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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 7. máj 2020 – 6. mája 2022 

konanom dňa 9. júna 2021 

 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

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

 

prof. PaedDr. JCDr. 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. 

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:  

Vladimír Blahutiak 

Matúš Brath 

Ernest Mészáros 

Mgr. Milan Sklenár 

Mgr. Daniel Zigo 

 

Neprítomní - ospravedlnení: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Viktória Andrásiová 

Filip Loffay 

Bc. Matúš Mažáry 

Bc. Erik Tóth – prerušené členstvo 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

- 
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Prítomní: členovia Vedenia PraF UK: 

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

Ing. Zdenka Lukáčková, Phd. (tajomníčka) 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. (prodekan) 

Dr. Iur. Angelika Mašurová, MLE (prodekanka) 

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

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 9. júna 2021 o 9:00 hod. online prostredníctvom 

aplikácie MS 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.  

 

Hlasovanie: 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/IX/2021 

 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Výročná správa o hospodárení za rok 2020 

3. Rozpočet výnosov a nákladov PraF UK na rok 2021 

4. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2020 

5. Podmienky prijatia na štúdium na PraF UK pre ak. rok 2022/2023 

6. Prerokovanie zaradenia nového výberového predmetu do bakalárskeho študijného 

programu právo akreditovaného v roku 2017 

7. Rôzne 

8. Záver“ 

 

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

1/IX/2021. 

 

K bodu 2 /  Výročná správa o hospodárení  za rok 2020 

 

Predseda senátu odovzdal slovo pánovi prodekanovi Blažovi, aby uviedol tento dokument 

v mene navrhovateľa správy, ktorým je dekan fakulty.  
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Pán prodekan Blažo vysvetlil, že príjmy fakulty boli ovplyvnené pandémiou ochorenia 

COVID-19, kedy fakulta nemohla uskutočňovať všetky aktivity ako po iné roky, napríklad 

v rámci podnikateľskej činnosti. Ďalším faktorom boli náklady na doktorandov, ktorých počet 

bol pomerne vysoký a z toho dôvodu bude ich počet v ďalšom období stabilizovaný. Pán 

prodekan spomenul aj minuloročnú mzdovú reformu, ktorá taktiež zvýšila mzdové náklady. 

Počet zamestnancov je stabilizovaný a meniť sa neplánuje. Napriek všetkému sa rozpočet 

podarilo udržať v rozumných ukazovateľoch. Pán prodekan odovzdal slovo pani tajomníčke 

fakulty. 

 

Pani tajomníčka zhrnula základné body z predkladanej výročnej správy, v zmysle ktorej PraF 

UK hospodárila v roku 2020 na princípe viaczdrojového financovania ako minulé roky a na 

pokrytie výdavkov použila dotačné zdroje, poplatky za štúdium, za prijímacie konanie a výnosy 

z prenájmu za nebytové priestory na Vajanského nábreží. Pandémia v roku 2020 ovplyvnila 

výnosy, ktoré boli znížené, napr. prenájom telocvične, organizácia letnej školy alebo prenájom 

priestorov na spomínanom Vajanského nábreží, pretože fakulta reštaurácii BeAbout poskytla 

zľavu 50 % a požiadala štát o dotáciu na zvyšných 50 %. Išlo o obdobie piatich mesiacov. Tieto 

výpadky boli čiastočne kompenzované účelovou dotáciou z ministerstva školstva, ktorá 

predstavovala až 84 000 Eur. PraF UK dosiahla v roku 2020 stratu bo výške 62 458 Eur, čo 

predstavuje mierne zlepšenie v porovnaní s minulým rokom, dôvodom bolo, že fakulta splatila 

dlh voči rektorátu, strata bola spôsobená aj väčším počtom doktorandov v dennej forme. 

Reforma študijného programu si vyžaduje vyššiu hodinovú dotáciu pedagogických 

zamestnancov. Mzdové náklady tvoria až 81 % nákladov fakulty. Kameňom úrazu sú aj naďalej 

kurzy celoživotného vzdelávania, ktoré aj vplyvom pandémie nemohli prebehnúť prezenčne a 

museli byť presunuté do online priestoru. Pani tajomníčka ocenila prácu pani prodekanky 

Szakács, ktorá tieto kurzy pripravuje a uviedla, že momentálne prebieha prihlasovanie 

záujemcov a očakávame, že dôjde k zlepšeniu a navýšeniu nedotačných zdrojov. Okrem toho 

prebieha snaha o propagáciu cudzojazyčného štúdia, pretože fakulta sa domnieva, že aj v tomto 

smere možno vidieť priestor pre získanie zdrojov.  

 

Predseda senátu odovzdal slovo pánovi predsedovi Kontrolnej komisie PraF UK – docentovi 

Stanekovi. Docent Stanek poprosil pani tajomníčku, aby objasnila bod 1.1. Výročnej správy, 

kde vznikol rozdiel medzi rokmi 2019 a 2020 a taktiež aby objasnila rozdiel v nákladoch za 

spotrebu energií. Ohľadom celoživotného vzdelávania taktiež ocenil snahu pani prodekanky 

Szakács a uviedol návrh, či by nebolo možné, že by aj celoživotné vzdelávanie mohlo prebiehať 

v spolupráci s inými fakultami. Záverom uviedol, že predkladaný materiál je spracovaný dobre. 

 

Pani tajomníčka odpovedala na otázku, že v prípade časti súvaha došlo k zmene hodnoty 

umeleckých diel, pretože sme vytýčili najcennejšie obrazy a dali sme ich oceniť znalcom, kde 

toto ocenenie navýšilo hodnotu majetku a tie najcennejšie v počte 11 sú zabezpečené, aby 

nedošlo k ich odcudzeniu. Čo sa týka spotreby energie a rozdielu, uviedla, že fakulta do 

obdobia, kedy nevlastnila budovu na Vajanského nábreží, neplatila žiadne energie, pretože naša 

primárna budova je v správe rektorátu, avšak novozískaná budova je v našej správe a napriek 

tomu, že ju ešte nevyužívame, energie platiť musíme (elektrická energia a voda). 

 

Predseda senátu po uvedení tohto bodu otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil, a tak ju 

predseda senátu ukončil.  

 

Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie: 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Uznesenie č. 2/IX/2021 

 

„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 a na základe čl. 17 písm. h) a čl. 48 ods. 3 Štatútu 

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

dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za rok 

2020, predloženú dekanom fakulty.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že Výročná správa o hospodárení PraF UK za rok 2020 

bola senátom schválená ako uznesenie č. 2/IX/2021. 

 

K bodu 3 / Rozpočet výnosov a nákladov PraF UK na rok 2021  

 

Predseda senátu odovzdal slovo pánovi prodekanovi Blažovi, aby v zastúpení dekana ako 

navrhovateľa, predstavil tento dokument. 

 

Pán prodekan uviedol, že medzi najdôležitejšie vplyvy mimo vôle fakulty patrí zmena metodiky 

rozdelenia dotácie medzi vysoké školy zo strany ministerstva školstva a zmena objemu 

rozpočtu zo strany ministerstva školstva. Je ťažké predvídať konanie ministerstva vo vzťahu 

k dotáciám pre verejné vysoké školy. Pozitívne je to, že tento výpadok dramaticky nepostihol 

PraF UK, pretože naše výkony boli celkom dobré. Zásadná zmena metodiky je to, že 

v minulosti bola za kritérium považovaná kvalifikačná štruktúra, teda koľko máme profesorov 

a docentov, avšak toto kritérium už nie je relevantné, ale dôležité sú výkony. Na rozpočet mal 

COVID-19 aj pozitívny dopad, a to v tom, že počet študentov sa neznížil tak veľmi, ako 

v minulosti. Pokiaľ ide o výdavkovú stránku, je snaha o stabilizáciu zamestnaneckých miest, 

koncom minulého roka boli niektoré pracovné miesta zrušené a do budúcnosti sa plánuje 

posilnenie tých katedier, ktoré poskytujú výučbu aplikovaných predmetov v magisterskom 

štúdiu, ktoré majú byť vlajkovou loďou magisterského štúdia. Príjmy z externého štúdia 

v magisterskom stupni v programe Právo a ekonómia neprídu, pretože tento program sa 

v nasledujúcom akademickom roku neotvorí a ani v tomto dokumente s ním preto nepočítame. 

 

Pán prodekan odovzdal slovo pani tajomníčke. Pani tajomníčka uviedla, že štruktúra je 

rozdelená na výnosy a náklady z dotačných a nedotačných zdrojov. Čo sa týka tých dotačných 

zdrojov, pre rok 2021 došlo k miernemu zvýšeniu, avšak v porovnaní s obdobím 2019 je to 

markantné zníženie. Ďalej pani tajomníčka spomenula prostriedky z grantov, kde pozorujeme 

zníženie, avšak to je spôsobené tým, že tento rok nám končia tri projekty APVV. Granty VEGA 

a KEGA, tam dotácia nebola známa, mohli sme len predpokladať, keď si riešitelia požiadali, že 
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nedostanú celú požadovanú sumu. V časti nedotačných zdrojov, tam ide len o predpoklad, kde 

dúfame, že sa fakulta ku koncu roka nedostane do ťažkostí. Ak bude dobrá platobná disciplína 

študentov, ku kráteniu miezd by v tomto roku nemalo dôjsť. Pani tajomníčka súhlasí so 

zmenou, ktorú navrhol pán prodekan Blažo a navrhuje zníženie školného, ktoré sme plánovali 

z daného programu Právo a ekonómia.  

 

Predseda senátu poďakoval rečníkom a vyjadril nádej, že rozpočet a jeho naplnenie bude 

v poriadku. Uviedol, že zamestnanci cítia zvýšenie nárokov, ktoré si vyžadujú celého človeka. 

 

Predseda senátu po uvedení tohto bodu otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil, a tak ju 

predseda senátu ukončil.  

 

Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 3/IX/2021 

 

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

ods. 1 písm. e) 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. f) a čl. 79 ods. 2 Štatútu 

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

dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 

2021, predložený dekanom fakulty.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že Rozpočet výnosov a nákladov PraF UK bol senátom 

schválený ako uznesenie č. 3/IX/2021. 

 

 

K bodu 4 / Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2020  

 

Predseda senátu odovzdal slovo pánovi prodekanovi Blažovi, ktorý uviedol dokument 

v zastúpení pána dekana ako navrhovateľa materiálu. 

 

Pán prodekan Blažo uviedol, že podstatnou súčasťou sú časti, ktoré doplnila Vedecká rada PraF 

UK, ako hodnotenie vzdelávacej, vedeckej a výskumnej činnosti. V ďalšom období bude 

v rámci akreditácie sledovaná kvalita, či dosahujeme ciele, ktoré máme v dlhodobých 

zámeroch. Pán prodekan pripomenul, že momentálne sa pripravuje dlhodobý zámer fakulty 

a uviedol, že kto má nápady, môže ich adresovať Rade pre kvalitu PraF UK. V oblasti 

vzdelávacej činnosti pokračujeme v nastavenom trende vysokej selektívnosti štúdia, pretože pre 

absolventov je to známka kvality a v oblasti kvality vzdelávacieho procesu bol v roku 2020 

prvýkrát zavedený systém anketového hodnotenia zo strany študentov, a to dvakrát ročne. Toto 
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anketové hodnotenie bolo zo strany Vedeckej rady PraF UK sledované a celkovo bolo 

hodnotené pozitívne a konkrétne prípady boli osobne riešené. Prostredníctvom iných foriem 

zisťovania spokojnosti študentov bolo zistené, že na aplikované predmety nebol kladený 

dostatočný dôraz a tieto boli v rámci vedenia zachytené a ešte počas semestra došlo k zmene. 

Výzvou do budúcnosti je práve sústredenie sa na aplikované predmety. Vedecká rada PraF UK 

a Rada pre kvalitu odporučila, aby katedry tieto anketové hodnotenia na svojich zasadnutiach 

riešili, aby došlo k pochvale pozitívne hodnotených pedagógov a k vyriešeniu problémov. 

Prodekan tiež spomenul, že Disciplinárna komisia PraF UK riešila vo vysokom počte neplatenie 

poplatkov zo strany študentov. 

 

Prodekanka Mašurová sa vyjadrila k doktorandskému štúdiu, že došlo k určeniu kritérií pre 

publikačnú činnosť a identifikovali sa tri médiá, kde sa neodporúča publikovať, aby to 

zamestnancom nebolo vytknuté ako publikovanie v predátorských publikáciách.  

 

Prodekan Strémy uviedol, že v roku 2020 sme zaznamenali nárast publikačnej činnosti, spolu 

1014 výstupov. Ohľadom citácií zaznamenala fakulta pokles o 113 oproti roku 2019, spolu je 

to 1392. Dôvodom mohlo byť to, že dáta sa zbierajú do konca marca, avšak v minulých rokoch 

sa zbierali do konca januára, a tak to vychádza, že ten rozdiel môže byť spôsobený týmto 

aspektom. Prodekan ďalej uviedol, že počet publikácií v kategóriách WoS, Scopus 

a karentované časopisy sa zvýšil na 31, čo bolo zvýšenie o 10 publikácií. Prodekan ďalej 

informoval o poradí pedagógov a študentov v rámci publikačnej činnosti. Ohľadom projektov 

prodekan uviedol, že počet študentských projektov klesol, ale v prípade zamestnaneckých 

slovenských projektov sa finančné príspevky výrazne zvýšili, za čo vieme financovať 

fungovanie knižnice alebo aj mzdy nepedagogických zamestnancov. V prípade zahraničných 

projektov ide o najväčšiu sumu, akú sme zatiaľ dostali, avšak aj tento zdroj by bolo žiaduce 

zvýšiť.  

 

Pán predseda AS PraF UK poďakoval rečníkom a vyjadril súhlas s uvedeným. Taktiež uviedol, 

že prichádzame do obdobia, kedy sa nám predchádzajúce silné roky začnú v súvislosti 

s dotáciami započítavať.  

 

Predseda senátu otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil, a tak ju predseda senátu ukončil.  

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Uznesenie č. 4/IX/2021 

 

„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 a na základe čl. 17 písm. h) a čl. 48 ods. 3 Štatútu 

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

dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 
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Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za rok 

2020, predloženú dekanom fakulty, predloženú dekanom fakulty.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že Výročná správa o činnosti PraF UK bola schválená ako 

uznesenie č. 4/IX/2021. 

 

 

K bodu 5 /  Podmienky prijatia na štúdium na PraF UK pre ak. rok 2022/2023 

 

Predseda senátu odovzdal slovo prodekanovi Blažovi. 

 

Prodekan Blažo uviedol, že podmienky sa nemenia, ale faktom je, že vyzerajú inak, pretože 

sme dôslednejšie zadefinovali požiadavky na uchádzača a informácie, čo sa overuje v rámci 

prijímacieho konania a mimo prijímacieho konania. Jeden proces je overovanie na úrovni 

pohovoru alebo testu. Fakulta musela zadefinovať, že ak v minulosti bola potrebná maturita, 

teraz bolo potrebné objasniť prečo je potrebná maturita. V prípade doktorandského štúdia to 

bolo zadefinované pomerne podrobne. Obsahová zmena prichádza v magisterskom študijnom 

programe, pretože sme mali akreditované viaceré programy popri sebe v slovenskom jazyku, 

jedna je stará akreditácia z roku 2015 a potom je nová reformovaná akreditácia z roku 2017. 

Od roku 2022-2023 plánujeme nepokračovať v tej forme z roku 2015, a to z ekonomických 

dôvodov, jednak zostáva týchto študentov veľmi málo a jednak by tento študijný program 

zbytočne zaťažoval pedagógov. Bolo sa potrebné zamerať na reformovaný program 

a zadefinovať predpoklady pre jeho zvládnutie. Mechanizmus bol nastavený tak, že bolo určené 

objektívne kritérium, a to sada určitých vedomostí. Tie môže uchádzač preukázať 

absolvovaním predmetov s potrebným obsahom, alebo sa podrobí prijímacej skúške, na ktorej 

sa tieto vedomosti overia. V praxi to bude vyzerať tak, že absolventi bakalárskeho štúdia z našej 

fakulty budú prijatí na magisterské štúdium automaticky, pretože absolvovali požadované 

predmety a absolventi iných fakúlt môžu byť podrobení prijímacej skúške. Prodekan avizoval 

korekciu v bode B3, kde sa pridáva slovo „alebo“ , aby bolo zrejmé, že ide o alternatívu 

možností absolvovania predmetov, alebo prijímacej skúšky (prvá časť) a pripojenie textu, že 

prijímacia skúška prebehne v jeden deň (druhá časť). 

 

Prodekanka Mašurová doplnila, že najdôležitejšie v rámci doktoranského štúdia bolo 

spresnenie v bode B1, kde bolo doplnené absolvovanie magisterského štúdia. Pre odôvodnenie 

rozhodnutí o neprijatí, resp. o poradí je dôležitý bod B7, kde sme jasne definovali, že projekt 

dizertačnej práce musí mať určitú kvalitu a uchádzač ho musí prezentovať. Ďalej v tomto bode 

došlo k zdôrazneniu, že v rámci prijímacieho konania dôjde aj k skúšaniu vedomostí a že 

dôležitá je znalosť cudzieho jazyka.  

 

Pán prodekan záverom uviedol, že výška poplatkov za prijímacie konanie a poplatkov 

spojených so štúdiom nebude navyšovaná.  

 

Predseda senátu poďakoval rečníkom a otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie 

sa nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil.  

 

Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 5/IX/2021 

 

„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. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe čl. 17 písm. 

j) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom a účinnom znení 

a na základe čl. 3 ods. 3 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave 

(Vnútorný predpis č. 4/2021), 

 

schvaľuje 

 

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, 

podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl. 3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho 

konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021) na akademický 

rok 2022/2023 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, 

v znení predloženom dekanom.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že AS PraF UK schválil Podmienky prijatia na štúdium na 

PraF UK pre ak. rok 2022/2023 ako uznesenie č. 5/IX/2021. 

 

 

K bodu 6 / Prerokovanie zaradenia nového výberového predmetu do bakalárskeho 

študijného programu právo akreditovaného v roku 2017 

 

Predseda senátu odovzdal slovo prodekanovi Blažovi. 

 

Pán prodekan Blažo uviedol, že ide o zaradenie nového výberového predmetu Právo na právnu 

pomoc do bakalárskeho študijného programu, ktorý bude zabezpečovať Ústav klinického 

vzdelávania v rámci dvoch projektov realizovaných na tomto ústave.  
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Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil 

a predseda senátu ju ukončil.  

 

Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 6/IX/2021 

 

„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 nového výberového predmetu do bakalárskeho študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017:  

a) Právo na právnu pomoc (denná forma PraF.UKPV/bPRV17-1222/21).“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že zaradenie nového výberového predmetu bolo senátom 

vzaté na vedomie ako uznesenie č. 6/IX/2021. 

 

 

K bodu 7/Rôzne 

 

Predseda senátu avizoval, že jeden člen senátu zo študentskej časti úspešne ukončil magisterské 

štúdium a jeho členstvo skončilo a jeden člen senátu zo študentskej časti má pozastavené 

členstvo, lebo ukončil bakalárske štúdium. Z toho dôvodu je potrebné doplniť aj členstvo 

v iných orgánoch. Predseda senátu navrhol doplniť počty voľbami v jesennom období. 

Prodekan Blažo v tejto súvislosti avizoval, že v Rade pre kvalitu sú taktiež neobsadené dve 

miesta. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu. Člen študentskej časti senátu Matúš Brath odpovedal, že sa 

už tejto téme začali venovať. Pán prodekan Blažo ďalej vysvetlil dôvod neprítomnosti pána 

dekana, že stále prebiehajú diskusie o novelizácii zákona o vysokých školách. Ministerstvo 

školstva navonok deklarovalo zmeny, ale novela zákona stále nie je podpísaná, takže to 

považujeme za otvorené.  

 

Pani doktorka Uličná sa opýtala, či už bol stanovený termín, v ktorom nás vedenie fakulty 

informuje, či bude budúci semester prebiehať prezenčne alebo online. Prodekan Blažo 

odpovedal, že jednoznačná odpoveď neexistuje, ale zatiaľ sa plánuje prezenčná výučba 

a ďalšou alternatívou je hybridná výučba. Prechod na online výučbu je pomerne jednoduchý, 

ale opačná situácia nie. Záverom prodekan uviedol, že skôr ako koncom augusta to jednoznačne 

vedieť nebudeme. 
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K bodu 8/ Záver 

Predseda senátu doc. Lukáčka poďakoval všetkým za účasť na tomto zasadnutí senátu.  

 

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

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda AS PraF UK 

 

 

 

Zapísala:       .................................................. 

        JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

 

 

 

Overili:  

prof. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.               ................................................. 

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

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

 

 

 

 


