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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 7. máj 2020 – 6. mája 2022 

konanom dňa 21. 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. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, 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:  

Vladimír Blahutiak 

Matúš Brath 

Bc. Matúš Mažáry 

Ernest Mészáros 

Mgr. Milan Sklenár 

Bc. Erik Tóth 

Mgr. Daniel Zigo 

 

Neprítomní:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

Viktória Andrásiová 

Filip Loffay 

 

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) 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 21. októbra 2020 o 10:30 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. Predseda senátu doplnil bod 3 – Stanovisko AS PraF UK k Národnému 

integrovanému reformnému plánu „Moderné a úspešné Slovensko“.  

 

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

PraF UK v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 23 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/V/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. Stanovisko AS PraF UK k Národnému integrovanému reformnému plánu „Moderné 

a úspešné Slovensko“ 

4. Záver.“   

 

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

1/V/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 v Študijnom poriadku PraF UK bol doplnený článok 6, ktorý teraz 

vyslovene ustanovuje, že predseda odborovej komisie má povinnosť rokovať aj s členmi 

odborovej komisie. Ide o zaužívanú prax, ale týmto znením sme vyšli v ústrety Univerzite 

Komenského v Bratislave. Táto úprava by tam vôbec nemusela byť, ale išlo o kompromisné 

riešenie a v konečnom dôsledku sme získali podporu zo strany Vedeckej a pedagogickej 

komisie, ktorá nás podržala, za čo jej chce dekan aj touto cestou poďakovať a zvýrazniť 

prístup jej predsedu, pána docenta Putalu, ktorý k tomu celému pristupoval veľmi rozumne.  

 

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

hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/V/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  bol senátom schválený ako 

uznesenie č. 2/V/2020. 

 

K bodu 3 / Stanovisko AS PraF UK k Národnému integrovanému reformnému plánu 

„Moderné a úspešné Slovensko“ 

 

Predseda senátu sa v súvislosti s dokumentom Národný integrovaný reformný plán „Moderné 

a úspešné Slovensko“ vyjadril, že sa v mnohých smeroch jedná o zaujímavý a progresívny 

dokument, na strane druhej však ako jeho významné negatívum vníma fakt, že sa v rámci 

tohto dokumentu (okrem iného) plánujú redukovať kompetencie samosprávnych orgánov 

vysokých škôl. V tomto dokumente sa explicitne uvádza, že funkcia akademického senátu 

bude len poradná vo vzťahu k rektorovi a dekanovi, čo smeruje k tomu, že úroveň 

samosprávy bude významne obmedzená a reálne by bola samospráva úplne zlikvidovaná. 

Predseda senátu sa vyjadril, že aj náš senát by sa mal voči takýmto tendenciám výrazne 



4 

 

ohradiť, aby tieto vízie neboli pretavené do reality, pretože ide o zásah do akademickej 

samosprávy. K tejto otázke sa vyjadrovala aj Rektorská konferencia, ktorá výrazne 

protestovala, rovnako aj predsedníctvo univerzitného senátu. Dnes má univerzitný senát 

v pláne zaujať k danej téme stanovisko.  

 

Dekan povedal, že takéto snahy o obmedzovanie samosprávy vysokých škôl tu už boli aj 

v minulosti, ale neboli na takejto úrovni ako tentokrát. Dôvodom a cieľom je ovládnuť 

akademickú sféru, pretože pre vládu nie je ideálne, keď sa odborníci vyjadrujú k rôznym 

témam a taktiež ide podľa jeho názoru aj o majetky vysokých škôl. Zámienkami, ktoré sú 

použité pre tieto snahy, sú nepružnosť fungovania vysokých škôl, o čom sa dá polemizovať, 

čo však nesmie byť dôvod pre likvidáciu akademických práv a slobôd, pretože demokracia 

prináša diskusiu, presviedčanie a dialóg. Pokiaľ chceme rýchlosť, môžeme sa pozrieť do 

Bieloruska. Slováci však majú jednu negatívnu vlastnosť, a to že sa veľmi sťažujú a vytvárajú 

obraz, ktorý nie je vždy reálny, napríklad, že nemáme kvalitné vysoké školy a že všade 

v zahraničí je to lepšie. Druhá vec, zoberme si české vysoké školy, taktiež sú veľmi 

spomalené, aj napríklad v prípade online vzdelávania, ktoré išlo pozvoľne a o kvalite možno 

taktiež polemizovať. Je potrebné oceniť kvalitu a bojovať proti nekvalite, urobiť reformy, 

ktoré je potrebné dokončiť aj u nás. Záverom dekan poprosil o podporu. 

 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 

 

Do diskusie sa prihlásil člen senátu doktor Kolárik, ktorý sa opýtal, ako je tento návrh 

odôvodnený. Dekan odpovedal, že ide o spomínané zámienky - nízka kvalita vysokých škôl 

a nepružnosť orgánov akademickej samosprávy.  

 

Prodekan Blažo doplnil, že dlho sa hľadá vinník toho, že vysoké školy sú pomalé 

a neefektívne. Existuje projekt, v rámci ktorého sa uskutočňovali rozhovory s predstaviteľmi 

vysokých škôl, kde otázky boli veľmi sugestívne a orientované proti akademickým senátom. 

Prodekan Blažo a prorektorka Kovačičová sa zúčastnili a vyjadrili sa v prospech 

akademických senátov a pani prorektorka sa v tomto hlasovaní vyjadrila, že v prospech 

akademiských senátov sa vyjadril aj rektor, čo bolo prekvapením, pretože organizátori 

hlasovania si mysleli, že dekani a rektor budú za koncentráciu moci.  

 

Do diskusie sa prihlásil docent Lysý, ktorý sa vyjadril, že Univerzita Komenského 

v Bratislave zažila už dvakrát oklieštenie právomoci. Je to obrovské riziko pre slobodu 

bádania a dotýka sa to najmä spoločenskovedných odborov.  

 

Doktor Minčič sa opýtal, od koho idú tieto iniciatívy. Dekan odpovedal, že ide o dvoch ľudí. 

Katalyzátorom boli udalosti, ktoré sa udiali na Slovenskej technickej univerzite, ku ktorým sa 

obaja títo ľudia vyjadrovali. Ďalej sa hovorí o rôznych poradcoch, čo však nie sú potvrdené 

informácie, takže ich dekan nebude bližšie špecifikovať. Do diskusie sa ďalej nik neprihlásil. 

 

Predseda senátu ukončil diskusiu a dal hlasovať o uzneseniu k tomuto bodu rokovania. 

 

Z rokovania odišiel člen senátu, docent Fábry. 

 

Hlasovanie: 
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Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 3/V/2020 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty vyjadruje 

kategorický nesúhlas so snahou o obmedzovanie akademickej samosprávy vysokých škôl,  

ktorá vyplýva z dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko, Národný integrovaný reformný 

plán“ a v plnom rozsahu sa pripája a podporuje vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie, 

ktoré k tejto otázke prijala dňa 6. októbra 2020.   

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty považuje 

tendencie koncentrovania rozhodovacích procesov v oblasti vysokých škôl do rúk nižšieho 

počtu ľudí vyberaných najmä štátnymi funkcionármi a inými osobami z iného ako 

akademického prostredia za také, ktoré v konečnom dôsledku zlikvidujú akademickú 

samosprávu ako výdobytok novembra 1989, ktorá je od jej zavedenia garantom slobody a 

nezávislosti vysokých škôl v podmienkach Slovenskej republiky.“ 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že stanovisko bolo senátom schválené ako uznesenie č. 

3/V/2020. 

 

K bodu 4 / 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. et doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.             ................................................. 

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

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


