
1 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Akademický senát 
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

 

 

Zápisnica 

zo IV. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 15. októbra 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. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illyová, PhD. 

Mgr. Peter Rakovský, 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 

Ernest Mészáros 

Mgr. Milan Sklenár 

Mgr. Daniel Zigo 

 

Neprítomní:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Filip Loffay 

Bc. Matúš Mažáry 

Bc. Erik Tóth 

 

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) 

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. (prodekanka) 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 15. októbra 2020 o 14:00 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. Doplnenia a zmeny neboli navrhnuté. Predseda AS PraF UK dal následne hlasovať o 

schválení návrhu programu zasadnutia AS PraF UK v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/IV/2020 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Študijný poriadok PraF UK 

3. Súhlas s vymenovaním členov vedeckej rady 

4. Rôzne 

5. Záver“   

 

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

1/IV/2020. 

 

Z rokovania senátu odišiel člen senátu doc. Stanek. 

 

K bodu 2 /  Študijný poriadok PraF UK 

 

Predseda senátu odovzdal slovo dekanovi ako predkladateľovi tohto materiálu. 
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Dekan sa vyjadril, že dôvodom opätovného predloženia Študijného poriadku PraF UK na 

rokovanie AS PraF UK boli pripomienky, ktoré boli vznesené zo strany Univerzity 

Komenského v Bratislave. Dekan objasnil, že z obsahového hľadiska sa nič zásadne nemení, 

ale boli doplnené kontrolné etapy štúdia pre vyššie ročníky. Spory boli ohľadom formy online 

výučby, kde je fakulta presvedčená, že ide o prezenčnú formu a navrhuje pre istotu dve 

alternatívy, ale z hľadiska praktickej aplikácie to zostáva rovnaké. Dekan dodal, že sa zabudlo 

na predtermíny, ktoré boli teraz doplnené. Poďakoval sa členom legislatívnej komisie a 

členom fakultného senátu za podnetné pripomienky, vďaka ktorým bude tento Študijný 

poriadok ešte lepší. Predseda senátu doplnil, že materiály s vyznačeným zmenami boli členom 

senátu zaslané mailom.  

 

Predseda senátu otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a predseda senátu dal o návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/IV/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.“   

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že Študijný poriadok PraF UK s alternatívnym znením čl. 3 

ods. 6 bol senátom schválený ako uznesenie č. 2/IV/2020. 

 

K bodu 3 / Súhlas s vymenovaním členov vedeckej rady 

 

Predseda senátu odovzdal slovo dekanovi. 

 

Dekan sa vyjadril, že dňa 12.11.2020 má prebehnúť zasadanie Vedeckej rady PraF UK, počas 

ktorého sa uskutoční inaugurácia docenta Čunderlíka a podľa nových kritérií budeme musieť 

absolvovať 9 inauguračných konaní, z toho tri už prešli cez fakultnú vedeckú radu. Profesor 

Potáš sa však vzdal členstva vo Vedeckej rade PraF UK, pretože už nie je dekanom 

Paneurópskej vysokej školy práva a tým pádom chce uvoľniť miesto novej dekanke panidoc. 
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JUDr. Kataríne Šmigovej, PhD., LLM.. Druhým návrhom je predseda Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky, JUDr. Ján Šikuta, PhD., ktorý je aj členom nášho Alumni klubu a má 

nahradiť pána Gábora Gála. Momentálne nie je dodržaný pomer externých a interných členov 

vedeckej rady, kvôli čomu je jej činnosť nefunkčná. Dekan preto požiadal o podporu týchto 

dvoch návrhov.  

 

Predseda AS PraF UK informoval, že v tomto prípade pôjde o tajné hlasovanie, ktoré by malo 

byť vykonané čo najskôr, pretože ako už bolo povedané, je to dôležité z hľadiska funkčnosti 

Vedeckej rady PraF UK. Predseda AS PraF UK navrhol termín doručenia hlasovacích lístkov 

najneskôr do 26.10.2020 do 12:00 hod. Taktiež poprosil overovateľov, aby tento proces 

sfinalizovali a overili tak, aby to bolo do konania vedeckej rady sprocesované. Predseda AS 

PraF UK záverom avizoval, že pošle spresňujúce pokyny k hlasovaniu spolu so vzorom 

čestného vyhlásenia.  

 

Predseda senátu otvoril diskusiu. Následne členovia senátu prejavili súhlas s postupom 

a termínom navrhnutým pre tajné hlasovanie.  

 

Dňa 26.10. 2020 o 14:30 hod. overovatelia AS PraF UK - Mgr. Petra Uličná, PhD., Viktória 

Andrásiová, doc. JUDr. JCDr. Róbert Róbert Brtko, CSc. - vykonali sčítanie hlasovacích 

lístkov v miestnosti č. 106 SB PraF UK v Bratislave, a to v súvislosti s tajným hlasovaním, 

ktoré bolo vyhlásené na zasadnutí AS PraF UK dňa 15.10. 2020 a ktoré sa týkalo schválenia 

vymenovania členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

s nasledovným výsledkom: 

 

počet odovzdaných hlasov 19 

počet platných hlasov 19 

 

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., L.L.M: 

za 19 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa 0 hlasov; 

 

JUDr. Ján Šikuta, PhD.: 

za 19 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa 0 hlasov. 

 

Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

konštatuje, že senát schválil uznesenie č. 3/IV/2020 s týmto znením:  

 

Uznesenie č. 3/IV/2020 
 

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

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

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

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

 

schvaľuje 

 

návrh dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty. 

- doc. JUDr. Katarínu Šmigovú, PhD., L.L.M, 



5 

 

- JUDr. Jána Šikutu, PhD. 

K bodu 4 / Rôzne 

 

Do bodu rôzne sa prihlásila kolegyňa Andrásiová, ktorá sa vyjadrila, že študenti sa sťažujú, že 

prednášky nie sú správne nahraté, nie sú správne označené, študenti nevedia, ktorá prednáška 

patrí, ku ktorému predmetu. Dekan sa vyjadril, že sa o tejto veci dozvedel včera a dal 

prodekanovi Andraškovi pokyn, aby zabezpečil, že to katedry neodkladne vyriešia.  

 

Doktor Dufala sa vyjadril k otázke prednášok a zdieľal s kolegami spôsob zverejňovania 

prednášok, ktorý zaviedli na Katedre správneho a environmentálneho práva. 

 

Kolega Brath doplnil kolegyňu Andrásiovú, že študenti majú na mysli, že na Streame sú 

prednášky zo všetkých ročníkov pohromade a tým pádom nie je jasné, ktoré prednášky sú pre 

ktorý ročník. Taktiež informoval, že úrady práce žiadajú od študentov potvrdenia o štúdiu a že 

tie úrady tvrdia, že na Univerzite Komenského v Bratislave je problém s prepojením. K tejto 

otázke sa prihlásil prodekan Blažo, ktorý uviedol, že ide o problém úradníkov, ktorí si nerobia 

správne svoju prácu, nevedia, že existuje jednotný centrálny informačný systém a že spolu 

s pani prodekankou napísali niektorým úradom list, že porušujú zákon o odstraňovaní 

byrokracie a niektorí úradníci to urobili opäť, niektorí sa študentom ospravedlnili. Problém 

teda vzniká na strane úradov práce a Sociálnej poisťovne, pretože Centrálny register 

študentov je dopĺňaný priamo zo systému AIS2.  

 

K bodu 5 / 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      ................................................. 


