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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 7. máj 2020 – 6. mája 2022 

konanom dňa 23. septembra 2020 

 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

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

 

doc. et. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

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 Mészáros 

Mgr. Milan Sklenár 

Bc. Erik Tóth 

Mgr. Daniel Zigo 

 

Neprítomní:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illyová, PhD. 

Mgr. Peter Rakovský, PhD. 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

Nikto 
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Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (prodekan) 

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE (prodekanka)  

Ing. Zdenka Lukáčková, PhD. (tajomníčka) 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 23. septembra 2020 o 10:00 hod. prostredníctvom 

online aplikácie TEAMS. 

 

K bodu 1 / Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

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

zmysle Rokovacieho poriadku AS PraF UK.  

 

Predseda AS PraF UK 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 doručený členom AS PraF UK v 

elektronickej forme e-mailom a zverejnený a vyzval členov senátu na jeho doplnenie, alebo 

zmenu. K programu zasadnutia AS PraF UK navrhol predseda AS PraF UK jednu zmenu, a to 

posun bodu 4 (Rozpočet výnosov a nákladov PraF UK na rok 2020) pred bod 3 (Študijný 

poriadok PraF UK), a to z dôvodu, že predseda Kontrolnej komisie AS PraF UK, doc. Stanek, 

ktorý by sa mal zúčastniť rokovania o bode 4, má vyučovacie povinnosti. Predseda AS PraF 

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

predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 23 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/III/2020 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu  

2. Vizuálna identita UK   

3. Rozpočet výnosov a nákladov PraF UK na rok 2020 

4. Študijný poriadok PraF UK  

5. Kritéria prijímacieho konania 2021/2022  

6. Prerokovanie výberových predmetov a ich zmien   

7. Rôzne  

8. Záver.“   

 

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

1/III/2020. 
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K bodu 2 /  Vizuálna identita Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Z rokovania senátu z pedagogických dôvodov odišiel člen senátu doc. Stanek. 

 

Predseda senátu odovzdal slovo prorektorovi Masarykovi, ktorý odprezentoval členom senátu 

projekt Univerzity Komenského v Bratislave o novej vizuálnej identite univerzity. Prorektor sa 

úvodom vyjadril, že materiály a video k tomuto projektu boli poslané. Podľa slov prorektora je 

hlavnou myšlienkou projektu zabezpečiť konzistentnosť a aby nás značka našej univerzity 

lepšie reprezentovala. Ďalej sa prorektor vyjadril, že demografická krivka klesá, študentov je 

menej a otázkou je, či to zachráni len marketing, pričom odpoveď je nie úplne. Najdôležitejšie 

je budovať kvalitu, ktorá u nás nie je horšia ako na Masarykovej univerzite v Brne či na 

Palackého univerzite v Olomouci, avšak tieto univerzity vynikajú pomerne agresívnou 

marketingovou stratégiou. Podľa prieskumov študenti oceňujú minimalizmus s odkazom na 

tradíciu. Prorektor odprezentoval členom senátu v súčasnosti používané loga Univerzity 

Komenského v Bratislave, ktoré sú dve plus najnovšie logo storočnice, ktoré sú však 

nekonzistentné a problém je tiež vo fragmentácii v rámci fakultných log, ktoré sú rôzne a pri 

ich prezentácii nie je vôbec zrejmé, že ide o fakulty jednej univerzity. Prorektor sa vyjadril aj 

k financovaniu tohto projektu, ktoré má byť postupné, istý čas sa môžu používať aj staré logá. 

Nové logo navrhol absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, pre ktorého išlo o vec 

prestíže. Filozofia návrhu pre nové logo vychádza z filozofie erbu Bratislavy, pretože mesto 

Bratislava používa okrem erbu aj nové moderné logo, pričom na historických insígniách 

používa historický erb a napríklad na električkách a darčekových predmetoch používa nové 

logo, ktoré je vhodnejšie pre marketingové potreby a viac v súlade s modernými 

prostriedkami. Prorektor sa vyjadril, že podobným spôsobom by chcela postupovať aj 

Univerzita Komenského v Bratislave. K samotnému novému logu sa prorektor vyjadril, že 

jednotiacim prvkom je dvojitý kruh, ktorý bude prítomný na logu univerzity a aj na logách 

jednotlivých fakúlt. Návrh spracovalo grafické štúdio Michala Pastiera, čo je jedna 

z najúspešnejších osôb v oblasti vizuálnej prezentácie. Pri návrhu sa vychádzalo z prieskumov 

verejnosti ohľadom značky Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

Predseda senátu poďakoval prorektorovi Masarykovi za prezentáciu novej vizuálnej identity 

Univerzity Komenského v Bratislave a otvoril diskusiu  k tomuto bodu rokovania. Ešte 

predtým sa predseda senátu vyjadril, že je pozitívne, že logo je identifikačne spojené 

s historickou budovou na Šafárikovom námestí v Bratislave.  

 

Do diskusie sa prihlásilo viacero členov senátu (Mgr. Dufala, Bc. Mažáry), ktorí návrh nového 

loga privítali, vyjadrili spokojnosť a podporu vedeniu univerzity. Novú vizuálnu identitu 

univerzity podporil aj dekan PraF UK docent Burda, ktorý sa poďakoval prorektorovi 

Masarykovi a jeho členom tímu, ktorí sa podľa jeho slov nadreli s prácou na novom logu a aj 

s presviedčaním, že ide o potrebný projekt. Spomenul skúsenosti zo zahraničných veľtrhov, 

kde ako fakulty neposôbíme, že sme súčasťou jednej univerzity. Dekan záverom zhrnul, že 

v súčasnej dobe sú ľudia orientovaní aj na formu, a aj preto vyzval senát PraF UK, aby tento 

projekt podporil. Predseda senátu sa opýtal prorektora na časový rámec uzatvorenia tohto 

projektu. Prorektor odpovedal, že nové logo ešte musia odprezentovať na troch fakultných 

senátoch, následne na univerzitnom senáte, ďalej pripraviť všetky šablóny, a to tak, aby od 

septembra 2021 prešla univerzita na nový grafický režim. 

 

Predseda senátu ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým senát podporil 

projekt novej vizuálnej identity Univerzity Komenského v Bratislave.  
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Hlasovanie: 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/III/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave  

 

podporuje 

 

snahy vedenia Univerzity Komenského o zrevidovanie vizuálnej identity univerzity a rovnako 

aj konkrétny návrh, ktorý prezentoval na jeho zasadnutí prorektor pre vonkajšie vzťahy doc. 

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.“ 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že nová vizuálna identita Univerzity Komenského v 

Bratislave bola senátom podporená ako uznesenie č. 2/III/2020. 

 

K bodu 3 / Rozpočet výnosov a nákladov PraF UK na rok 2020  

 

Predseda senátu odovzdal slovo dekanovi ako predkladateľovi tohto materiálu. Dekan 

odovzdal slovo tajomníčke PraF UK. 

 

Pani tajomníčka oboznámila senát s informáciou, že v roku 2020 získala fakulta vyššiu 

dotáciu. Naproti tomu výnosy zo školného, z nedotačných zdrojov majú skôr opačnú 

tendenciu, čo spôsobuje fakulte problémy. Rovnako poukázala na klesajúci záujem o štúdium 

v externej forme. Taktiež sa rozpočet znížil kvôli výpadku príjmov od reštaurácie BeAbout 

a tiež z prenájmu telocvične, rovnako sa znížil príjem z celoživotného vzdelávania. So 

zvyšujúcimi výnosmi sa zvyšujú aj náklady. Mzdové náklady za mesiac predstavujú sumu 

približne 400.000 až 420.000 Eur. Pani tajomníčka navrhla zmenu textového znenia 

predkladaného materiálu pri položke štipendiá doktorandov, kde sa dopĺňa, že časť týchto 

štipendií bude vyplatená z pozostalosti po pánovi Lojekovi.  

 

Dekan oboznámil členov senátu s informáciou, že počty študentov sa dosť znižujú, a to tak 

v bakalárskom ako i magisterskom študijnom programe a podotkol, že ide o zásadný problém. 

Ďalej sa dekan vyjadril, že vedenie vyšlo v ústrety potrebám katedier, a z toho dôvodu bolo v 

minulom roku prijatých 15 doktorandov, avšak fakulta si uvedomuje, že je potrebné šetriť 

a v tomto roku bolo prijatých 7 doktorandov. Na druhej strane treba povedať, že sme koncom 

minulého roka dokončili mzdovú reformu, na základe ktorej sa učitelia majú podstatne lepšie. 

V roku 2015 sa na osobné ohodnotenie vynakladalo cez 23.000 Eur a v roku 2020 je to už 

suma viac než 72.000 Eur celkovo na osobné príplatky. Ďalšia vec je samozrejme koronakríza 

a jej dopady, pre ktorú je náročné presne naplánovať rozpočet pre rok 2021 a mohlo by sa 

stať, že v januári by mala fakulta problémy s vyplácaním mzdy, čo si nemôže v žiadnom 

prípade dovoliť. Z toho dôvodu fakulta pristúpila ku kroku, že plat zamestnancov fakulty 

bude v mesiaci október znížený o 30%. Iné riešenie by bolo rozpočtovo nezodpovedné 

a mohlo by viesť k znižovaniu osobného ohodnotenia v budúcom roku. Tento rok sa taktiež 
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vrátila pôžička rektorátu. Dekan sa vyjadril, že ho táto situácia mrzí a dodal, že podrobnosti 

ohľadom spôsobu zníženia platu boli prerokované s odbormi a budú komunikované vedúcimi 

katedier a riaditeľmi ústavov. Dekan záverom poprosil senát o podporenie rozpočtu a 

poďakoval pani tajomníčke za obetavú prácu.  

 

Predseda senátu poďakoval dekanovi za informovanie, vyjadril mu podporu a spomenul, že 

pán dekan urobil v oblasti platov učiteľov za posledné roky naozaj mnoho. Podľa jeho slov sú 

takéto zásahy negatívne, avšak v nadväznosti na mzdovú reformu a na stav v roku 2015 sú 

viac znesiteľné a stráviteľnejšie. Verí, že situácia sa vďaka tomu zastabilizuje a do neľahkých 

časov v súvislosti s financovaním školstva vykročíme s ľahšou nohou. Záverom predseda 

senátu informoval, že predseda Kontrolnej komisie AS PraF UK, docent Stanek, musel 

z rokovania senátu odísť, avšak z jeho strany bolo predložené stanovisko Kontrolnej komisie 

AS PraF UK, v ktorom položil dve otázky. Prvá otázka smerovala k dôvodom na predloženie 

rozpočtu v druhej polovici roku 2020. K tomu sa pani tajomníčka vyjadrila, že celková 

metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu bola schválená v univerzitnom senáte až 24. 

júna 2020 a predkladá sa tento materiál na najbližšom možnom fakultnom senáte. Druhá 

otázka sa týkala tendencií do budúcna, čo sa týka výnosov z vlastných zdrojov fakulty. Pani 

tajomníčka odpovedala, že dôležité budú počty študentov, ďalej aj rozvoj celoživotných 

kurzov a taktiež anglický študijný program.  

 

Dekan sa vyjadril, že riešenie pre zvyšovanie počtu externých študentov existuje a 

odprezentuje ho v ďalšom bode rokovania senátu. Ďalšou možnosťou pre zvládnutie krízovej 

situácie by bola tvorba väčšej rezervy.  

 

Predseda senátu otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa prihlásil člen senátu, doktor 

Minčič, ktorý ocenil mzdovú reformu a vyjadril dekanovi podporu.  

 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil a dal hlasovať o uznesení, 

v zmysle ktorého AS PraF UK schváli predkladaný materiál. 

 

Z rokovania senátu odišiel člen senátu Bc. Mažáry. 

 

Hlasovanie: 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 3/III/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická fakulta  

 

schvaľuje 

 

na návrh dekana Rozpočet výnosov a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2020 (rozpis 

rozpočtu PraF UK na rok 2020).“ 
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Predseda AS PraF UK oznámil, že Rozpočet výnosov a nákladov PraF UK na rok 2020 bol 

senátom schválený ako uznesenie č. 3/III/2020. 

 

 

 

K bodu 4 / Študijný poriadok PraF UK  

 

Predseda senátu odovzdal slovo dekanovi ako predkladateľovi tohto materiálu. 

 

Dekan informoval, že nový návrh študijného poriadku vychádza z jednoduchej požiadavky, 

a to, že na úrovni univerzity bol prijatý nový študijný poriadok. Navyše doba sa mení, 

súčasný študijný poriadok bol prijatý v roku 2008 a viaceré jeho ustanovenia už nemajú 

miesto v tejto dobe, pretože sú obsolentne, alebo nie sú dôležité. Ďalej sa dekan vyjadril, že 

pôvodný plán bolo predloženie návrhu na univerzitný senát koncom júna, avšak prišla 

koronakríza a jeho nepredloženie v pôvodnom termíne bolo v konečnom dôsledku pozitívne, 

pretože sme mohli na viaceré aspekty koronakrízy reagovať a do študijného poriadku ich 

doplniť. Najväčšie zmeny spočívajú v rozumnejšej úprave externého štúdia. Druhá vec je tá, 

že sme sa prispôsobili situácii a online forma výučby bola zaradená do Študijného poriadku. 

Fakulta musí byť moderná, neustupovať z kritérií, ale prispôsobovať sa moderným 

prostriedkom. Ďalšie zmeny súvisia s jednou absenciou navyše, ďalej bola doplnená 

povinnosť študentov zúčastňovať sa podujatí, ktoré organizuje fakulta, aby sme nepozývali 

hostí prednášať prázdnym stoličkám, ďalej sa v novom študijnom poriadku viac rieši 

doktorandské štúdium, kde bola posilnená kompetencia školiteľov a vedúcich katedier / 

riaditeľov ústavov. Dekan záverom poprosil členov senátu o podporu nového študijného 

poriadku.  

 

Predseda AS PraF UK sa vyjadril, že nový študijný poriadok je zrozumiteľný a zároveň 

dostatočne flexibilný, aby reagoval na aktuálne potreby študentov fakulty a zároveň stanovuje 

jasné mantinely štúdia. Následne otvoril diskusiu a jej úvodom vyzval docenta Domina, ktorý 

podal pripomienky, aby sa k nim vyjadril. Docent Domin sa ako predseda Legislatívnej 

komisie AS PraF UK poďakoval členom tejto komisie za spracovanie pripomienok a rovnako 

sa poďakoval dekanovi, že väčšina z nich bola akceptovaná a zapracovaná. Ďalej sa vyjadril 

ako zástupca Katedry ústavného práva, a z poverenia vedúceho tejto katedry odprezentoval 

dve pripomienky. Jedna sa týkala dochádzky denných a externých študentov, zvýšenie 

povolených absencií. Katedra ústavného práva navrhuje ponechať doterajší systém, a to dve 

absencie, ktoré sú automaticky ospravedlnené a za tretiu a ďalšiu už musí byť náhrada, ktorá 

nemá byť chápaná ako trest, ale má pomôcť študentovi, aby dobehol zameškanú matériu. 

Druhá pripomienka sa týka určitého počtu absencií, pre ktorý nemôže byť študent pripustený 

ku skúške. Z nového študijného poriadku to vyplýva tak, že vyučujúci môže neuznať náhradu, 

ale Katedra ústavného práva navrhuje, aby tam bolo doplnené, že v prípade vymeškania viac 

ako 50% seminárov, študent nebude pripustený ku skúške. Ďalej sa docent Domin vyjadril 

k štúdiu externých študentov, že sa nemusia zúčasniť konzultačného sústredia, tak že či by 

nemohlo dôjsť zo strany denných študentov k námietke ohľadom diskriminácie. A teda 

Katedra ústavného práva navrhuje stanovenie aspoň minimálneho rozsahu dochádzky 

externých študentov. 
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Dekan sa poďakoval predsedovi Legislatívnej komisie AS PraF UK za vynikajúce 

pripomienky. Ďalej sa vyjadril k externej forme štúdia a k dochádzke a to tak, že prekážkou 

zvládnutia štúdia nemá byť skutočnosť, že externý študent nemá čas, ale to, že neurobí skúšku 

a teda nezvládne spracovať matériu. K absencii sa vyjadril, že študenti sú dospelé osoby, a tak 

sa majú aj správať, ak nie, je to ich problém. Dekan záverom uviedol, že predmetné 

spomínané pripomienky si neosvojí a na pôvodnom znení bude trvať.  

 

Do diskusie sa prihlásila členka senátu za študentskú časť, kolegyňa Andrásiová, ktorá 

podporila návrh pána dekana. Rovnako sa vyjadril člen senátu za študentskú časť, kolega 

Mažáry. 

 

Do diskusie sa ďalej prihlásila členka senátu doktorka Uličná, ktorá sa vyjadrila, že ich 

katedra má s týmto problém, pretože pri výučbe jazykov nejde o profilový predmet, ale 

taktiež by uvítali, aby bolo zrejmé, že študent musí absolvovať minimálne 50% seminárov, 

pretože sa seminárov niekedy nezúčastnia a nárokujú si pripustenie k skúške. Dekan 

odpovedal, že v Študijnom poriadku existuje možnosť náhradného plnenia, nemali by sme byť 

príliš rigidní a je jasné, že ak študent nebol na seminároch, lebo bol na výlete, tak je zjavné, že 

to nie je dôvod, ktorý by mal byť zohľadnený. K pani doktorke Uličnej sa pridal člen senátu, 

doktor Kolárik, ktorý povedal, že aj v rámci telesnej kultúry by bolo vhodné, aby sa študent 

zúčastňoval pravidelne. Dekan povedal, že tieto možnosti tu sú a že dohodne s jednotlivými 

katedrami ich konkrétne potreby.  

Do diskusie sa prihlásil ešte docent Domin, ktorý stiahol svoj pozmeňujúci návrh. 

 

Predseda senátu ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu Študijného poriadku PraF UK. 

 

Z rokovania senátu odišiel člen senátu Mgr. Sklenár a vrátil sa člen senátu Bc. Mažáry. 

 

Hlasovanie: 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 4/III/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 33 

ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, na základe čl. 42 vnútorného predpisu UK č. 20/2019 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave a na základe čl. 17 písm. a) Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis PraF UK č. 

1/2009), v znení neskorších predpisov, na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

schvaľuje 

 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení 

predloženom dekanom fakulty.“ 
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Predseda AS PraF UK oznámil, že Študijný poriadok PraF UK  bol senátom schválený ako 

uznesenie č. 4/III/2020. 

 

K bodu 5 / Kritéria prijímacieho konania 2021/2022  

 

Predseda senátu odovzdal slovo pánovi prodekanovi Blažovi. 

 

Pán prodekan Blažo sa vyjadril, že na 99 % sú kritériá rovnaké ako minulý rok. Jediná zmena 

spočíva v tom, že sa vypustilo ustanovenie, že dekan môže rozhodnúť o tom, že prihláška sa 

podáva výlučne elektronickou formou, ostala tam úprava, že prihláška sa podáva 

elektronickou formou. To znamená, že sme pristúpili k čo najväčšej elektronizácii a budeme 

žiadať len podklady, ktoré v skutočnosti naozaj nemáme a aby bolo konanie komfortné pre 

obe strany.  

 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu, do ktorej sa nik neprihlásil a následne dal o tomto 

bode rokovania hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 5/III/2020 

 

„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 2021/2022 pre 

 

a) bakalársky študijný program Právo, 

b) bakalársky študijný program Ekonómia a právo, 

c) bakalársky študijný program Manažment a právo, 

d) magisterský študijný program Právo (akreditovaný v roku 2017), 

e) magisterský študijný program Právo (akreditovaný v roku 2015)  

f) magisterský študijný program Právo (v anglickom jazyku), 

g) magisterský študijný program Právo a ekonómia,  

h) magisterský študijný program Kánonické právo,  

i) doktorandské študijné programy  Teória a dejiny štátu a práva, Ústavné právo, 

Správne právo, Pracovné právo, Trestné právo, Medzinárodné právo, Právo Európskej únie, 

Rímske právo, Obchodné a finančné právo, Občianske právo, Kánonické právo, 
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v znení predloženom dekanom.“ 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že nové kritéria prijímacieho konania 2021/2022 boli senátom 

schválené ako uznesenie č. 5/III/2020. 

 

K bodu 6 / Prerokovanie výberových predmetov a ich zmien   

 

Predseda AS PraF UK odovzdal slovo prodekanovi Blažovi. 

 

Prodekan Blažo informoval členov senátu, že súčasťou tohto návrhu sú nové výberové 

predmety, ktoré boli navrhnuté zo strany katedier a ústavov a jedna zmena existujúceho 

výberového predmetu v programe Právo a ekonómia, kde sa vytvára jeho anglická mutácia. 

Viacero predmetov navrhol Ústav cudzojazyčnej právnej terminológie, pretože pridávajú 

predmety v španielskom a ruskom jazyku, ďalej predmety z oblasti právnych dejín, napr. 

Vývoj pozemkového a rolníckeho práva na Slovensku, ktorý sme tu už mali, ale jeho platnosť 

zanikla s vtedajšími akreditáciami a  úplnou novinkou je predmet Dejiny trestov a trestania. 

Prodekan záverom poprosil o podporu tohto návrhu a doplnil, že konečné slovo má Vedecká 

rada PraF UK. O podporu požiadala aj doktorka Uličná, ktorá informovala, že predmety 

v španielčine a ruštine sú už teraz naplnené, pretože reagovali na dopyt zo strany študentov 

a avizovala, že v kapacite ústavu je poskytnúť aj ďalšie predmety, a to v taliančine a švédčine.  

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu, do ktorej sa nik neprihlásil a následne dal o tomto 

bode rokovania hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 6/III/2020 

 

„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 

 

1. zaradenie nových výberových predmetov do magisterského študijného programu právo 

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

roku 2017:  

a) Najväčšie procesy v Československu (denná a externá forma PraF.KPDPK/mPRV17-

1212/20, PraF.KPDPK/mPRVx17-1214/20) 

b) Dejiny trestov a trestania (denná forma PraF.KPDPK/mPRV17-1217/20) 

 



10 

 

2. zaradenie anglickej verzie existujúceho výberového predmetu Úvod do práva a ekonómie 

(denná forma PraF.UEV/mPRV17-1190/20) do magisterského študijného programu právo 

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

roku 2017; 

 

3.zaradenie nových výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017:  

c) Úvod do španielskej právnej terminológie (denná forma PraF.UCPK/ bPRV17-1209/20) 

d) Základy ruskej právnej terminológie (denná forma PraF.UCPK/bPRV17-1210) 

e) Teória hier a problém rozhodovania (denná forma PraF.KTPSV/bPRV17-1211/20) 

f) Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku (denná a externá forma 

PraF.KPDPK/bPRV17-1215/20, PraF.KPDPK/bPRVx17-1216/20).“ 

 

Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom vzatý na vedomie ako Uznesenie 

č. 6/III/2020. 

 

K bodu 7 / Rôzne 

 

Predseda AS PraF UK odovzdal slovo pánovi dekanovi. 

 

Dekan informoval, že fakulta chce navrhnúť profesora Čentéša na funkciu generálneho 

prokurátora. Vyjadril sa o ňom, že je to zásadový človek, ktorý nikdy neuhol a ktorý je človek 

s výbornou odbornosťou a morálnym profilom. Aj vzhľadom na minulosť by to bol aj dobrý 

odkaz celému Slovensku, že spravodlivosť niekedy melie pomaly, ale isto. 

 

Predseda AS PraF UK podporil tento návrhol a otvoril diskusiu. 

 

Do diskusie sa prihlásil člen senátu, kolega Mažáry, ktorý vyjadril podporu v mene celej 

študentskej časti AS PraF UK. Návrh ústne podporil aj člen senátu doktor Minčič.  

 

Z rokovania senátu odišiel člen senátu doc. Lysý.  

 

Hlasovanie: 

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 7/III/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

 

berie na vedomie a podporuje 

 

zámer dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty navrhnúť prof. JUDr. 

Jozefa Čentéša, PhD. za kandidáta na funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky.“ 
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Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom prijatý ako Uznesenie č. 

7/III/2020. 

 

Ďalší bod rokovania otvorila doktorka Uličná, ktorá sa opýtala, či naša fakulta zvažuje nejaké 

gesto solidarity vo vzťahu k Bielorusku, a to najmä smerom k študentom, ktorí u nás študujú. 

 

Dekan odpovedal, že okresné úrady v Bratislave neuznávajú bieloruským študentom maturitu. 

Z tohto dôvodu sa tomu bude venovať, pretože máme anglické študijné programy.  

K bodu 8 / Záver 

 

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

 

 

 

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

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

  predseda AS PraF UK 

 

 

 

 

Zapísala: JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.    .................................................... 

 

 

 

Overili:  

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

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

Viktória Andrásiová      ................................................... 


