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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 IX. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 11. júna 2019 

 

 

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 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. (podpredsedníčka za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD. (overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

doc.. JUDr. Marek Domin, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Mgr. Erika Rondová, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

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

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 
 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Matúš Brath    

Matúš Mažáry 

JUDr. Stanislav Mihálik 

Mgr. Peter Rakovský 

Erik Tóth (overovateľ za študentskú časť AS PraF UK) 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

JUDr. Petronela Luprichová, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

Bc. Marko Dominik 

Bc. Igor Slovák 

Bc. Erik Ploth 

Bc. Filip Tubler 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

nikto 
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Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE (prodekanka) 

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (prodekan) 

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

 

Prítomní hostia: 

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 11. júna 2019 o 13:30 hod. v miestnosti č. 324 SB 

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

 

K bodu 1/ Stanovisko k novele zákona o vysokých školách 

 

Podpredsedníčka AS PraF UK JUDr. Hana Kováčiková, PhD. (ďalej len „podpredsedníčka 

senátu“) sa informovala u členov senátu, či sa oboznámili s obsahom vopred zaslaného 

stanoviska a následne požiadala prodekana Blaža o tlmočenie názoru dekana PraF UK k tejto 

problematike, ktorý je presvedčený, že hoci v prípade prodekanov a prorektorov môže byť 

vypustenie obmedzenia počtu funkčných období vo viacerých prípadov racionálnym riešením, 

v prípade dekanov a rektorov je vypustenie obmedzenia počtu po sebe nasledujúcich 

funkčných období kontraproduktívne a neprijateľné, pretože ak aj je rektor či dekan 

akokoľvek pokrokový a motivovaný pre rozvoj inštitúcie, po istom čase zákonite príde 

k „únave z funkcie“, ktorá môže rezultovať do straty inovatívnych myšlienok a do straty 

odhodlania inovatívne myšlienky realizovať. 

 

Podpredsedníčka senátu otvorila k tomuto bodu rokovania diskusiu. Do diskusie sa nik 

neprihlásil a podpredsedníčka senátu dala hlasovať o návrhu uznesenia v znení, ktoré prečítala 

doplnené o stanovisko dekana, s ktorým sa AS stotožňuje.  

 

Hlasovanie: 

Za : 17 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

Uznesenie č. 1/IX/2019 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty podporuje 

aktivitu Študentskej rady vysokých škôl a Rady vysokých škôl vo veci novely zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019 a pripája sa k ich spoločnému 

vyhláseniu. AS PraF UK je presvedčený, že hoci v prípade prodekanov a prorektorov môže 

byť vypustenie obmedzenia počtu funkčných období vo viacerých prípadov racionálnym 

riešením, v prípade dekanov a rektorov je vypustenie obmedzenia počtu po sebe nasledujúcich 

funkčných období kontraproduktívne a neprijateľné, pretože ak aj je rektor či dekan 

akokoľvek pokrokový a motivovaný pre rozvoj inštitúcie, po istom čase zákonite príde 

k „únave z funkcie“, ktorá môže rezultovať do straty inovatívnych myšlienok a do straty 

odhodlania inovatívne myšlienky realizovať.“ 
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Podpredsedníčka senátu oznámila, že stanovisko k novele zákona o vysokých školách bolo 

senátom schválené ako Uznesenie č. 1/IX/2019. 

 

K bodu 2/ Kritériá na prijatie na štúdium v niektorých študijných programoch 

 

Podpredsedníčka senátu požiadala prodekana Blaža o objasnenie tohto bodu rokovania. 

 

Prodekan sa vyjadril, že fakulta potrebuje do spisu vložiť spôsob prijímania na daný študijný 

program. Keďže v tomto období zasadá senát PraF UK, dovolili si to predložiť na schválenie. 

V septembri sa predložia ďalšie kritériá na ďalšie študijné programy. V akademickom roku 

2020/2021 sa budú otvárať paralelne dva magisterské študijné programy, a to jeden, ktorý 

nadväzuje na súčasný bakalársky študijný program a druhý, ktorý je poskytovaný 

v súčasnosti. 

 

Podpredsedníčka senátu otvorila diskusiu k tomuto bodu rokovania. 

 

Do diskusie sa prihlásil Mgr. Mihálik, ktorý podotkol, že v kritériách nie je študijný program 

Právo a Ekonómia.  Prodekan sa vyjadril, že podmienky na prijatie na daný študijný program 

už AS PraF UK schválil a každoročne sa budú meniť len technické otázky.  

 

Do diskusie sa ďalej prihlásil doc. Stanek, ktorý upozornil na formálne chyby ohľadom 

uvedenia počtu bodov, že nie je jasné, za čo možno uvedené body získať. Ďalej sa opýtal na 

poplatok a upozornil, že v kritériách nie je uvedené, či ide o poplatok za celé štúdium alebo za 

akademický rok. Prodekan sa vyjadril, že to tam neuviedli, pretože zákon o vysokých školách 

uvádza, že poplatok je za akademický rok. 

 

Do diskusie sa ďalej nik neprihlásil a podpredsedníčka senátu dala hlasovať o návrhu 

uznesenia, ktoré prečítala.  

 

Hlasovanie: 

Za : 17 

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

 

Uznesenie č. 2 /IX/2019 

 

„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 2020/2021 pre 

 

a) bakalársky študijný program Manažment a právo v znení predloženom dekanom, 
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b) magisterský študijný program kánonické právo v znení predloženom dekanom, 

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

programoch: 

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 

 

v znení predloženom dekanom.“ 

 

Podpredsedníčka senátu oznámila, že kritériá na prijatie na štúdium v niektorých študijných 

programoch boli senátom schválené ako Uznesenie č. 2/IX/2019. 

 

Záver 

 

Podpredsedníčka senátu poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie AS PraF UK. 

 

 

 

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

 JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

 Podpredsedníčka AS PraF UK 

 

 

Zapísal:  

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

  

Overili:  

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD.  ................................................. 

 

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

 

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


