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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 III. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 12. septembra 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. 

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. Peter Lukáčka, PhD. 

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

Mgr. Erika Rondová, PhD. 

JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

JUDr. Petronela Luprichová, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Matúš Brath    

Matúš Mažáry 

Erik Tóth 

Erik Ploth 

Bc. Marko Dominik 

Mgr. Stanislav Mihálik 

Mgr. Peter Rakovský 

Bc. Igor Slovák 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

JUDr. Peter Lysina, PhD. 

JUDr. Zuzana Illýová, PhD. 

Filip Tubler 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

nikto 
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Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

JUDr. Ondrej Blažo, PhD. (prodekan) 

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

 

Prítomní hostia: 

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 12. septembra 2018 o 13:00 hod. v miestnosti č. 

223 SB 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 skonštatoval, 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 jeden bod na doplnenie: 

- ako bod 5. Programu zasadnutia: Voľba členov osobitnej volebnej komisie pre voľby 

kandidáta na dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

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: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/III/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. Návrh vnútorného predpisu týkajúceho sa disciplinárneho konania pre študentov 

3. Zaradenie nových výberových predmetov do študijných programov 

4. Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 
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5. Voľba členov osobitnej volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave 

6. Rôzne 

7. Záver.“ 

 

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

 

K bodu 2/ Návrh vnútorného predpisu týkajúceho sa disciplinárneho konania pre 

študentov 

 

Predseda senátu podporil tento návrh a otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF 

UK. 

 

Do diskusie sa nik neprihlásil. 

 

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

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o návrhu vnútorného predpisu týkajúceho sa 

disciplinárneho konania pre študentov v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/III/2018 
 

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

ods. 1 písm. a)  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. a) Štatútu Univerzity 

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

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Návrh vnútorného predpisu č. 2/2018 schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského, Právnickej fakulty, ktorým sa ustanovuje, že Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta sa vo veciach disciplinárnych priestupkov študentov riadi 

vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave.“   

 

Predseda senátu oznámil, že návrh vnútorného predpisu týkajúceho sa disciplinárneho 

konania pre študentov bol senátom schválený ako uznesenie č. 2/III/2018. 

 

K bodu 3/ Zaradenie nových výberových predmetov do študijných programov 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 
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Dekan sa ujal slova a odvzdal slovo prodekanovi Blažovi. 

 

Prodekan Blažo sa vyjadril, že našim kolegom sa podarilo získať významný projekt, na 

základe ktorého môžu byť do výučby zaradené nové predmety. Uviedol, že je neštandardné, 

že sa predkladajú na zaradenie na začiatku septembra, ale dôvodom je fakt, že boli schválené 

počas leta. Prodekan ďalej uviedol, že študenti boli vopred informovaní, že si tieto predmety 

môžu zapísať. V prípade študentov externého štúdia neprišla žiadna odozva. Následne 

prodekan Blažo požiadal členov senátu o podporu nových výberových predmetov.  

 

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

 

Do diskusie sa nik neprihlásil. 

 

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

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o zaradení nových výberových predmetov do 

študijných programov, v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 3/III/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) Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (PraF.UEP/mPRV17-1191/15) 

  (aktualizácia predmetu) 

 b) Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ (PraF.UEP/mPRV17-

  1189/18) 

 c) Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi (PraF.UEP/mPRV17-1190/18) 
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2. Zaradenie nových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2015 a do bakalárskeho študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2017:  

 d) Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (PraF.UEP/mPRV17-1191/15) 

  (aktualizácia predmetu) 

 e) Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ (PraF.UEP/mPRV17-

  1189/18) 

 f) Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi (PraF.UEP/mPRV17-1190/18) 

 

3. Zaradenie existujúcich predmetov do magisterského študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2015 (denná a externá forma):  

 g) Klinika súťažného práva (PraF.UEP/mPRV17-923/17) 

 h) Klinika verejného obstarávania (PraF.UEP-UKPVTK/mPRV17-978/17) 

 i) Klinika súťažného práva (PraF.UEP/mPRVx17-923/17) 

 

4. Zaradenie nového predmetu do magisterského študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2017:  

 j) Klinika výkonu trestu odňatia slobody (PraF.KTPKK/mPRV17-1188/18).“ 

 

Predseda senátu oznámil, že senát zobral na vedomie zaradenie nových výberových 

predmetov do študijných programov.  

 

K bodu 4/ Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova a vysvetlil, že tento návrh predkladá s tým, že kritéria prijímacieho 

konania na akademický rok 2019/2020 musia byť zverejnené do 20. septembra 2018. 

Dôvodom je skutočnosť, že sa v nich zverejňuje výška školného, ktorá sa odvíja od 

koeficientu náročnosti štúdia. Tento sa zásadne zlepšil, a tak sa zlepšili možnosti pre úpravu 

školného. Dekan pripomenul, že uvedené sa týka len externého štúdia. Podľa slov dekana, 

predpis ešte vydaný nie je, ale pri úprave výšky školného sa vychádzalo z návrhu predpisu. 

Dekan je presvedčený, že sumy sú férové pre fakultu aj pre študentov. 

Dekan ďalej uviedol, že došlo k zmene termínu prijímacej skúšky, a to 25.6.2019 a 5.9.2019. 

Termíny pre podanie prihlášky sú do 30.4.2019 a do 31.7.2019 (tento termín môže dekan 

predĺžiť). 

 

Dekan informoval, že bol schválený nový doktorandský študijný program - Pracovné právo, 

pretože fakulta získala akreditáciu, doručenie rozhodnutia ministersky sa predpokladá 

v najbližších dňoch. V budúcnosti sa budú pripravovať prihlášky aj na ďalšie študijné 

programy, a to na Rímske právo, ktoré má na našej fakulte tradíciu a Právo Európskej únie, 

pretože v okolitých štátoch takýto program existuje. Je dobré, aby sme ho mali aj my. 

 

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

 

Člen senátu Erik Ploth sa opýtal, či sa nové školné pre externistov týka aj súčasných 

študentov. Obáva sa, či nevznikne riziko, že študenti si vyberú iné vysoké školy. Dekan 
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odpovedal, že školné je nižšie ako na iných fakultách a čím vyššiu sumu sa podarí vybrať, 

tým viac vieme investovať do našich doktorandov. Pre externistov môže pri výbere zohrávať 

úlohu aj to, aby vyštudovali prestížnu školu. Štúdium je náročné, ale nechceme vypúšťať 

nekvalitných absolventov. V bakalárskom stupni štúdia, v druhom ročníku, máme zapísaných 

250 študentov, avšak zapísaných bolo 450 študentov. V súčasnosti máme do prvého ročníka 

denného štúdia zapísaných 500 študentov a 109 študentov v externej forme štúdia. Dekan 

uviedol, že síce prijímame bez prijímacích skúšok, ale získavame povesť, že štúdium je 

náročné.  

 

Člen senátu Vladimír Minčič,  sa opýtal, či má zmysel robiť prijímacie konanie v programe 

Ekonómia právo. Prodekan Blažo odpovedal, že Ekonomická univerzita nemôže vynechať 

prijímacie konanie. Kritéria prijímacích konaní u nich schvaľuje ich senát Ekonomickej 

Univerzity, nie senát Národohospodárskej fakulty. Pre nás je dôležité to, že z praktického 

hľadiska uskutočňuje prijímacie konanie pre bakalárske štúdium Ekonomická univerzita.  

 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK a prečítal návrh uznesenia. Následne dal predseda senátu hlasovať o 

schválení kritérií prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020, v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Uznesenie č. 4/III/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 § 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 2019/2020 pre 

a) bakalársky spoločný študijný program: „Ekonómia a právo“, študijné odbory: národné 

hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a externá) v znení predloženom 

dekanom, 

b) bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a 

externá) v znení predloženom dekanom,  

c) magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a 

externá) v slovenskom jazyku v znení predloženom dekanom,  

d) magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) 

v anglickom jazyku v znení predloženom dekanom, 
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e) bakalársky študijný program, magisterský študijný program a doktorandské študijné 

programy – prijímanie študentov na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte, formou prestupu z inej vysokej školy v dennej a v externej forme štúdia v 

znení predloženom dekanom, 

f) doktorandské štúdium  (forma štúdia: denná a externá) v slovenskom a anglickom  jazyku v 

znení predloženom dekanom,  

g) magisterský spoločný študijný program: „Právo a ekonómia“, študijné odbory: národné 

hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v znení predloženom dekanom.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 boli 

senátom schválené ako uznesenie č. 4/III/2018. 

 

K bodu/ 5 Voľba členov osobitnej volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Predseda senátu uviedol, že je nevyhnutné zriadiť osobitnú volebnú komisiu pre voľby 

kandidáta na dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len 

„komisia“). 

Akademický senát volí komisiu priamou tajnou voľbou, a to : 

- predsedu komisie,  

- jedného člena za zamestnaneckú časť,   

- jedného člena za študentskú časť 

- jedného náhradníka člena za zamestnaneckú časť 

- jedného náhradníka člena za študentskú časť 

 

Predseda senátu prečítal členom senátu návrhy členov komisie a dal hlasovať.  

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

 

Hlasovanie o predsedovi komisie: 

JUDr. Martin Dufala, PhD. 

Celkovo odovzdaných: 21 

Za: 21 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Zdržal sa: 1 

 

Hlasovanie o členovi za zamestnaneckú časť: 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

Celkovo odovzdaných: 22 

Za: 22 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Zdržal sa: 0 
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Hlasovanie o náhradníkovi za člena za zamestnaneckú časť: 

JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

Celkovo odovzdaných: 22 

Za: 22 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Hlasovanie o členovi za študentskú časť: 

Bc. Igor Slovák 

Celkovo odovzdaných: 22 

Za: 22 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Hlasovanie o náhradníkovi za člena za študentskú časť: 

Bc. Marko Dominik  

Celkovo odovzdaných: 22 

Za: 22 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5/III/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 

 

schvaľuje 

 

členov osobitnej volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, a to:  

- predsedu komisie: JUDr. Martina Dufalu, PhD. 

- člena za zamestnaneckú časť: Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

- náhradníka za člena za zamestnaneckú časť: JUDr. Líviu Trellovú, PhD. 

- člena za študentskú časť: Bc. Igora Slováka 

- náhradníka za člena za študentskú časť: Bc. Marka Dominika.“ 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že osobitná volebná komisia pre voľby kandidáta na 

dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bola zriadená uznesením č. 

5/III/2018. 
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K bodu/ 6 Rôzne 

 

1.  

Predseda senátu informoval členov senátu  o budúcom priebehu volieb kandidáta na dekana. 

Oznámil, že po zasadnutí AS PraF UK zasadne jeho predsedníctvo, ktoré má kompetenciu 

vyhlásiť voľby kandidáta na dekana. 

 

Predseda senátu prečítal návrh uznesenia, ktoré bude predkladať predsedníctvu AS PraF UK 

a ktorým budú vyhlásené voľby na kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, určené termíny a podmienky pre návrhy a voľbu a zvolané zasadnutie 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty : 

 

„Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) na základe čl. 1 a 2 Poriadku voľby kandidáta na dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 8/2010)  

 

I. vyhlasuje voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „kandidát na dekana“);  

 

II. určuje termíny a podmienky pre návrhy a voľbu takto:  

a) návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana možno predkladať do 28. septembra 

2018 do 12,00 hod. a to tajomníčke Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty JUDr. Soni Ralbovskej Sopúchovej, PhD. osobne alebo 

prostredníctvom podateľne Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty; návrhy 

kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana musia spĺňať podmienky stanovené v čl. 2 

Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 8/2010);  

b) voľba kandidáta na dekana sa uskutoční na zasadnutí Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 10. októbra 2018 o 9,00 hod. v miestnosti AUDITORIUM 

MAXIMUM na Šafárikovom námestí 6, Bratislava;  

 

 III. zvoláva zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty na 10. októbra 2018 o 9,00 hod. v miestnosti AUDITORIUM MAXIMUM 

na Šafárikovom námestí 6, Bratislava.“ 

 

Následne predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK.  

 

Do diskusie sa prihlásil profesor Čentéš, ktorý navrhol uviesť začiatok volieb, ale neuviesť 

čas ich ukončenia, pretože to nie je možné predpokladať vzhľadom na prejavy kandidátov. 

 

Člen senátu Marko Dominik položil otázku, či bude avizovaný senát len čisto volebný.  

Predseda senátu odpovedal, že zasadnutie budúceho senátu bude len k voľbám kandidáta na 

dekana. 

 

Podpredsedníčka senátu Hana Kováčiková položila otázku, či môže byť začiatok zasadnutia 

posunutý na 8:00 hod. ? Členovia senátu sa zhodli na čase začatia o 9:00 hod. 
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Do diskusie sa ďalej nik neprihlásila a predseda senátu ju ukončil. Predseda senátu dal 

následne hlasovať o voľbách kandidáta na dekana. 

 

Hlasovanie: 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 6/III/2018 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

termín volieb kandidáta na dekana, ktoré sa uskutočnia dňa 10. októbra 2018 o 9:00 hod. ako 

aj termíny a podmienky pre návrhy a voľbu.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že senát zobral informáciu o voľbách kandidáta na dekana na 

vedomie. 

 

2.  

Predseda senátu informoval členov senátu  o potrebe vyhlásiť doplňovacie voľby do senátu za 

zamestnaneckú časť za Katedru rímskeho práva, kánonického a cirkevného  práva, pretože 

zanikol mandát JUDr. Kataríny Lenhartovej, PhD.  

 

Predseda senátu prečítal návrh uznesenia, ktoré bude predkladať na predsedníctvo AS PraF 

UK a otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, a tak predseda senátu diskusiu ukončil. Predseda senátu dal 

následne hlasovať o voľbách člena AS PraF UK za zamestnaneckú časť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 7/III/2018 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

termín volieb člena AS PraF UK za zamestnaneckú časť, ktoré sa uskutočnia dňa 4. októbra 

2018 od 13:00 hod. do 18:00 hod.“ 
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Predseda senátu oznámil, že senát zobral informáciu o voľbách člena AS PraF UK za 

zamestnaneckú časť na vedomie. 

 

Rokovanie  AS PraF UK opustil prof. JUDr. Čentéš, PhD. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu v rámci bodu Rôzne. 

 

Člen senátu Erik Tóth  položil otázku pánovi prodekanovi Vrabkovi, aká by mala byť forma 

najbližších štátnych skúšok zo Správneho práva, či budú prebiehať s nekomentovanými 

právnymi predpismi.  

Prodekan Vrabko odpovedal, že Katedra správneho a environmentálneho práva sa musí 

prispôsobiť trendu a informoval, že nové záverečné štátne skúšky by mali prebehnúť 

s nekomentovanými právnymi predpismi.  Dekan doplnil, že v magisterskom stupni  štúdia sa 

už začína tento semester, štátne skúšky z Trestného práva prebehnú s nekomentovanými 

právnymi predpisy, rovnako aj ostatné štátne skúšky vrátane voliteľných. Doplnil, že sa to 

týka len nových štátnych skúšok. Opakované štátne skúšky budú prebiehať pôvodným 

spôsobom.   

 

Člen senátu Igor Slovák sa opýtal, či sú termíny najbližších štátnych skúšok záväzné a prečo 

je štátna skúška z predmetu Trestné právo ako prvá. Dekan potvrdil, že došlo k zmene, aby 

trestné právo bolo prvé, pretože má ako prvé uskutočniť štátne skúšky s komentovanými 

právnymi predpismi.  

 

Prodekan Blažo informoval, že v Aise bude možné vidieť počty prihlásených študentov na 

štátne skúšky.  

 

Členka senátu Petronela Luprichová sa informovala, či budú termíny štátnych skúšok pre obe 

formy v rôzne dni?  Prodekan Blažo odpovedal, že študenti sa budú hlásiť do dvoch skupín 

a katedra si následne určí konkrétne termíny. 

 

Dekan ďalej informoval, že fakulta má nového informatika a pracuje na tom, aby bol prijatý 

ďalší. Pôvodní informatici pracujú do konca septembra, zároveň nový informatik sa zaúča od 

začiatku septembra.  

 

Členka senátu Petra Uličná sa informovala, či indexy naďalej ostávajú v používaní. Predseda 

senátu odpovedal, že indexy sa zatiaľ budú používať. Prodekan Blažo doplnil, že študenti si 

zodpovedajú za to, čo majú zapísané v indexe  a musia si ustrážiť, čo majú zapísané v AIS-e. 

Indexy teda ostávajú v platnosti ako preukaz o štúdiu. Dekan pripomenul, že vyučujúci si 

majú robiť evidenciu.  

 

K bodu 7/ Záver 

 

Predseda senátu 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 Ralbovská Sopúchová PhD.    .................................................. 

 

Overili:  

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

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

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


