude v škole pokračovať 

bezkontaktná výučba, a to až do 3. júla 2020. Dekan navrhol, aby stretnutie so študentmi, 

ktoré býva zvykom, prebehlo fyzickou formou v auguste alebo v septembri, ale v prípade 

potreby môže prebehnúť aj online.  

 

Doterajší predseda AS PraF UK poďakoval dekanovi za slovo a záverom vyjadril 

presvedčenie, že spolupráca nových členov senátu bude prebiehať bezproblémovo ako 

doteraz.  

 

Doterajší predseda AS PraF UK poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie AS PraF 

UK. 

 

 

 

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

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

  predseda AS PraF UK 
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Zapísala: JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.    .................................................. 

 

Overili:  

Doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.    ................................................. 

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


