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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 V. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 28. novembra 2018 

 

 

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. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

Mgr. Erika Rondová, PhD. 

JUDr. Petronela Luprichová, PhD. 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

JUDr. Peter Lysina, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Matúš Brath    

Matúš Mažáry 

Erik Tóth 

Bc. Marko Dominik 

Mgr. Stanislav Mihálik 

Mgr. Peter Rakovský 

Bc. Igor Slovák 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD. 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

JUDr. Zuzana Illýová, PhD. 

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

Bc. Filip Tubler 

Bc. Erik Ploth 
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Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

nikto 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

JUDr. Ondrej Blažo, PhD. (prodekan) 

 

Prítomní hostia: 

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 28. novembra 2018 o 14:00 hod. v miestnosti č. 

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

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

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

zmysle Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (ďalej len „predseda senátu“). 

  

Predseda senátu 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 rozoslaný členom AS PraF UK v 

elektronickej forme e-mailom a zverejnený.  

 

K programu zasadnutia navrhol predseda senátu dva body na doplnenie: 

- ako bod 5. Programu zasadnutia: Doplňovacie voľby členov Legislatívnej komisie AS 

PraF UK 

- ako bod 6. Programu zasadnutia: Doplňovacie voľby členov Stálej študentskej 

volebnej komisie AS PraF UK 

 

Ďalšie zmeny a doplnenia programu zasadnutia neboli navrhnuté. 

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia AS PraF UK 

v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/V/2018 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 
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1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2. Schválenie Štipendijného poriadku 

3. Schválenie návrhu školného a vybraných poplatkov na PraF UK v ak. roku 2019/2020 

4. Schválenie návrhu na vymenovanie člena VR PraF UK 

5. Doplňovacie voľby členov Legislatívnej komisie AS PraF UK 

6. Doplňovacie voľby členov Stálej študentskej volebnej komisie AS PraF UK 

7. Rôzne 

8. Záver.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že program bol senátom schválený ako uznesenie č. 1/V/2018. 

 

K bodu 2/ Schválenie Štipendijného poriadku 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova a uviedol, že pri tvorbe a finalizovaní Štipendijného poriadku akceptovali 

všetky návrhy a pripomienky zo strany Legislatívnej komisie AS PraF UK. 

 

Predseda senátu podporil tento návrh a otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF 

UK. 

 

Predseda senátu udelil slovo predsedovi legislatívnej komisie JUDr. Jánovi Sombatimu, PhD., 

ktorý sa vyjadril k zásadným zmenám diskutovaného dokumentu. Z obsahovej stránky dal do 

pozornosti štyri záležitosti, ktoré boli farebne zvýraznené vo vytlačenej verzii dokumentu. 

Všetci členovia senátu obdržali tento dokument v elektronickej forme (pred zasadnutím 

senátu) a tiež vo vytlačenej forme (v priebehu rokovania senátu). Na záver skonštatoval, že 

predložený návrh Štipendijného poriadku je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, internými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave aj Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

 

Na rokovanie sa dostavil člen senátu JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

 

Dekan sa následne vyjadril k uvedeným zmenám. Uviedol, že fakulta chce podporovať 

zahraničných študentov, slovenských študentov a študentov, ktorí pochádzajú z Európskej 

únie a majú na Slovensku trvalý pobyt. To však podľa neho neznamená, že všetci študenti 

dostanú štipendium automaticky, ale bude existovať strop, ktorý môže byť v danom roku aj 

nižší a necháva senátu možnosť o tom hlasovať.  

 

Do diskusie sa prihlásil prodekan Blažo a uviedol, že daná vec sa prerokovala aj 

s prorektorkou UK pre študijné záležitosti a dospelo sa k záveru, že navrhovaný Štipendijný 

poriadok je v súlade s univerzitným štipendijným poriadkom. Ďalej bolo uvedené, že v článku 

3 ods. 1 bolo doplnené znenie, podľa ktorého sa sociálne štipendium môže priznať aj 

študentom, ktorým bola v Slovenskej republike poskytnutá doplnková ochrana. 

 

Člen senátu, doktor Minčič, položil otázku, či by nebolo dobré, aby študent mohol namietať 

nepriznanie prospechového štipendia pomocou elektronického formulára.  
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Prodekan Blažo odpovedal, že táto možnosť sa môže doplniť priamo do dokumentu a ak nie 

je spôsob určený inak, postupuje sa podľa Smernice dekana o e-fakulte (č. 5/2017), kde sú 

uvedené formuláre.  

 

Do diskusie sa ďalej už nik neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK a dal hlasovať o návrhu vnútorného predpisu týkajúceho sa 

Štipendijného poriadku v predloženom znení.  

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/V/2018 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 20 

vnútorného predpisu UK č. 19/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v 

Bratislave a na základe čl. 17 písm. a) a čl. 43 ods. 3 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 

 

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení 

predloženom dekanom fakulty.“   

 

Predseda senátu oznámil, že návrh vnútorného predpisu týkajúceho sa Štipendijného poriadku 

bol senátom schválený ako uznesenie č. 2/V/2018. 

 

K bodu 3/ Schválenie návrhu školného a vybraných poplatkov na PraF UK v ak. roku 

2019/2020 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova a úvodom uviedol, že návrh školeného vychádza z materiálov, ktoré senát 

schválil v rámci svojho zasadnutia dňa 12.9.2018. Dekan informoval, že výška školného pre 

externú forma štúdia je 780 Eur za bakalársky program a 1 030 Eur za magisterský program. 

Ak by ešte prišlo k úpravám, tak maximálne by došlo navýšeniu na 799 Eur a 1 099 Eur. 

Dekan ďalej informoval, že v prípade dennej formy štúdia sa školné nezvyšovalo, ale zvýšilo 

sa školné za doktorandský program v anglickom jazyku. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK.  

 

Prodekan Blažo doplnil, že výška školného v programe Ekonómia a Právo bola prerokovaná 

s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity, ktorá ju akceptovala.  
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Členka senátu, doktorka Uličná, sa opýtala, aká je výška školného pre magisterský program 

v anglickom jazyku. Dekan odpovedal, že rovnaká - 3 500 Eur. 

 

Člen senátu, doktor Minčič, sa opýtal prečo sa nemení poplatok za rigorózne konanie, keď na 

ostatných školách sa zvyšuje. Dekan odpovedal, že fakulta mala v tomto prípade snahu, aby 

týmto spôsobom motivovala študentov prihlásiť sa na našu fakultu.  

 

Do diskusie sa ďalej nik neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK. 

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o schválení návrhu školného a vybraných poplatkov na 

PraF UK v ak. roku 2019/2020, v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 3/V/2018 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 66 

ods. 3 vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení 

neskorších predpisov a na základe čl. 22 ods. 6 písm. l) a ods. 7 Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej (Vnútorný predpis č. 1/2009) v znení neskorších 

predpisov, na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

 

schvaľuje 

 

návrh dekana rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave na určenie ročného školného a 

poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2019/2020 v znení predloženom 

dekanom fakulty.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh vnútorného predpisu týkajúceho sa školného a vybraných 

poplatkov na PraF UK v ak. roku 2019/2020 bol senátom schválený ako uznesenie č. 

3/V/2018. 

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o zmene kritérií prijímacieho konania na akademický 

rok 2019/2020 pre doktorandské štúdium.  

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Uznesenie č. 4/V/2018 
 

„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, 

 

mení 

 

kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 pre doktorandské štúdium tak, že 

v časti „Poplatok za štúdium:“ sa číslo 2430 nahrádza číslom 3500“.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh zmeny kritérií prijímacieho konania na akademický rok 

2019/2020 pre doktorandské štúdium bol senátom schválený ako uznesenie č. 4/V/2018. 

 

K bodu 4/ Schválenie návrhu vymenovania člena Vedeckej rady Univerzity 

Komenského, Právnickej fakulty 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril, že k zmene dochádza po úmrtí členky Vedeckej rady PraF UK, pani 

doktorky Duračinskej.  

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

 

Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK a následne požiadal 

o tajné hlasovanie vo veci schválenia návrhu na vymenovanie novej členky Vedeckej rady 

PraF UK doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

 

Hlasovanie 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 5/V/2018 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 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 na základe čl. 17 písm. e) Štatútu 

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

 

schvaľuje 
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návrh na vymenovanie členky Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, a to doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD.“   

 

Predseda senátu oznámil, že návrh na vymenovanie členky Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, bol senátom schválený ako uznesenie č. 

5/V/2018. 

 

K bodu/ 5 Doplňovacie voľby členov Legislatívnej komisie AS PraF UK 

 

Predseda senátu konštatoval, že dvom členom Legislatívnej komisie za študentskú časť 

Akademickej obce PraF UK zaniklo členstvo a z tohto dôvodu je potrebné zvoliť dvoch 

členov Legislatívnej komisie za študentskú časť Akademickej obce PraF UK a zároveň 

konštatoval, že obdržal boli navrhnutí na výkon tejto funkcie Mgr. Filip Vincent Bc. Alex 

Ivanka. 

 

Predseda senátu vyzval na podávanie ďalších návrhov avšak žiaden ďalší návrh nebol 

predložený. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK a 

následne dal o tomto bode hlasovať. 

 

Hlasovanie v prípade Mgr. Filipa Vincenta: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie v prípade Bc. Alexa Ivanka: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 6/V/2018 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 13 

ods. 11 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení neskorších 

dodatkov,  

 

zvolil 

 

v tajnej voľbe za nových členov Legislatívnej komisie AS PraF UK za študentskú časť 

Akademickej obce PraF UK Mgr. Filipa Vincenta a Bc. Alexa Ivanka.“   

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že návrh nových členov Legislatívnej komisie AS PraF 

UK za študentskú časť Akademickej obce PraF UK bol senátom schválený ako uznesenie č. 

6/V/2018. 
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K bodu/ 6 Doplňovacie voľby členov Stálej študentskej volebnej komisie AS PraF UK 

 

Predseda senátu konštatoval, že členke Stálej študentskej volebnej komisie AS PraF UK 

zaniklo členstvo a z tohto dôvodu je potrebné zvoliť člena tejto komisie a zároveň 

konštatoval, že obdržal, aby túto funkciu vykonával Jakub Kmeť. 

 

Predseda senátu vyzval na podávanie ďalších návrhov, avšak žiaden ďalší návrh nebol 

predložený. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK a 

následne dal o tomto bode hlasovať. 

 

 

Hlasovanie študentskej časti AS PraF UK v prípade Jakuba Kmeťa: 

Za: 7 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie zamestnaneckej časti AS PraF UK v prípade Jakuba Kmeťa: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 7/V/2018 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 13 

ods. 11 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení neskorších 

dodatkov,  

 

zvolil 

 

za člena Stálej študentskej volebnej komisie AS PraF U Jakuba Kmeťa.“   

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že návrh nového člena Stálej študentskej volebnej komisie 

AS PraF UK bol senátom schválený ako uznesenie č. 7/V/2018. 

 

K bodu/ 7 Rôzne 

 

1. Výklad uznesenia Študijného poriadku 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan uviedol, že na kolégiu dekana vyplynul problém, ako nakladať s výsledkami 

priebežného hodnotenia, ak si študent nechá uznať výučbu z predchádzajúceho štúdia. 

Katedra Ústavného práva to študentom uznávala a dekan sa v tejto súvislosti vyjadril, že by 

fakulta mala postupovať jednotne a z toho dôvodu to predkladá na schválenie AS PraF UK. 

Dekan odovzdal členom senátu tlačenú verziu návrhu výkladu.  
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Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK.  

 

Členka senátu, doktorka Luprichová, sa vyjadrila, že tento návrh podporuje, lebo aj na ich 

Katedre občianskeho práva majú predmet s kombinovaným skúšaním. Položila otázku, čo 

v prípade, ak sa učiteľ rozhodne, že bude iný počet bodov. Na základe tejto otázky prebehla 

na zasadnutí senátu diskusia a návrh sa doplnil o vecnú pripomienku od členky senátu, 

doktorky Luprichovej a finálny návrh výkladu ustanovenia čl. 11, 14 a 17 Študijného 

poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty bol členom senátu prednesený 

v nasledovnom znení: 

„Ustanovenia čl. 11, 14  a 17 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty nebránia takému výkladu a aplikácii, na základe ktorej je v prípade 

uznania absolvovanej výučby zachovaný počet bodov získaný z priebežného hodnotenia, ktoré 

sa viaže k absolvovanej výučbe, pričom takýto postup je možný iba v prípade kombinovaného 

skúšania. 

 

Keďže rozdielny prístup pracovísk fakulty by mohol zaviesť nerovnosť medzi študentami pri 

aplikácií pravidiel štúdia, je potrebné, aby v akademickom roku 2018/2019 postupovali všetky 

katedry a ústavy tak, že v prípade uznania absolvovanej výučby je zachovaný počet bodov 

získaný z priebežného hodnotenia alebo percentuálne hodnotenie získané z priebežného 

hodnotenia, ktoré sa viaže k absolvovanej výučbe, pričom takýto postup je možný iba v 

prípade kombinovaného skúšania. Tento počet bodov alebo percentuálne hodnotenie sa 

nezachováva, ak sa študent rozhodne, že znovu absolvuje výučbu daného predmetu vrátane 

priebežného hodnotenia alebo že sa zúčastní náhradného priebežného skúšania.“ 

 

Členovia senátu vyjadrili všeobecnú podporu tomuto výkladu a do diskusie sa ďalej nikto 

neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu a poďakoval senátu za 

konštruktívny prístup k riešeniu praktických otázok spojených so štúdiom. 

 

2. Výšky odmien v roku 2017 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril k otázkam odmien v roku 2017, aby bola zachovaná finančná 

transparentnosť a to vzhľadom k tomu, že na ostatnom zasadnutí AS PraF UK sa k tejto 

otázke vyjadril prof. Gábriš, dekan by teda rád spresnil prezentované informácie. Ďalej 

uviedol, že ide o odmeny riadne uvedené vo Výročnej správe o hospodárení PraF UK za rok 

2017, ide o rok, kedy na tom bola fakulta finančne veľmi zle. Spolu sa na odmeny vynaložila 

suma 101.855,58 Eur, z toho 60.771,83 Eur bola vyplácaná z grantov a z rektorátu. 

Z vlastných zdrojov fakulty išlo o sumu 41.083,75 Eur, a z nich 19.309,75 Eur bolo 

vynaložených ako tzv. „úkolová“ odmena za konkrétne úlohy v rigoróznom konaní; 11.500 

Eur bolo vynaložených ako každoročná odmena za publikačnú súťaž; 4.450 Eur ako tzv. 

„úkolová“ odmena za právnu analýzu; 3.950 Eur ako tzv. „úkolová“ odmena za výučbu 

v prospech spolupracujúceho subjektu z praxe a za preklad; 350 Eur odmena 

administratívnym zamestnancom a iba 1.134 Eur na odmeny ďalším učiteľom, pričom nešlo 

o členov vedenia. Dekan mal za celé svoje funkčné obdobie odmeny iba z fondu rektora 

a nemal ani 1 Euro odmenu zo zdrojov fakulty.  

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK.  
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Do diskusie sa nikto neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia 

AS PraF UK. 

 

3. Koeficient náročnosti štúdia 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan uviedol, že koeficient náročnosti štúdia bol navýšený a ostatné koeficienty boli 

pokrátené, čo podľa neho nie je úplne dobré riešenie a fakulta preto očakáva ataky. Dekan 

PriF UK poslal e-mail, v ktorom sa nachádza veta, ktorá je podľa dekana PraF UK nehodná 

človeka v akademickom prostredí, pretože šíri nenávisť. Znenie tejto vety je nasledovné: 

„Písať o tom, prečo si právo nezaslúži ani stotinu preferencií na úkor ostatných by sa dnes 

dalo hodiny a hodiny.“  

 

Dekan sa ďalej vyjadril, že odbor právo bol dlhodobo finančne poddimenzovaný, preto chce 

byť na úrovni druhého najnižšieho koeficientu. Posledných 20 rokov bola situácia taká že, 

peniaze, ktoré mali ísť právu, išli na iné odbory. 

 

Predseda senátu sa vyjadril podporu dekanovi v oblasti zlepšovania finančnej situácie v rámci 

odboru právo a ocenil jeho nemalé úsilie a energiu, ktorú tejto problematike dlhodobo venuje. 

Momentálne je stav taký, že koeficient 1,0 nemáme už len my, ale majú ho aj iné odbory, 

napr. sociálna práca. Napriek atakom si myslí, že i študijný odbor právo si zaslúži adekvátne 

financovanie. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK.  

 

Člen senátu, doktor Minčič, sa taktiež poďakoval dekanovi za zastabilizovanie finančnej 

stránky fakulty.  

 

Členka senátu, doktorka Luprichová, povedala, že dekan PriF UK to už preháňa a fakultný 

senát by sa mal k tomu vyjadriť a postaviť za dekana a za celú fakultu. Je podľa nej na 

diskusiu, do akej miery a ako razantne.  

 

Člen senátu, doktor Fábry, uviedol, že zmena koeficientu je naozaj veľká vec a myslí si, že 

v predchádzajúcom období išlo o diskrimináciu študentov práva.  

 

Dekan sa vyjadril, že ľudia si to nevedia spočítať, pozerajú na koeficient, ale nie na reálne 

čísla. Viacerí to mali za zlé, ale nebrali do úvahy iné premenné.  

 

Člen senátu, docent Stanek, sa vyjadril, že senát by sa týmto nemal zaoberať, pretože 

dekanovi Tríznovi nejde o vecnú argumentáciu, ale z jeho strany ide o účelovosť 

a propagandu. Ide o to, či je na senáte alebo iných štruktúrach záujem ukázať, že si nevie 

urobiť kvalitnú analýzu.  

 

Člen senátu, doktor Lysina, vyjadril podporu docentovi Stanekovi a uviedol, že vyjadrenie 

dekana PriF UK nemá nič spoločné s vecnou argumentáciou.  
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Predseda senátu dal na zváženie riešenie vo forme uznesenia senátu o vyjadrení podpory 

fakulte. Členovia senátu napriek prvotným výhradám s týmto návrhom súhlasili.  

 

Po porade členov senátu o znení uznesenie predseda senátu prečítal návrh uznesenia 

a následne dal hlasovať o tomto bode rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 8/V/2018 
 

„Akademický senát UK v Bratislave, PraF UK (ďalej AS PraF UK) s poľutovaním sleduje 

vývoj diskusie spojenej s návrhom metodiky delenia štátnej dotácie vysokým školám pre rok 

2019. Doterajší stav dlhodobo znevýhodňoval a diskriminoval študentov právnických fakúlt a 

podceňoval ekonomickú náročnosť študijného odboru právo. Výsledkom tohto stavu bolo, že 

napríklad v roku 2017 mala PraF UK z trinástich fakúlt UK najnižší priemerný plat a aj tak v 

danom roku ešte podľa starej metodiky takmer finančné skolabovala. Rovnako tak Právnická 

fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika mala v roku 2017 najnižší priemerný plat na 

univerzite. Súčasné kroky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky sú len zmiernením takmer 20 ročných krívd voči právnickému vzdelávaniu na 

Slovensku. AS PraF UK považuje podceňovanie právnického vzdelávania za zásadnú hrozbu 

pre princípy a hodnoty právneho štátu a vyzýva kolegov z akademickej obce, aby nešírili 

nepravdivé a zavádzajúce informácie o financovaní právnického vzdelávania. AS PraF UK 

podotýka, že zvýšenie dotácie pre študijný odbor právo za rok 2018 a rok 2019 (plánované) 

nespôsobilo a nespôsobí znižovanie financovania iných študijných odborov, a to vzhľadom k 

navýšeniu dotácie na verejné vysoký školy pre rok 2018 a rok 2019 (plánované).“ 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že vyjadrenie podpory PraF UK v prípade koeficientu 

náročnosti štúdia bol  senátom schválený ako uznesenie č. 8/V/2018. 

 

Dekan sa na záver poďakoval študentským senátorom za úspešné podujatie Job fair 2018.  

 

K bodu 8/ Záver 

 

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

 

 

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

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 Predseda AS PraF UK 

 

Zapísala:  

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

 



12 
 

Overili:  

Doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD.    ................................................. 

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

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


