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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 II. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

vo volebnom období 1. máj 2018 – 30. apríl 2020 

konanom dňa 7. júna 2018 

 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „AS PraF UK“ alebo „senát“): 

 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK 
doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD. 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

JUDr. Peter Lysina, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

JUDr. Zuzana Illýová, PhD. 

Mgr. Erika Rondová, PhD. 

JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Matúš Brath    

Matúš Mažáry 

Erik Tóth 

Erik Ploth 

Filip Tubler 

Bc. Marko Dominik 

Mgr. Stanislav Mihálik 

Mgr. Peter Rakovský 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

JUDr. Petronela Luprichová, PhD. 

Bc. Igor Slovák 
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Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

nikto 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

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

Doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. (prodekan) 

JUDr. Jana Ďuračinská, PhD. (prodekanka) 

Doc. JUDr. Marián Giba (prodekan) 

Ing. Ingrid Želonková Kútna, PhD. (tajomníčka) 

 

Prítomní hostia: 

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 7. júna 2018 o 13,00 hod. v miestnosti Súdna sieň 

na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave (sídlo PraF UK). 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

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

zmysle Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (ďalej len „predseda senátu“). 

  

Predseda senátu 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 predseda senátu dva body na doplnenie: 

- ako bod 5. Programu zasadnutia: Návrh na schválenie vymenovania členov Vedeckej 

rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

- ako bod 6. Programu zasadnutia: Návrh na schválenie podnikateľského zámeru 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

Ďalšie zmeny a doplnenia programu zasadnutia neboli navrhnuté. 

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia AS PraF UK 

v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 25 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Uznesenie č. 1/II/2018 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2.  Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za rok 

2017 

3.  Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za 

rok 2017 

4.  Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na 

rok 2018 

5. Návrh na schválenie vymenovania členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty  

6. Návrh na schválenie podnikateľského zámeru Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

7.  Rôzne 

8. Záver 

 

Predseda senátu oznámil, že program bol senátom schválený ako uznesenie č. 1/II/2018. 

 

K bodu 2/ Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, za rok 2017 (ďalej len „výročná správa o činnosti“) 

 

Predseda senátu požiadal dekana PraF UK doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. (ďalej len 

„dekan“) o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova a zhrnul informácie k nasledujúcim bodom výročnej správy o činnosti: 

- pedagogická činnosť: 

o  dekan uviedol, že bol akreditovaný nový bakalársky a magisterský program, 

bol otvorený nový magisterský program v anglickom jazyku a toho času je 

poskytovaný štyrom študentom. Dekan ďalej pripomenul, že fakulta sa usiluje 

adaptovať sa na zmeny vo výučbových metódach. 

- vedecká činnosť: 

o dekan uviedol, že rok 2017 bol stabilizujúci, počet publikácií 

v medzinárodných databázach a v karentovaných časopisoch sa zvýšili zo 4 na 

14, počet evidovaných citácií sa zvýšil na 1900, počet grantov sa taktiež zvýšil, 

medzinárodné granty sú v pláne, zlepšenie sa očakáva v oblasti ďalšieho 

vzdelávania a mediálneho obrazu (sú plánované reportáže, podujatia a tlačené 

verzie správ, napr. ako boli diskusie o amnestiách a extrémizme) 

o  dekan zhrnul, že fakulta v oblasti vedeckej činnosti napreduje, určité medzery 

existujú, je však na vedení, aby tieto medzery odhalilo a zlepšilo 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK. 

 

Do diskusie sa prihlásil prof. Čentéš, ktorý sa vyjadril, že výročnú správu o činnosti považuje 

za vyváženú a ocenil, čo bolo povedané zo strany dekana o publikačnej činnosti. Vyjadril 

potešenie, že na fakulte sa zvyšuje počet docentov a profesorov, vyzdvihol kvalitatívnu 
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stránku týchto pedagógov, skonštatoval, že fakulta dáva šancu napredovať aj mladým 

vedeckým pracovníkom a pripomenul, že štyria novovymenovaní profesori z 20-tich 

vymenovaných pochádzajú z radov PraF UK.  

 

Do diskusie sa prihlásil predseda senátu, ktorý uviedol, že sa s výročnou správou o činnosti 

plne stotožňuje. Vyjadril sa, že mu je cťou, že sa zúčastnil výberových komisií na obsadenie 

miest profesorov. Spomenul, že napriek tomu, že v minulosti odišlo päť profesorov naraz, 

teraz sa deje niečo podobné, ale v pozitívnom zmysle. Záverom ocenil, že aj po týchto 

stránkach sa fakulta rozvíja.  

 

Do diskusie sa ďalej nik neprihlásil. 

 

Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK. 

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o schválení Výročnej správy o činnosti Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za rok 2017, v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 25 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/II/2018 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 

ods. 1 písm. g)  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. h) a čl. 48 ods. 3 

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

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za 

rok 2017, predloženú dekanom fakulty.“   

 

Predseda senátu oznámil, že výročná správa o činnosti bola senátom schválená ako uznesenie 

č. 2/II/2018. 

 

K bodu 3/ Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, za rok 2017 (ďalej len „výročná správa o hospodáreni“) 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova. 
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Dekan uviedol, že v ostatnom období sa na fakulte podarilo zabezpečiť určité zvýšenie platov 

zamestnancov, no právnická fakulta má aj naďalej najnižší priemerný plat spomedzi všetkých 

fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Z tohto dôvodu si dekan uvedomuje, že pre 

celkový rozvoj fakulty je potrebné platy zamestnancov navyšovať. 

 

Dekan uviedol, že výsledok hospodárenia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty za rok 2017, je reálne - 270 000 Eur  a účtovne - 399 000 Eur. 

 

Fakulta mala podľa dekana dve možnosti, ako rok 2017 zvládnuť: 

 

1. Zaznamenať úspech s novým magisterským programom v anglickom jazyku, čo sa 

ukázalo, že nie je reálne.  

2. Dosiahnuť zmenu koeficientu náročnosti štúdia, čo sa nakoniec de facto aj podarilo 

zmeniť.  

 

Dekan uviedol, že ak by nebola reálna ani jedna vyššie uvedená možnosť, tak by musela 

fakulta počítať s vyšším počtom rigoróznych konaní. Dekan pokračoval v objasňovaní 

a uviedol, že na základe toho, že sa koeficient náročnosti štúdia zmenil, nedošlo ku krachu. 

Ak by sa táto zmena neudiala, muselo by prísť k prepúšťaniu zamestnancov, odchodu 

končiacich doktorandov a k zrušeniu osobných ohodnotení pedagógov. Dekan sa vyjadril, že 

radšej podstúpil risk v podobe čakania, či sa koeficient zvýši, ako by mal pristúpiť 

k uvedeným možnostiam. Dekan ďalej pripomenul, že v roku 2016 sa stlačil dlh z roku 2014. 

Vzhľadom na uvedené dekan skonštatoval, že rok 2017 nevyšiel dobre, ale vyjadril nádej, že 

rok 2018 bude v pozitívnych číslach. 

 

Dekan požiadal tajomníčku PraF UK, Ing. Ingrid Želonkovú Kútnu, PhD. (ďalej len 

„tajomnička“) o vyjadrenie  k tomuto bodu programu. 

 

Tajomníčka sa vyjadrila, že s  príjmami, ktoré boli fakulte pridelené zo štátneho rozpočtu, to 

nemohlo dopadnúť inak. 

 

Predseda senátu odovzdal slovo predsedovi Kontrolnej komisie PraF UK (ďalej len 

„kontrolná komisia“), doc. Ing. Dušanovi Stanekovi, CSc. (ďalej len „predseda kontrolnej 

komisie“). 

 

Predseda kontrolnej komisie oboznámil AS PraF UK s detailným stanoviskom kontrolnej 

komisie. Kontrolná komisia sa podľa jeho slov sústredila na konkrétne body a konštatovala, 

že správa ja koncipovaná v klasickej štruktúre s viaczdrojovým financovaním, ktoré je 

problémové a tlačí fakulty k tomu, aby podnikali. Predseda kontrolnej komisie sa vyjadril 

k otázke schodku, a to, že záťaž a preneseniu do ďalšieho obdobia existuje, ale fakulta sa 

s tým snaží vyrovnať. Vizuálne je mínusová hodnota veľká, ale rozdiel je možné vysvetliť. 

Príjem z  magisterského programu v anglickom jazyku existuje, ale očakáva sa snaha, že 

v budúcom období sa to ešte zlepší. Mzdové náklady podľa predsedu kontrolnej komisie nie 

je potrebné komentovať, pretože PraF UK mala najnižšiu priemernú mzdu spomedzi všetkým 

fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Predseda kontrolnej komisie však položil otázku, 

odkiaľ berú ostatné fakulty zdroje, či z vedy alebo z iných zdrojov. K podnikateľskej činnosti 

fakulty sa predseda kontrolnej komisie opýtal, či sa podarí naplniť avizované snahy a za 
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problém označil ďalšie vzdelávanie. Predseda kontrolnej komisie záverom konštatuje, že 

správa kontrolnej komisie dáva reálny pohľad na hodpodárenie fakulty s dodržaním cieľa, 

upozorňuje na chyby tlače, poukazuje na pokles zdrojov, konštatuje, že predkladateľ si 

uvedomuje zadlženosť a hľadá možnosti riešenia v trvalej snahe zvládnuť to cez 

angažovanosť všetkých členov fakulty. Záverom predseda kontrolnej komisie uviedol, že 

kontrolná komisia vo svojej správe uvádza, že berie výročnú správu o hospodárení na 

vedomie, odporúča ju na schválenie a odporúča dekanovi opraviť tlačové chyby. Tajomníčka 

sa vyjadrila, že tlačové chyby už sú opravené. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK.  

 

Predseda senátu sa ujal slova a potvrdil, že v tejto situácii bolo možné prijať aj iné stanovisko 

a iný postup. Skonštatoval, že všetci zamestnanci vnímajú, že na fakulte dlhodobo nie je 

dostatok finančných prostriedkov a že je potrebné urobiť opatrenia, ale na druhej strane ocenil 

dekana, že nepristúpil k prepúšťaniu zamestnancov, ktoré by pravdepodobne znamenalo 

pokles kvality vzdelávania Praf  UK a zastavenie jej ďalšieho rozvoja. Predseda senátu 

vyjadril presvedčenie, že kroky dekana situáciu na Praf UK zlepšili a v prípade, ak by neboli 

realizované, museli prísť extrémne opatrenia. Predseda senátu ďalej uviedol, že je potrebné 

neustále zlepšovať ohodnotenie zamestnancov pretože nemožno očakávať, že zamestnanci 

budú podávať špičkové výkony, ak nebudú náležite odmenení. 

 

Do diskusie sa ďalej nik neprihlásil. 

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o schválení Výročnej správy o hospodárení Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za rok 2017, v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 25 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 3/II/2018 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 

ods. 1 písm. g)  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. h) a čl. 48 ods. 3 

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

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za 

rok 2017, predloženú dekanom fakulty.“   

 

Predseda senátu oznámil, že výročná správa o hospodárení bola senátom schválená ako 

uznesenie č. 3/II/2018. 
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K bodu 4/ Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty na rok 2018 (ďalej len „rozpočet výnosov a nákladov“) 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova. 

 

Dekan sa vyjadril, že sa podarilo presadiť zmeny v koeficiente ekonomickej náročnosti štúdia, 

a to tak, že síce sa koeficient pre našu fakultu nezmenil vzhľadom na iné zmeny je možné 

povedať, že z hľadiska reálnych čísel je možné povedať, že koeficient je v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom na úrovni1,38 a poďakoval všetkým tým, ktorí sa na tom podieľali. 

Ďalej uviedol, že situácia však nie je stabilná, pretože ostatným sa tento stav nepáči, hlavne 

technickým smerom s veľkým počtom študentov. Pre budúci rok by bolo ideálne, ak by sme 

sa dostali aspoň na úroveň druhého najnižšieho koeficientu. Výsledok týchto zmien je taký, že 

právnická fakulta má + 25 % v rozpočte (počty študentov sa ustálili, neznižujú sa, zvýšil sa 

počet docentov a profesorov, znížil sa počet pedagógov bez PhD.), ak sa počty externých 

študentov neznížia, mohli by sme ušetriť. Dekan záverom konštatuje, že rozpočet je 

vyrovnaný, a to napriek dlhu a pôžičke od rektorátu. Ak sa zachovajú súčasné hodnoty 

koeficientov ekonomickej náročnosti štúdia, tak by budúci rok mohlo dôjsť k výraznejšiemu 

zvýšeniu platov.  

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

 

Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK.  

 

Predseda senátu prečítal návrh uznesenia.  

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o schválení Rozpočtu výnosov a nákladov Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2018, v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 25 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Po hlasovaní opustil rokovanie As PraF UK JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

 

Uznesenie č. 4/II/2018 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 

ods. 1 písm. g)  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. h) a čl. 48 ods. 3 

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

 

schvaľuje 

 

Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 

2018 predložený dekanom.“   

 

Predseda senátu oznámil, že rozpočet výnosov a nákladov bol senátom schválený ako 

uznesenie č. 4/II/2018. 

 

K bodu/ 5 Návrh na schválenie vymenovania členov vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „návrh na vymenovanie členov 

vedeckej rady“) 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova. 

Dekan, ako predkladateľ dokument uviedol, že časť vedeckej rady musia tvoriť ľudia 

z externého prostredia a taktiež, že je potrebné doplniť nového interného člena. Dekan prosí 

o súhlas s vymenovaním Prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., a Doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. 

Michala Turošíka, PhD., nového dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v 

v Banskej Bystrici, s ktorou má Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave dobré 

profesionálne vzťahy.  

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o schválení návrhu na vymenovanie členov vedeckej 

rady, v predloženom znení. 

 

Následne sa uskutočnilo tajné hlasovanie, ktoré zrealizovali overovatelia AS PraF UK. 

Hlasovanie: 

Za prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD.: 24  

Proti JUDr. Mojmírovi Mamojkovi, PhD.: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Za Doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.: 23 

Proti Doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michalovi Turošíkov, PhD.: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 5/II/2018 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 

ods. 1 písm. g)  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. h) a čl. 48 ods. 3 

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

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
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schvaľuje 

 

návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, a to:  

- prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD.,   

- doc. Dr. Iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh na vymenovanie členov vedeckej rady bol senátom 

schválený ako uznesenie č. 5/II/2018. 

 

K bodu/ 6 Návrh na schválenie podnikateľského zámeru Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „návrh podnikateľského zámeru“) 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova. 

 

Dekan poprosil pani prodekanu JUDr. Janu Ďuračinskú, PhD. (ďalej len „prodekanka“), aby 

dokument predstavila. Prodenka uviedla, že existujú záujemcovia, ktorí by mali záujem u nás 

študovať, ale možnosť ich prijatia nie je inštitucionálne upravená, pretože v zmysle zákona 

o mobilite nie je možné prijať študenta bez zmluvy. Vymyslela sa teda podnikateľská činnosť, 

ktorá predstavuje inú formu ďalšieho vzdelávania. Prodekanka vysvetlila, že študenti si môžu 

zvoliť blok, ktorý chcú študovať a štruktúra blokov vychádza z magisterského programu 

v anglickom  jazyku. Úhrada vychádza zo smernice rektora ohľadom školného.  

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK.  

 

Do diskusie sa prihlásil docent Stanek, ktorý sa vyjadril, že víta tento zámer a dúfa, že neurobí 

konkurenciu magisterskému programu v anglickom jazyku. Docent Stanek následne položil 

otázku, odkiaľ sú tí študenti a prečo je suma za tento typ štúdia taká vysoká. 

 

Prodekanka odpovedala, že bloky tohto štúdia nenarážajú na bloky magisterského programu 

v anglickom jazyku. Uviedla, že študenti, ktorí majú záujem o vysokoškolský diplom, musia 

vyštudovať magisterský program v anglickom jayzku a že v tomto prípade ide o študentov, 

ktorí napríklad už majú právnické vzdelanie, ale majú záujem o doplnkové ďalšie 

vzdelávanie, ktoré možno navyše ponúknuť aj iným odvetviam, nielen právnickým. 

Prodekanka odpovedala, že suma je relatívna a uviedla príklad, že počas v Nemecku sa jej 

kolegovia pýtali, prečo má náš magisterský program v anglickom jazyku tak nízku cenu. 

Prodekanka uviedla, že považuje sumu poplatku za primeranú a že je možné ju pozmeniť, ale 

momentálne vychádza zo smernice rektora, avšak ešte sa pripočíta daň z pridanej hodnoty. 

 

Dekan doplnil, že minulý rok mala naša fakulta záujemcu o magisterský program v anglickom 

jazyku, išlo absolventa bakalárskeho programu z Harvardu, ale nemohol byť prijatý, pretože 

nešlo o absolventa bakalárskeho programu právo. Táto forma ďalšieho vzdelávania je vhodná 

pre ľudí, ktorí majú záujem o vzdelanie, nie o vysokoškolský diplom. Prodekanka záverom 

uviedla, že fakulta hľadá možnosti, ako rozvíjať študijné programy a pokryť čo najviac trh. 
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Do diskusie sa prihlásil predseda senátu, ktorý sa opýtal, či ide v tomto type štúdia o duplicitu 

z hľadiska seminárnych skupín alebo či pôjdu o samostatné seminárne skupiny.  

 

Prodekanka odpovedala, že ide o zdroj ďalšieho príjmu. Počty študentov sa vstrebú, pretože 

bloky sa prekrývajú, takže počty seminárnych skupín a s tým súvisiaca záťaž pedagógov sa 

nezvýšia.  

 

Do diskusie sa prihlásila doktorka Uličná, ktorý sa opýtala, ako sa dané štúdium ukončí, či 

certifikátom. 

 

Prodekanka odpovedala, že pôjde o určitú formu deklarácie ukončenia.  

 

Na rokovanie As PraF UK sa dostavil JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

 

Do diskusie sa prihlásil docent Brtko, ktorý sa opýtal, ako sa budú dané bloky skúšať. 

 

Prodekanka odpovedala, že pôjde o šablóny z magisterského programu v anglickom jazyku.  

 

Rokovanie As PraF UK opustil doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

 

Ďalej sa do diskusie nik neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK.  

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o návrhu podnikateľského zámeru, v predloženom 

znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 25 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 6/II/2018 

 

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 § 18 zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 22 

ods. 7 Štatútu PraF UK v platnom znení  

 

schvaľuje 

 

nasledovné podmienky organizovania a zabezpečenia „Štúdií medzinárodného práva 

a práva európskej únie“/ „International and European Union Law Studies“ ako kurzov 

ďalšieho vzdelávania v anglickom jazyku  určenej pre individuálnych záujemcov za úhradu:  

„Štúdiá medzinárodného práva a práva európskej únie“/ „International and European 

Union Law Studies“ budú pozostávať z troch samostatných blokov („Štúdiá 

medzinárodného práva a práva európskej únie I.“/ „International and European Union Law 
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Studies I., Štúdiá medzinárodného práva a práva európskej únie II.“/ „International and 

European Union Law Studies II., Štúdiá  medzinárodného práva a práva európskej únie III.“/ 

„International and European Union Law Studies III.), ktorých absolvovanie nie je navzájom 

podmienené a záujemca si bude môcť sám zvoliť blok ponúkaný v danom semestri 

akademického roka,  pričom v rámci štrukturovania vybraného bloku si bude môcť zvoliť 

štruktúru odborného zamerania vybraním predmetov ponúkaných v rámci daného bloku: 

 

1. BLOK 

„Štúdiá medzinárodného práva a práva európskej únie I.“/ „International and 

European Union Law Studies I.“ 

- bude ponúkaný v zimnom semestri akademického roka 

- úhrada je stanovená vo výške: 1750,- EUR 

- skladba a rozsah  ponúkaných predmetov v rámci tohto bloku budú nasledovné: 

 

Názov predmetu seminár  p
r

ed n
á

šk a
 

Medzinárodné právo verejné 1 

Public International Law 1 
2 1 

Európske právo 1 

EU LAW 1 
2 1 

Medzinárodné právo súkromné 1 

Private International Law 1 
2 1 

Interpretácia a argumentácia v právnej praxi 

Legal skills (Interpretation and 

Argumentation in Legal Practise) 

3 0 

Ľudské práva 

Human rights 
2 2 

Medzinárodné a európske pracovné právo a 

právo sociálneho zabezpečenia 

International and European Labour Law and 

Social Security Law 

2 1 

Právo obchodných spoločností 2 1 

Medzinárodné vzťahy 2 1 

Dejiny súkromného práva 2 1 

Dejiny verejného práva 2 1 

 

2. BLOK 

„Štúdiá medzinárodného práva a práva európskej únie II.“/ „International and 

European Union Law Studies II.“ 

- bude ponúkaný v letnom semestri akademického roka 

- úhrada je stanovená vo výške: 1750,- EUR 

- skladba a rozsah  ponúkaných predmetov v rámci tohto bloku budú nasledovné: 
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Názov predmetu seminár  p
r

ed n
á

šk a
 

Medzinárodné právo verejné 2 a medzinárodné trestné 

právo 
2 1 

Európske právo 2 2 1 

Medzinárodné právo súkromné 2 2 1 

Porovnávacie súkromné právo 2 1 

Porovnávacie verejné právo 2 1 

Správa a riadenie spoločností 2 1 

Humanitárne právo a medzinárodné trestné právo 2 1 

Negociácia 2 0 

Medzinárodná negociácia 2 0 

Európsky simulovaný súdny spor 1 2 0 

Simulované arbitrážne konanie 1 2 0 

Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva 1 2 0 

Medzinárodný simulovaný trestný proces 1 2 0 

Európsky simulovaný súdny spor z ľudských práv 1 2 0 

 

3. BLOK 

„Štúdiá medzinárodného práva a práva európskej únie III.“/ „International and 

European Union Law Studies III.“ 

- bude ponúkaný v zimnom semestri akademického roka 

- úhrada je stanovená vo výške: 1750,- EUR 

- skladba a rozsah  ponúkaných predmetov v rámci tohto bloku budú nasledovné: 

 

Názov predmetu seminár  p
r

ed n
á

šk a
 

Alternatívne riešenie sporov 2 1 

Medzinárodné zmluvné právo 2 1 

Právo medzinárodného obchodu   2 1 

Hospodárska a menová únia 2 1 

Fúzie a akvizície obchodných spoločností 2 1 

Imigračné a azylové právo 2 1 

Európsky simulovaný súdny spor 2 2 0 

Simulované arbitrážne konanie 2 2 0 

Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva 2 2 0 

Medzinárodný simulovaný trestný proces 2 2 0 

Európsky simulovaný súdny spor z ľudských práv 

2 

2 0 

Európske súťažné právo a štátna pomoc 2 2 

 

Popri uvedených predmetoch v jednotlivých blokoch  si bude môcť záujemca vybrať aj 

predmet neuvedený v uvedených tabuľkách, a to v závislosti od ponuky ďalších predmetov 

v anglickom jazyku, ktorá bude aktualizovaná v daný  semester akademického roka. PraF UK 
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si vyhradzuje právo nezaradiť záujemcu na ním vybraný predmet v prípade prekročenia 

kapacity predmetu, alebo v prípade  nízkeho počtu záujemcov o daný predmet.  

K výške úhrady bude účtovaná DPH v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. 

 

Súčasne akademický senát poveruje dekana na zmenu alebo doplnenie vyššie uvedených 

podmienok  organizovania a zabezpečenia „Štúdií medzinárodného práva a práva európskej 

únie“/ „International and European Union Law Studies“.  

 

Predseda senátu oznámil, že návrh podnikateľského zámeru bol senátom schválený ako 

uznesenie č. 6/II/2018. 

 

K bodu 7/ Rôzne 

 

1. Návrhu na zaradenie výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu a 

do magisterského študijného programu 

 

Predseda senátu predstavil problematiku informačných listov – nové predmety, stáže, kliniky. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK. 

 

Do diskusie sa prihlásil Filip Tubler, ktorý uviedol, že v niektorých informačných listoch 

chýbajú údaje o rozsahu výučby a o vyučujúcich. 

 

Dekan odpovedal, že niektoré informácie dal doplniť a že informačné listy ešte budú 

skontrolované.  

 

Do diskusie sa prihlásil Dominik Marko, ktorý vyjadril názor, že Študentská vysokoškolská 

odborná činnosť (ŠVOČ) upadá a položil otázku, ako by sa dala jej úroveň zvýšiť.  

 

Dekan sa vyjadril, že tento rok bola ŠVOČ na smutnej úrovni, ale uviedol, že podľa jeho 

názoru tentokrát nejde o pochybenie vyučujúcich. Skonštatoval predpoklad, že ak je práca 

napísaná, teda že ju študent napísal,  mal by sa zúčastniť aj na súťaži.  

 

Do diskusie sa prihlásil JUDr. Lysina, ktorý sa vyjadril, že ho zaráža, že na niektorých 

informačných listoch je uvedený len jeden spolupracovník, a to doktorand, ktorý nie je 

interným zamestnancom fakulty.  

 

Dekan sa vyjadril, že by to tak nemalo byť a že sa to napraví.  

 

Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK.  

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o schválení návrhu na zaradenie výberových 

predmetov do bakalárskeho študijného programu a do magisterského študijného programu 

Právnickej fakulty, v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 25 
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Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 7/II/2018 

 

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 do magisterského študijného programu právo akreditovaného 

v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo akreditovaného v roku 2017:  

a) Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 1 

(PraF.KFP/mPRV17-1178/18) 

b) Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného sektora 2 

(PraF.KFP/mPRV17-1179/18) 

c) Simulovaný súdny spor z azylového práva (PraF.UKPV/mPRV17-1184/18) 

d) Základy rakúskeho trestného práva (PraF.KPDPK/mPRV17-1185/18) 

e) Študentská právna poradňa 3 (PraF.UKPVTK/mPRV17-1186/18 

f) Vedecká odborná činnosť pre právnikov I (PraF.KSEP/mPRV17-1182/18 a 

PraF.KSEP/mPRVx17-1182/18) 

g) Vedecká odborná činnosť pre právnikov II (PraF.KSEP/mPRV17-1183/18 a 

PraF.KSEP/mPRVx17-1183/18) 

h) Stáž 2/3 (PraF.KFP/mPRV17-1186/18) 

i) Stáž 2/4 (PraF.KFP/mPRV17-1187/18) 

j) Právna klinika pre start-upy (PraF.UKPVTK/mPRV17-1177/18) 

 

2. Zaradenie nových predmetov do magisterského študijného programu právo akreditovaného 

v roku 2015:  

k) Bioetika a spoločnosť (PraF.KTPSV/mPR-1176/17) 

 

3. Zaradenie nových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo akreditovaného v 

roku 2015 a do bakalárskeho študijného programu právo akreditovaného v roku 2017:  

l) Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov I (PraF.KSEP/bPRV17-1180/18 a 

PraF.KSEP/bPRVx17-1180/18) 

m) Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov II (PraF.KSEP/bPRV17-1181/18 a 

PraF.KSEP/bPRVx17-1181/18).“ 
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Predseda AS PraF UK oznámil, že AS Pra UK zobral uznesením č. 7/II/2018 na vedomie 

návrh na zaradenie výberových predmetov do študijných programov právo v súlade 

s predloženými informačnými listami. 

 

2. Návrh spoločného vyhlásenia Akademického senátu a Vedenia Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len „spoločné vyhlásenie“) 

 

Predseda senátu uviedol problematiku o zrušení alebo oklieštení kompetencií akademických 

senátov. Informoval, že dňa 6.6.2018 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave. Informoval, že sa ho zúčastnili dekan Burda 

a tiež predseda školského výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda senátu ďalej 

informoval, že predseda školského výboru sa vyjadril, že v najbližšej dobe sa žiadne 

významné zmeny v tejto oblasti neudejú, ale to neznamená, že tieto snahy nebudú 

pokračovať. 

 

Predseda senátu požiadal dekana o vyjadrenie k tomuto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova. 

 

Dekan sa vyjadril, že v roku 2016 sa zúčastnil rokovania, ktoré považoval za mimoriadne 

nešťastné. Rada vysokých škôl zamietla Učiace sa Slovensko. Na rokovanie sa neskôr 

dostavili predstavitelia ministerstva školstva a situácia sa zmenila a nakoniec sa predmetná 

vec schválila. Dekan na základe toho vyjadril presvedčenie, že ak sa akademická samospráva 

nebude vedieť spravovať sama, tak sa toho chytia iní. V niektorých prípadoch je to pravda, 

v iných nie. Dekan ďalej povedal, že dôležitým motorom zmien je senát, ľudia z praxe sú totiž 

časovo limitovaní. Ak sa ale zrušia senáty a otázky sa posunú správnej rade, tak by fakulty 

boli podriadené záujmovým skupinám, čo nemožno pripustiť.  

 

Rokovanie  AS PraF UK opustil JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK. 

 

Do diskusie sa prihlásil docent Stanek, ktorý vyjadril podporu danému stanovisku a uviedol, 

že ani správne rady neurobili to, čo sa povedalo. Informoval, že už došlo k útokom, a to najmä 

pre pozemky, napr. zo strany finančných skupín, ktoré nezaujíma kvalita škôl a akademická 

sloboda im nič nehovorí. Docent Stanek ďalej uviedol, že je dôležité, aby sme nedopadli ako 

zdravotníctvo, že toaletné papiere budú mať štátne nemocnice a kvalitné prístroje len tie 

súkromné. 

 

Predseda senátu  doplnil, že každá zmluva ohľadom majetku univerzity musí byť odsúhlasená 

senátom. 

 

Predseda senátu prečítal návrh uznesenia.  

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o schválení návrhu vyhlásenia Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v predloženom znení. 
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Hlasovanie: 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 8/II/2018 

 

Akademický senát Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je znepokojený 

aktuálnou diskusiou vo verejnom priestore, ktorej podstatou je zrušenie, resp. obmedzenie 

súčasných kompetencií akademickej samosprávy v Slovenskej republike a v plnom rozsahu sa 

hlási k aktívam AS UK, ktoré v tejto súvislosti vyvinul a podporuje Spoločné vyhlásenie 

Akademického senátu UK a vedenia UK v Bratislave k aktivitám smerujúcim 

k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike zo dňa 6.6.2018. 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že návrh spoločného vyhlásenia  bol senátom schválený ako 

uznesenie č. 8/II/2018. 

 

3. Ideové zameranie „Komisie pre rozvoj vzdelávacieho procesu“ 

 

Predseda senátu uviedol problematiku, vyjadril sa, že akademický senát fakulty môže prispieť 

k rozvoju fakulty a predstavil novú myšlienku podporujúcu rozvoj vzdelávacieho procesu 

fakulty. 

 

Na rokovanie  AS PraF UK sa dostavil JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

 

Magister Mihálik predstavil ideové zameranie novej komisie - Komisie pre rozvoj 

vzdelávacieho procesu. Vyjadril presvedčenie, že by mohlo ísť o novú senátnu komisiu, ktorá 

by napomohla k rozvoju vzdelávacieho procesu. Predstavil základné body, v ktorých 

tvorcovia vidia potenciál a uviedol, že zatiaľ ide o návrh a konkrétnejšie body pripravia 

neskôr.  

 

Rokovanie  AS PraF UK opustila Mgr. Erika Rondová, PhD. 

 

Predseda senátu sa vyjadril, že táto komisia môže mať svoj význam, pokiaľ sa rozpracuje do 

dôsledkov, aby začala fungovať a aby mohla dávať podnety na zlepšenie vzdelávacieho 

procesu. Senát by mal zodpovedaťzákladnú otázku, a to, či táto myšlienka má zmysel. Ak 

áno, tak potom možno dopracovať podrobnosti. Predseda senátu vyjadril presvedčenie, že je 

potrebné sa k tejto principiálnej otázke postaviť a že táto komisia by mala byť obsadená 

osobami, ktoré nemusia byť členovia senátu, ale mali by byť osobami, ktoré sú rešpektované 

naprieč celým pedagogickým zborom. Pomer by mal byť podobný ako v prípade legislatívnej 

komisie, teda väčšina na strane pedagógov. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK. 

 

Do diskusie sa prihlásil dekan, ktorý uviedol, že tieto aktivity víta. Informoval, že počas 

obdobia keď bol on predsedom AS PraF UK, podobná komisia fungovala, nebola však ani 
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ryba ani rak. Ďalej sa vyjadril, že jej miesto považuje za nezastupiteľné, pretože v dnešnej 

dobe sa riešia časté problémy, súvisiace najmä s porušovaném Študijného poriadku, ktoré 

končia na stole dekana alebo prodekana. Táto komisia by mohla byť garantom mieru medzi 

študentmi a učiteľmi. Dekan záverom skonštatoval, že ak sa výučba s nekomentovanými 

právnymi predpismi nastaví správne, tak nový magisterský program je zvládnuteľný.  

 

Do diskusie sa prihlásila podpredsedníčka AS PraF UK Hana Kováčiková (ďalej len 

„podpredsedníčka senátu“), ktorá sa opýtala, aké budú kritéria na vyhodnocovanie kvality 

vzdelávacieho procesu. Uviedla, že podľa jej názoru by sa táto činnosť prekrývala 

s hospitáciami, a k tomu ešte položila otázku, či sa správy tejto komisie a hospitácií budú 

konfrontovať, ako často bude komisia sviju činnosť vyhodnovať a kde sa budú informácie 

získavať. 

 

Predseda senátu sa vyjadril, že je dôležité si najskôr zodpovedať principiálnu otázku, či 

fakulta chce takýto typ orgánu. Uviedol, že podrobnosti sa dajú naformulovať aj neskôr 

a pomerne jednoznačne. Podľa jeho názoru je dôležitejšie to, aby táto komisia mala ducha 

a myšlienku a aby bola obsadená ľudmi, ktorým dôverujeme a rešpektujeme.  

 

Do diskusie sa prihlásil JUDr. Lysina, ktorý sa vyjadril, že jeho prvý dojem bol negatívny. 

Stotožnil sa s podpredsedníčkou senátu a uviedol, že ak sa predpokladá zriadenie dôležitého 

orgánu, tí, ktorí sa k tomu majú vyjadriť, potrebujú viac informácií. Doktor Lysina si preto 

vyhradzuje právo vyjadriť sa až neskôr. 

 

Do diskusie sa prihlásil JUDr. Dufala, ktorý vyjadril súhlas s tým, že najskôr sa členovia 

senátu majú vyjadriť k principiálnej otázke, či komisiu vôbec chcú. Ďalej uviedol, že všetky 

pripomienky a otázky sú opodstatnené, ale vyjadruje presvedčenie, že táto komisia je 

podstatná a že jej činnosť fakulta potrebuje. 

 

Rokovanie  AS PraF UK opustila JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. 

 

Predseda senátu sa vyjadril, že členovia senátu môžu ovplyvniť zámer na vytvorenie tejto 

komisie a dnešné podnety sa môžu pretaviť do konkrétnych detailov pre činnosť danej 

komisie.  

 

Podpredsedníčka senátu sa opýtala, či zriadenie tejto komisie súvisí s výsledkami hospitácií, 

ktoré prebehli. 

 

Dekan odpovedal, že závery z hospitácií existujú, v niektorých prípadoch boli výsledky dobré, 

v iných katastrofálne. Informoval, že všetci vedúci katedier oboznámili členov katedier s tým, 

ako by mala prebiehať výučba s nekomentovanými právnymi predpismi, avšak táto stále nie 

je v niektorých prípadoch rešpektovaná. Záverom uviedol, že aj jedna katedra takto dokáže 

ovplyvniť kvalitu celého procesu.  

 

Rokovanie  AS PraF UK opustil Erik Ploth. 
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Dekan ďalej uviedol, že ak má niečo pôsobiť trvalo, malo by to mať široký konsenzus zdola. 

Študijné programy sú schvaľované vedeckými radami, ale ak sa hodnotí kvalita štúdia, idú sa 

rušiť senáty.  

 

Na rokovanie  AS PraF UK sa dostavil Erik Ploth. 

 

Podpredsedníčka senátu sa vyjadrila, že ak má táto komisia vyhodnocovať kvalitu, tak by 

mala zahrňať všetky segmenty. Predseda senátu sa opýtal, aký je jej návrh na riešenie danej 

veci. Podpredsedníčka senátu sa ďalej opýtala, ako sa bude postupovať ďalej po zistení 

nedostatkov.  

 

Do diskusie sa prihlásil profesor Čentéš, ktorý sa vyjadril, že zatiaľ sa členovia senátu majú 

vyjadriť iba k ideovému zameraniu. Uviedol, že ak vznikla takáto diskusia, asi to znamená, že 

záujem o to je. Priklonil sa k myšlienke zriadenia takejto komisie. Profesor Čentéš ďalej 

pripomenul, že PraF UK je vlajková loď, a že by sme túto skutočnosť mali vyhodnocovať, 

aby naši študenti vedeli riešiť veci v praxi, ale aby boli aj teoreticky podkutí. Je dôležité 

prepojiť to. Zopakoval, že jasne zaznelo, že členmi budú učitelia a študenti, ale nejde o ich 

odborné zameranie, pretože pôjde o posudzovanie kvality výučby. Profesor Čentéš ďalej 

vyjadril presvedčenie, že senát by mal byť hnacím motorom toho, ako bude naša fakulta 

vyzerať o niekoľko rokov. Súhlasil s pripomienkami podpredsedníčky senátu a JUDr. Lysinu, 

ale pripomenul, že ide o kostru, myšlienku, princíp a že svaly sa doplnia neskôr.  

 

Predseda senátu doplnil, že pri hospitácii ide o vzťah nadriadeného a podriadeného. Vyjadril 

presvedčenie, že komisia bude zjednocovať názory a každý by mal oceniť, že dostane radu.  

 

Študent Ploth doplnil, že zatiaľ ide len o myšlienku a snahu informovať o zámere. Po 

schválení ideového zamerania sa vypracuje konkrétny legislatívny zámer. 

 

Do diskusie sa prihlásil docent Brtko, ktorý sa vyjadril, že posudzovanie kvality má význam 

a dal do pozornosti, že na Univerzite Komenského v Bratislave existuje dokument s názvom 

Interný systém hodnotenia kvality, o ktorom sa dlho hovorilo. Docent Brtko informoval, že sa 

zúčastňoval komisií o tvorbe nových programov v iných štátoch, čo by mohlo byť tiež 

v tomto prípade obohacujúce.  

 

Do diskusie sa prihlásil študent Tubler, ktorý sa vyjadril, že ani celá katedra sa nevie vyjadriť 

tak, ako študenti, ktorí si predmety odsedia a že nie je možné, aby bol jeden človek schopný 

vysvetliť problémy. Skonštatoval, že z toho dôvodu je dôležité založiť takúto komisiu. 

 

Predseda senátu sa vyjadril, že by bol nerád, ak by snahy ohľadom diskutovanej komisie 

dopadli ako dokument, ktorý spomenul docent Brtko, ale aby išlo o vec, ktorá má zmysluplne 

nakoncipovanú pôsobnosť. Ďalej zopakoval, že táto komisia musí byť dostatočne obsadená.  

 

Predseda senátu sa opýtal členov senátu, či principiálne súhlasia s myšlienkou vytvorenia 

diskutovanej komisie. Členovia senátu vyjadrili kladné stanovisko. 
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Predseda senátu skonštatoval, že k tomuto bodu nie je potrebné prijať uznesenie. Záverom 

informoval, že konkrétne návrhy by sa pripravili k najbližšiemu rokovaniu AS PraF UK, ktorý 

sa, po dohode s prítomnými členmi senátu, bude konať dňa 12.9.2018 – 13:00 hod.  

 

Rokovanie  AS PraF UK opustil Erik Ploth. 

Rokovanie  AS PraF UK opustila Mgr. Erika Rondová, PhD. 

Rokovanie  AS PraF UK opustil doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

 

K bodu 8/ Záver 

 

Predseda senátu poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie AS PraF UK. 

 

 

 

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

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 Predseda AS PraF UK 

 

 

Zapísala:  

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová PhD.    .................................................. 

 

 

Overili:  

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

 

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

 

Erik Tóth       ................................................. 


