
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

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

 

 

Zápisnica 

z IX. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

vo volebnom období 1. máj 2014 – 30. apríl 2016 

konanom dňa 30. septembra 2015. 
 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „AS PraF UK“): 

  

Predsedníctvo AS PraF UK:  

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. (Predseda AS PraF UK)  

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. (Podpredseda AS PraF UK za zamestnaneckú časť) 

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. (Tajomníčka AS PraF UK) 

Mgr. Matúš Michalovič (podpredseda za AS PraF UK) 

 

Overovatelia AS PraF UK:  

Mgr. Petra Uličná, PhD. (Overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK)  

JUDr. Lenka Trnkusová (Overovateľ za študentskú časť AS PraF UK)  

 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK:  

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.   

JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Bc. Michal Husivarga  

JUDr. Matej Smalik 

Filip Šuran 

Daniel Zigo  

Bc. Peter Rakovský 

Bc. Stanislav Mihálik 

 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

Mgr. Milan Trylč, PhD.  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK a člen 

predsedníctva) 

Mgr. Martin Dufala, PhD.  



Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  
JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK  

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (Dekan PraF UK)  

JUDr. Marián Giba, PhD. (Prodekan PraF UK) 

JUDr. Ján Škrobák, PhD. (Prodekan PraF UK) 

Mgr, Kristína Považanová, PhD. (Prodekanka PraF UK)  

JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD. (Prodekan PraF UK)- zúčastnil sa rokovania od bodu 7 

programu (Rôzne) 

 

 

Prítomní hostia:  
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

Mgr. Dagmar Sidorjaková (vedúca študijného oddelenia) 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

 

Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 30. septembra 2015 

o 08.30 hod. v miestnosti č. 324 SB Iuridicum na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave (sídlo 

PraF UK).  

 

Navrhovaný program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia 

2. Prerokovanie zmien študijného programu - doplnenie povinne voliteľných a 

výberových predmetov 

3. Dodatok k organizačnému poriadku - zriadenie funkcie kontrolóra 

4. Prerokovanie vymenovania vedúcich katedier/riaditeľov ústavov 

5. Voľba študentského študijného radcu 

6. Doplňujúce voľby do Legislatívnej komisie AS PraF UK za študentskú časť 

akademickej obce 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 1 programu  

(Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia)  

 

Predseda AS PraF UK otvoril 9. zasadnutie AS PraF UK a privítal všetkých členov. 

Prečítal všetky body programu a prítomných členov senátu sa spýtal, či nenavrhujú program 

doplniť o ďalšie body. Nikto o doplnenie program nepožiadal, preto predseda AS PraF UK dal 

hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje program. 

 

 

NÁVRH č. 1  

 

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

PraF UK“),  

 

schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 



 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia 

2. Prerokovanie zmien študijného programu - doplnenie povinne voliteľných a 

výberových predmetov 

3. Dodatok k organizačnému poriadku - zriadenie funkcie kontrolóra 

4. Prerokovanie vymenovania vedúcich katedier/riaditeľov ústavov 

5. Voľba študentského študijného radcu 

6. Doplňujúce voľby do Legislatívnej komisie AS PraF UK za študentskú časť 

akademickej obce 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 15 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK návrh schválil ako uznesenie č. 1/IX/2015 
 

K bodu 2 programu: Prerokovanie zmien študijného programu - doplnenie povinne 

voliteľných a výberových predmetov 

Predseda AS PraF UK požiadal dekana fakulty o uvedenie tohto bodu programu. Dekan 

oznámil prítomným členom chronologicky stav schválenej akreditácie, o ktorej doteraz 

z Ministerstva školstva SR nebolo na fakultu doručené oznámenie o schválení. Na základe toho 

bol vykonaný nový zápis volitených a povinne voliteľných predmetov v 1. ročníku Bc. a Mgr. 

štúdia. Preto dekan navrhol doplniť aktuálny študijný program o nové predmety, ktorých 

informačné listy boli predložené senátu, ako i zaslané spoločne s predkladacou správou formou 

e-mailu všetkým členom akademickej obce PraF UK. Predseda As Praf UK sa spýtal, či sa 

niekto chce zapojiť do diskusie o tomto bode programu. Nikto sa neprihlásil, preto dal 

o uznesení, ktorým sa berú na vedomie informačné listy predmetov hlasovať: 

NÁVRH č. 2 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

 

podľa čl. 17 písm. i) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v 

platnom znení (vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 

1/2009) 

 

a) odporúča dekanovi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, predložiť 

Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, na schválenie 

zaradenie nasledujúcich povinne voliteľných predmetov a výberového predmetu do 

magisterského študijného programu v súlade s predloženými informačnými listami: 



 Logická sémantika pre právnikov (povinne voliteľný predmet, zimný semester, 1 

ročník Mgr. študijného programu právo, denná a externá forma štúdia) 

 Právne vzťahy medzi manželmi (povinne voliteľný predmet, letný semester, 1 ročník 

Mgr. študijného programu právo, denná a externá forma štúdia) 

 Environmentálne právo Európskej únie (výberový predmet, zimný semester, 1 ročník 

Mgr. študijného programu právo, denná a externá forma štúdia) 

 

b) odporúča Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

schváliť zaradenie uvedených povinne voliteľných predmetov a výberového predmetu do 

magisterského študijného programu v súlade s predloženými informačnými listami. 

 

  

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 15 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK návrh schválil ako uznesenie č. 2/IX/2015. 

 

 

K bodu 3 programu: Dodatok k organizačnému poriadku - zriadenie funkcie kontrolóra 

 

Predseda AS PraF UK požiadal dekana fakulty o uvedenie tohto bodu programu.  

Dekan uviedol, že na fakulte pôsobia formálne a schematické kontrolné orgány, ktoré 

počas svojej pôsobnosti od ich zriadenia pôsobili viac vo formálnej rovine, ako v obsahovej, 

preto sa rozhodol zriadiť funkciu Kontrolóra a túto funkciu spojil s funkciou personalistu (bude 

ju vykonávať zamestnanec Referátu personálnej práce, JUDr. Pilarčík).  

V súvislosti s navrhovanou zmenou Organizačného poriadku dekan uviedol i potrebu 

zriadenia Centra odbornej certifikácie kvôli tomu, aby naša fakulta mohla udeľovať jazykové 

certifikáty. 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu o tomto bode programu.  

Predseda Legislatívnej komisie pri AS PraF UK, doc. Čunderlík uviedol, že Legislatívna 

komisia pri AS PraF UK dala odporúčacie stanovisko a to v hlasovaní per rollam k týmto 

zmenám v Organizačnom poriadku.   

Predseda AS PraF UK pre doplnenie a vylúčenie možného nedorozumenia uviedol, že 

Kontrolná komisia pri AS PraF UK i naďalej bude pôsobiť ako nezávislá komisia. 

Do diskusie sa prihlásil JUDr. Hamuľák, adresoval otázku na dekana- ako sa bude 

v zmysle vykonávania kontroly postupovať pri podaní sťažností pri diskriminácii v prípade 

neprijatia do zamestnania v súlade so Zákonníkom práce. 

Dekan PraF UK uviedol, že tieto sťažnosti budú adresované jemu, bude ich postupovať 

ďalej tomuto referentovi a bude ich konzultovať s prodekanom pre legislatívnu činnosť, ktorý 

bude vykonávať i dozor a kontrolu nad JUDr. Pilarčíkom- kontrolórom, ktorý pochopiteľne 

nemôže kontrolovať sám seba. 

JUDr. Hamuľák sa opýtal, či Kontrolór bude môcť kontrolovať i dochádzkovú knihu 

zamestnancov každej katedry na sekretariáte katedry. Dekan uviedol, že všetci zamestnanci aj 

vedúci katedry mu budú musieť pri kontrole dochádzkovej knihy poskytnúť súčinnosť.  



Nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, preto dal predseda AS PraF UK hlasovať o návrhu 

uznesenia tak ako bolo predložené dekanom v predkladacej správe. 

 

 

 

NÁVRH č. 3 

 

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 v spojitosti s § 33 ods. 2 

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

zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 4 ods. 2 vnútorného predpisu 

Univerzity Komenského v Bratislave č. 7/2015 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 

3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, schválený 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 

3  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje Vnútorný predpis Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009, v znení Dodatku č. 

1 zo dňa 9. 6. 2009, Dodatku č. 2 zo dňa 23. 3. 2011, Dodatku č. 3 zo dňa 11. 2. 2015, 

Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015 a Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015, a to vo verzii 

z 28.09.2015. 

 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 15 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK návrh schválil ako uznesenie č. 3/IX/2015 

v znení verzie návrhu z 28. septembra 2015. 

 

 

K bodu 4 programu: Prerokovanie vymenovania vedúcich katedier/riaditeľov ústavov 

 

Predseda AS PraF UK odovzdal slovo pánovi dekanovi ako predkladateľovi tohto 

návrhu.  

Dekan informoval o výsledku výberových konaní na posty vedúcich katedier 

a riaditeľov ústavov.  

Za vedúceho Katedry ústavného práva bol vybratý doc. Kresák. Za vedúceho Katedry 

právnych dejín a právnej komparatistiky bol vybratý doc. Lysý a za riaditeľku Ústavu 

klinického vzdelávania a telesnej kultúry bola vybratá Mgr. Zuzana Illýová. 



Predseda AS PraF UK uviedol, že AS PraF UK návrh dekana na poverenie len berie na 

vedomie. K tomuto bodu sa nikto neprihlásil do diskusie, preto dal predseda AS PraF UK 

hlasovať o uznesení. 

 

NÁVRH č. 4 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
na základe čl. 22 ods. 6 písm. f) a ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, dňa 6. 10. 2009 a Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 11. 11. 2009 (Vnútorný predpis č. 1/2009), v znení 

Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(Vnútorný predpis č. 7/2010), v znení Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013) a v znení Dodatku č. 3 

k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis 

č. 5/2015)  

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„dekan“)  

berie na vedomie návrh dekana na poverenie zamestnancov Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“) funkciou vedúcich katedier a funkciou 

riaditeľa ústavu fakulty,  

a to:  

a) poverenie doc. JUDr. Petra Kresáka, CSc. funkciou vedúceho Katedry ústavného práva 

fakulty, 

b) poverenie doc. Mgr. Miroslava Lysého, PhD. funkciou vedúceho Katedry právnych dejín 

a právnej komparatistiky fakulty, 

c) poverenie Mgr. Zuzany Illýovej funkciou riaditeľky Ústavu klinického právneho 

vzdelávania a telesnej kultúry fakulty. 

 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 15 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK návrh schválil ako uznesenie č. 4/IX/2015 

a AS PraF UK vzal na vedomie návrh dekana. 

 

 

K bodu 5 programu: Voľba študentského študijného radcu 

 

Predseda AS PraF UK uviedol ďalší bod programu. Uviedol, že post študijného 

študentského radu bol zriadený novelou štud. poriadku a požiadal podpredsedu AS PraF UK 

pre študentskú časť o uvedenie tohto bodu programu. Podpredseda AS PraF UK uviedol, že na 



post študijného študentského radcu študentskí senátori po spoločnej porade navrhli Bc. 

Stanislava Mihálika, ktorý sa následne prítomným predstavil. Predseda AS PraF UK vyzval 

prítomných o zapojenie sa do diskusie o tomto bode programu.  

O slovo sa prihlásil dekan fakulty a podporil navrhnutého senátora ako najideálnejšiu 

osobu na túto funkciu. 

Nikto sa neprihlásil do diskusie a preto predseda požiadal prítomných študentov 

o vykonanie voľby. Po vykonaní voľby skrutátorka pani Dr. Uličná vyhlásila výsledky tajného 

hlasovania. 

 

NÁVRH č. 5 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (študentská časť)  

  

na základe čl. 5 ods. 4 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, schválený Akademickým senátom fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, 

dodatku č. 3 a dodatku č. 4 

 

volí za študentského študijného radcu Bc. Stanislava Mihálika 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK návrh schválil ako uznesenie č. 5/IX/2015. 

 

 

K bodu 6 programu: Doplňujúce voľby do Legislatívnej komisie AS PraF UK za študentskú 

časť akademickej obce 

 

Predseda As PraF UK požiadal podpredsedu AS PraF UK pre študentskú časť o uvedenie tohto 

bodu programu. Podpredseda AS PraF UK požiadal Daniela Ziga o prezentáciu navrhnutej 

osoby. Za člena Legislatívnej komisie pri AS PraF UK bol navrhnutý Filip Vincent. 

Predseda AS PraF UK požiadal prítomných o zapojenie sa do diskusie o tomto bode programu. 

Do diskusie sa nikto nezapojil, preto vyzval prítomných na vykonanie tajnej voľby. 

 

 

NÁVRH č. 6 



 

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

„senát“),  

zvolil v tajnej voľbe nasledujúceho člena Legislatívnej komisie senátu za študentskú časť 

akademickej obce: 

 

 Filip Vincent. 

 

 

Overovateľka, Dr. Uličná, informovala prítomných o výsledkoch vykonanej tajnej voľby. 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 15 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK kolega Filip Vincent bol zvolený za člena 

Legislatívnej komisie pri AS PraF UK. 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK návrh schválil ako uznesenie č. 6/IX/2015 

 

K bodu 7 programu: Rôzne 

 

Predseda AS PraF UK navrhol doplniť jeden bod programu a to doplnenie voľby 

overovateľky AS PraF UK, nakoľko Mgr. Lenke Trnkusovej (Freel), PhD. skončil vykonaním 

dizertačnej skúšky členstvo v AS PraF UK. 

Voľbu prerušil dekan fakulty, ktorý požiadal predsedu o slovo, nakoľko kvôli tomu, že 

o 30 minút sa malo začať zasadnutie Vedeckej rady PraF UK. Dekan fakulty viedol, že by rád 

prítomných informoval o budúcnosti získania akreditácie nikeoľkých konkrétnych odborov 

v habilitačnom a inauguračnom konaní. Akreditačná komisia sa rozhodla nepriznať akreditáciu 

v odbore ústavné právo. Neuznala garantov a pozastavila akreditáciu za účelom odstránenia 

nedostatkov. Dekan uviedol, že na vyriešenie situácie na jedno miesto prijali doc. Kresáka 

a prebieha habilitačné konanie JUDr. Lalíka.  

Rovnako sa Akreditačná komisia rozhodla neuznať navrhnutého garanta z odboru 

trestné právo- prof. Šámala, z dôvodu jeho zvolenia na post predsedu Najvyššieho súdu ČR. 

V tomto prípade môžeme požiadať o udelenie práv až po roku od pozastavenia akreditácie. 

S prof. Čentéšom by ako s garantom na jeho miesto nemal byť problém. 

Predseda AS PraF UK informoval, že pokiaľ nie je otázka do diskusie, uviedol, že doc. 

Čunderlík požiadal o zmenu zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS PraF UK v časti jeho 

diskusie s prodekanom JUDr. Škrobákom a v zápisnici bolo uvedené presne opačné znenie ich 

tvrdení a doc. Čunderlík navrhol zriadiť zmenu zápisnice v navrhovanom znení. 

 

NÁVRH č. 7 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 



schvaľuje podľa čl. 18 ods. 7 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis č. 14/2010) v znení Dodatku 

č. 1 (vnútorný predpis č. 10/2014) opravu znenia Zápisnice z VIII. zasadnutia  Akademického 

senátu  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, konanom dňa 22.6.2015 na 

strane 19 v časti K bodu 13/Rôzne tak, že text:  

 

„JUDr. Čunderlík poukázal na novú webovú stránku fakulty, pričom upozornil na 

nesprávnosť v označovaní „Vestník vnútorných predpisov a opatrení“, pričom uviedol, že z 

hľadiska právneho jazyka by bol vhodnejší názov „Zbierka“. Prodekan fakulty JUDr. 

Škrobák sa s týmto názorom stotožnil a uviedol, že stránka je aktuálne ešte v štádiu  

dokončovania a úprav, pričom uviedol, že zistené nedostatky a nepresnosti budú postupne 

odstraňované.“  

 

sa nahrádza novým textom, ktorý znie:  

 

„JUDr. Čunderlík poukázal na novú webovú stránku fakulty, na ktorej sa používa označenie 

„Zbierka“. V tejto súvislosti upozornil na vhodnejšie zaužívané označenie „Vestník 

vnútorných predpisov a opatrení“. Prodekan fakulty JUDr. Škrobák sa s tým stotožnil a 

uviedol, že stránka je aktuálne v štádiu dokončovania a úprav a uvedenú pripomienku počas 

jej tvorby zohľadní.“. 

 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 15 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK prijal uznesenie o oprave zápisnice 

v navrhovanom znení ako uznesenie č. 7/IX/2015. 

 

Predseda As PraF UK po krátkej prestávne uviedol ďalší navrhovaný bod programu a to 

voľbu overovateľa za študentskú časť AS PraF UK. Požiadal podpredsedu AS PraF UK za 

študentskú časť o uvedenie kandidáta na overovateľa. Podpredseda AS PraF UK uviedol, že 

vhodnou osobou na túto funkciu je Michal Husivarga. 

 

Predseda AS PraF UK vyzval prítomných na vykonanie voľby. Skrutátorka Dr. Uličná 

vyhlásila výsledky tajnej voľby nasledovne: 

 

NÁVRH č. 8 

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

 

zvolil v tajnej voľbe nasledujúceho overovateľa za študentskú časť senátu: 

 

Bc. Michal Husivarga. 

Hlasovanie: 



 

Prítomní: 14 

Za: 1 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

 

Do bodu rôzne prispela i Dr. Uličná, požiadala o to, aby členovia katedier a ústavov boli 

informovaní o výsledku hodnotenia pedagógov študentami, ktorý prebieha na našej fakulte. 

Požiadala, či je možné modifikovať systém hodnotenia a aby vedúci katedier a ústavov mali 

prístup k výsledkom a aby mohli následne zlepšiť fungovanie pracovísk.  

O slovo sa prihlásil člen AS PraF UK Daniel Zigo. Uviedol, že sa podieľal na 

výsledkoch anketového hodnotenia pedagógov spoločne s Dr. Trnkusovou. Nakoľko ide 

o dobrovoľné hodnotenie, študenti nemajú motiváciu hodnotiť študentov. 

Dr. Uličná uviedla, že na univerzite vo Viedni rozdávajú krátke dotazníky na cca. 4-5 

minút, ktor sa zapečatia a odnesú dekanovi.  

Dr. Škrobák uviedol, že sa o tomto hovorilo aj na zasadnutí vedenia a chystajú sa 

v tomto zmysle kroky.  

Dr. Lukáčka uviedol, že v AIS2 je možné nastaviť vyskakovacie okno pre študenta pri 

prihlásení do systému AIS2. 

Daniel Zigo uviedol, že je nutné opraviť i chyby v dotazníkoch.  

 

O slovo do diskusie sa následne prihlásil Stanislav Mihálik a do bodu Rôzne uviedol, že 

na iných univerzitách fungujú fondy (UPJŠ Košice), ktoré sú vytvorené fakultou a z týchto 

fondov sa im hradia konferenčné poplatky. Nakoľko nebol prítomný pri tomto bode dekan 

fakulty ani príslušný prodekan, tento bod programu sa zaradí do nasledujúceho programu 

rokovania senátu. 

 

K bodu 8 programu: Záver 

Predseda AS PraF UK ukončil zasadnutie senátu a zaželal všetkým príjemný deň. 

 

Zapísala:  

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. (Tajomníčka AS PraF UK) 

 

Overili:  

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. (predseda AS PraF UK) 

Mgr. Petra Uličná, PhD. (overovateľka za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

Bc. Michal Husivarga (overovateľ sa študentskú časť AS PraF UK) 


