
Zápisnica 

zo zasadnutia Akademického senátu PraF UK dňa 12. 03. 2015 

 
 
Prítomní: členovia 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) 
Bc. Matúš Michalovič (Podpredseda za študentskú časť AS PraFUK)  
 
Overovatelia AS PraF UK:  
Mgr. Lenka Trnkusová (Overovateľ za študentskú časť AS PraF UK)  
Mgr. Petra Uličná, PhD. (Overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK)  
 
Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK:  
JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.  
Mgr. Martin Dufala, PhD. 
JUDr. Radoslav Hnilica, PhD. 
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 
Mgr. Milan Trylč, PhD.  
JUDr. Jozef Valuch, PhD. 
JUDr. Branislav Fábry, PhD. (rokovania sa zúčastnil od bodu 4 programu) 
 
 
Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  
Bc. Michal Husivarga  
Stanislav Mihálik  
Bc. Peter Rakovský 
 
 
Neprítomní: 
 
S ospravedlnením neprítomnosti:  
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
Mgr. Matej Smalík 
 
 
Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  
Daniel Zigo 
 
Prítomní: členovia Vedenia PraF UK  
doc. JUDr. Eduarda Burda, PhD. (Dekan PraF UK)  
doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. (Prodekan PraF UK)  
JUDr. Marián Giba, PhD. (Prodekan PraF UK) 
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. (Prodekan PraF UK) 



Prítomní hostia:  
JUDr. Zuzana Kiselyová, PhD. (Predsedníčka Stálej volebnej komisie pri AS PraF UK) 
 
Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 12. marca 2015 o 8.00 hod. 
v miestnosti č. 324 SB Iuridicum na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave (sídlo PraF UK).  
 
Navrhovaný program zasadnutia:  

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia  
2. Uvedenie novozvolených členov AS PraF UK 
3. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK 
4. Návrhy na poverenie výkonom funkcie vedúcich katedier a riaditeľov ústavov 
5. UVP UK - informácia o uznesení AS FiF UK. 
6. Záver  

 
 
K bodu 1 programu/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia AS PraF UK  
 
Predseda Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ing. 
Mgr. Ondrej Blažo, PhD. (ďalej len „predseda AS PraF UK“) privítal prítomných na 6. zasadnutí 
AS PraF UK (ďalej len „senát“) v prebiehajúcom funkčnom období. Predseda AS PraF UK 
predstavil návrh zmeneného programu zasadnutia, ktorý bol doplnený o dva nové body programu, 
ktorých zaradenie zdôvodnil nutnosťou riešiť vzniknutú situáciu uprázdneného miesta v AS PraF 
UK za študentskú časť akademickej obce.  
 
Spýtal sa, či sú nejaké ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia AS PraF 
UK.  
 
O slovo sa prihlásil  dekan, ktorý navrhol doplniť prerokovanie počtu a štruktúry zamestnancov. 
Doplnenie programu odôvodnil nutnosťou vysvetliť personálne zmeny, ktoré nastali na PraF UK 
s ohľadom na nutnosť riešenia zlej finančnej situácie fakulty a navrhol ho priradiť k bodu 6 
programu.  
 
Predseda AS PraF UK sa spýtal, či sú nejaké ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie programu 
AS PraF UK. O slovo sa nikto neprihlásil a preto dal hlasovať o schválení nového návrhu 
programu zasadnutia AS PraF UK  v nasledovnom znení: 
 
NÁVRH č. 1  
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 
„senát“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia senátu a schválenie programu zasadnutia senátu 
2. Správa o opakovaných doplňovacích voľbách a doplňovacích voľbách a uvedenie nových 
členov senátu 
3. Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 
4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave  
5. Návrh dekana na poverenie zamestnancov Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty funkciou vedúcich katedier a funkciou riaditeľov ústavov 
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
6. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 



fakulty 
7. Prerokovanie počtu a štruktúry administratívnych zamestnancov fakulty 
8. UVP UK - informácia o uznesení AS FiF UK 
9. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie : 
 
Prítomní: 16 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
 

Návrh bol prijatý ako uznesenie č. 1/VI/2015 
 
K bodu 2 programu/ Správa o opakovaných doplňovacích voľbách a doplňovacích voľbách 
a uvedenie novozvolených členov AS PraF UK    
 
Predseda AS PraF UK poprosil o podanie správy o doplňovacích voľbách a opakovaných 
doplňovacích voľbách predsedníčku Stálej volebnej komisie pri AS PraF UK, JUDr. Zuzanu 
Kiselyovú, PhD.. Predsedníčka Stálej volebnej komisie pri AS PraF UK informovala o priebehu 
volieb a o ich výsledku. Stručne zreprodukovala zápisnicu a predstavila novozvolených členov 
senátu, pričom im postupne odovzdala menovacie dekréty a zablahoželala k zvoleniu: 
 
JUDr. Radoslav Hnilica, PhD. (Katedra občianskeho práva) 
JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. (Katedra ústavného práva) 
JUDr. Jozef Valuch, PhD. (Katedra medzinárodného práva) 
Mgr. Martin Dufala, PhD. (Katedra správneho a environmentálneho práva) 
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva) 
 
Predseda AS PraF UK poďakoval členom i predsedníčke Stálej volebnej komisie pri AS PraF UK 
za vykonanú prácu a privítal nových členov AS PraF UK. 
 
K bodu 3 programu/ Výsledok doplňujúcich volieb do študentskej časti AS PraF UK a 
Dodatok č. 3 k Volebným zásadám 
 
Predseda AS PraF UK požiadal tajomníčku AS PraF UK o podanie správy o doplňujúcich 
voľbách. Tajomníčka AS PraF UK informovala senát o tom, že do stanoveného termínu podania 
kandidátok, nebol podaný žiaden návrh na kandidáta, čím vznikla situácia, že uprázdnené miesto 



v AS PraF UK v súlade s platnými Volebnými zásadami do AS PraF UK nebude obsadené. 
Z tohto dôvodu je nutné situáciu vyriešiť. 
 
Predseda AS PraF UK dal slovo Podpredsedovi AS PraF UK za študentskú časť, Bc. Matúšovi  
Michalovičovi, ktorý informoval o navrhovanej zmene v súvislosti so vzniknutou situáciou. 
Navrhol prostredníctvom Dodatku č. 3 k Volebným zásadám doplniť ustanovenie, ktorým by sa 
upravila situácia, že pokiaľ sa do volieb do AS PraF UK za študentskú časť neprihlási žiaden 
študent, voľby sa zrušia a opakované, resp. doplňujúce voľby budú vyhlásené Predsedníctvom AS 
PraF UK až vtedy, ak o ich vyhlásenie požiada najmenej päť študentov PraF UK. 
 
Predseda AS PraF UK vyzval Predsedu Legislatívnej komisie pri AS PraF UK, JUDr. Ľubomíra 
Čudnderlíka, PhD. o zaujatie stanoviska k navrhovanému Dodatku č. 3 a o prípadné doplnenie 
stanoviska Podpredsedu AS PraF UK za študentskú časť. 
Predseda Legislatívnej komisie pri AS PraF UK uviedol, že komisia sa z tohto dôvodu operatívne 
zišla 11.03.2015 a hoci nebola uznášaniaschopná, všetci prítomní členovia vyjadrili podporu 
zneniu Dodatku č. 3. 
 
Predseda AS PraF UK vyzval prítomných na diskusiu. Do diskusie sa prihlásil JUDr. Tomáš 
Lalík, PhD., ktorý sa spýtal na to, ako podpredseda AS PraF UK dospel k číslu 5 (študentov, ktorí 
majú navrhovať Predsedníctvu AS PraF UK vyhlásenie doplňujúcich volieb). Číslo 5 zdôvodnil 
predseda AS PraF UK tým, že pokiaľ by návrh vychádzal iba od jedného študenta, nemuseli by 
byť uskutočňujúce voľby úspešné, čiže ide len o odzrkadlenie určitého záujmu o vyhlásenie 
doplňovacích volieb, aby ich vyhlásenie malo opodstatnenie. 
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, preto predseda AS PraF UK dal o predloženom návrhu 
Dodatku č. 3 hlasovať. 
 
NÁVRH č. 2 
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty podľa § 33 ods. 2 
písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a čl. 15 ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty,  
schvaľuje Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v 
Bratislave, Právnickej fakulty schválených Akademickým senátom Univerzity Komenského v 
Bratislave, Právnickej fakulty dňa 21.3.2012 (vnútorný predpis č. 3/2012) v znení Dodatku č. 1 
(vnútorný predpis č. 1/2014) a Dodatku č. 2 (vnútorný predpis č. 9/2014). 
 
 
Hlasovanie : 
 
Prítomní: 16 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
 



Návrh bol prijatý ako uznesenie č. 2/VI/2015 
 
K bodu 4 programu/ Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave 
 
Predseda AS PraF UK informoval AS PraF UK o tom, že nakoľko sa po pánovi dekanovi- doc. 
JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD. uvoľnilo miesto člena AS UK a doteraz sme neboli vyzvaný 
predsedom AS UK k doplneniu uprázdneného miesta v AS UK, navrhol Predseda AS PraF UK, 
aby boli ďalším dodatkom zmenené Volebné zásady a to nasledovne: nakoľko by doplňujúce 
voľby do AS UK mal vyhlásiť celý AS PraF UK, pričom voľby do AS PraF UK vyhlasuje 
Predsedníctvo, uloží Legislatívnej komisii vypracovať znenie Dodatku, ktorým by boli zmenené 
Volebné zásady takým spôsobom, aby o voľby senátora za PraF UK do AS UK mohlo vyhlasovať 
Predsedníctvo AS PraF UK. 
 
Navrhol doplňovacie voľby vyhlásiť na deň 31.3.2015 od 9.00-14.00. Informoval o podstatných 
náležitostiach podaných návrhov kandidátok, pričom uviedol, že podané návrhy musia byť podané 
tajomníčke AS PraF UK najneskôr do 27.3.2015 do 12. 00 prostredníctvom podateľne PraF  
 
Vyzval prítomných či sa chcú vyjadriť k predmetnému bodu programu. Nikto sa do diskusie 
neprihlásil, preto dal o tomto predmete hlasovať. 
 
NÁVRH č. 3 
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „senát“), 
na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 
dňa , v súlade s čl. 18 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave 
(vnútorný predpis UK č. 10/2008) a Zásadami volieb do A k a d e m i c k é h o s e n á t u 
Univerzity Komenského v Bratislave (vnútorný predpis UK č. 3/2015) (ďalej len „volebné 
zásady“) 
 
vyhlasuje doplňovacie voľby vo volebnom obvode Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulte (ďalej len „PraF UK“) do Akademického senátu Univerzity Komenského v 
Bratislave (ďalej len „AS UK“), ktoré sa uskutočnia dňa 31. marca 2015 v čase od 09.00 do 
14.00 hod. v miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) v sídle PraF UK v Bratislave na Šafárikovom 
nám. č. 6, za nasledujúcich podmienok: 
 
a) doplňovacími voľbami sa zvolí jeden zástupca zamestnaneckej časti akademickej obce PraF 
UK; 
b) právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za zamestnaneckú časť akademickej obce PraF 
UK 
má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK, a to 
z 
členov zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK; člen akademickej obce môže za 
kandidáta 
navrhnúť samého seba. 
c) návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať: 



 
1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov, 
2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov, 
3. meno a priezvisko kandidáta, 
4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS UK; 
5. označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí; 
6. označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí; 
 
d) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníčke AS PraF UK 
JUDr. Kataríne Lenhartovej, PhD., prostredníctvom podateľne PraF UK najneskôr do 27. marca 
2015 do 12.00 hod.; na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada. 
 
Hlasovanie : 
 
Prítomní: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
 

Návrh bol prijatý ako uznesenie č. 3/VI/2015 
 
K bodu 5 programu/ Návrh dekana PraF UK na poverenie zamestnancov PraF UK 
funkciou vedúcich katedier a funkciou riaditeľov ústavov PraF UK 
 
Nakoľko tento bod programu navrhol k pôvodnému programu doplniť dekan, Predseda AS PraF 
UK odovzdal slovo  dekanovi, ktorý informoval o priebehu a výsledku výberových konaní 
a o tom, koho poveruje vedením katedier a ústavov a to nasledovne: 
 
Vedúci Katedry teórie práva a sociálnych vied- JUDr. Branislav Fábry, PhD. 
Vedúci Katedry rímskeho práva, cirkevného a kánonického práva- Doc. JUDr. Matúš Nemec, 
PhD. 
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia- JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
Katedra správneho a enviromentálneho práva- prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov- JUDr. Michal Ďuriš, PhD. 
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
Ústav európskeho práva- Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva- Mgr. Martin Daňko, PhD. 
Ústav ekonomických vied- doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie –Mgr. Petra Uličná, PhD. 
 
Informoval o poverení  prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD. vedením Katedry finančného práva, 
vedením Katedry obchodného a hospodárskeho práva je poverený JUDr. Vladislav Mičátek, 
PhD., Katedry ústavného práva prof.JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., Katedru právnych dejín 
a právnej komparatistiky zatiaľ riadi  dekan PraF UK, Katedra telesnej kultúry- predpokladá 
obsadenie miesta vedúceho v septembri roka 2015- poverenie pre Mgr. Eriku Rondovú, PhD. 



 
Do diskusie, ktorú otvoril a na ktorú členov As PraF UK i prítomných vyzval predseda AS PraF 
UK sa prihlásil Dr. Ľalík s otázkou, ako je to v prípade, keď sa do výberového konania na miesto 
vedúceho katedry prihlásia dvaja uchádzači, čo je pre rozhodnutie o poradí uchádzačov 
smerodajné a podstatné, či existujú stanovené kritériá, podľa ktorých sa poradie zostavuje. 
Dekan informoval, že každý uchádzač má vopred stanovené kritériá, napr. vedecké výstupy,  
pripravenú víziu rozvoja katedry a pod. 
 
Predseda vyzval členov AS PraF UK, aby hlasovali za to, či návrh berú na vedomie. 
 
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 fakulty funkciou 
vedúcich katedier a funkciou riaditeľov ústavov fakulty, a to: 
 
a) poverenie JUDr. Branislava Fábryho, PhD. funkciou vedúceho Katedry teórie práva 
a sociálnych vied fakulty, 
b) poverenie doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD., funkciou vedúceho Katedry rímskeho práva, 
kánonického a cirkevného práva fakulty, 
c) poverenie JUDr. Michala Ďuriša, PhD. funkciou vedúceho Katedry medzinárodného práva 
a medzinárodných vzťahov fakulty, 
d) poverenie JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. funkciou vedúceho Katedry pracovného práva 
a práva sociálneho zabezpečenia fakulty, 
e) doc. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc. funkciou vedúcej Katedry občianskeho práva fakulty, 
f) poverenie prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. funkciou vedúceho Katedry trestného práva, 
kriminológie a kriminalistiky fakulty, 
g) poverenie Ing. Mgr. Ondreja Blaža, PhD. funkciou riaditeľa Ústavu európskeho práva fakulty, 
h) poverenie Mgr. Martina Daňka, PhD. funkciou riaditeľa Ústavu práva informačných 
technológií 
a práva duševného vlastníctva fakulty, 
i) poverenie Mgr. Petry Uličnej, PhD. funkciou riaditeľky Ústavu cudzojazyčnej právnej 
komunikácie fakulty, 
j) poverenie doc. PhDr. Dušana Staneka, CSc. funkciou riaditeľa Ústavu ekonomických vied 
fakulty, 
k) poverenie prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. funkciou vedúceho Katedry správneho 
a environmentálneho práva fakulty. 
 



Hlasovanie : 
 
Prítomní: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
 
Návrh bol prijatý ako uznesenie č. 4/VI/2015 
 
K bodu 6 programu/ Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku PraF UK  
 
 
Dekan informoval, že došlo k zrušeniu miest p. Vlkovej a p. Kosibovej z dôvodu presunutia ich 
pôvodnej agendy pod Knižnicu PraF UK. Oddelenie obslužných činností sa riešilo zmenou 
zaradenia a to včlenením oddelenia pod Ekonomické oddelenie. Ročná úspora z hľadiska 
superhrubej mzdy činí týmto krokom celkovo 85.000 eur. 
 
Dekan PraF UK ďalej informoval o tom, že navrhuje zaradiť Podateľňu PraF UK pod 
Ekonomické oddelenie. Predseda AS PraF UK vyzval predsedu Legislatívnej komisie pri AS PraF 
UK k vyjadreniu prípadných pripomienok k navrhovanému dodatku. 
 
Predseda Legislatívnej komisie pri AS PraF povedal, že na stretnutí Komisie, hoci komisia nebola 
z dôvodu operatívne zvolaného stretnutia uznášaniaschopná, jej jednotliví členovia, prítomní na 
zasadnutí, vyjadrili podporu Dodatku č. 4 a nevidia dôvod na jeho zmenu či doplnenie. 
Predseda AS PraF UK vyzval prítomných na diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil, a teda 
dal teda o Dodatku č. 4 hlasovať. 
 
NÁVRH č. 5 
 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 ods. 
1 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, na základe čl. 4 
ods. 2 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 17/2014 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 a 2 
a na základe čl. 9 ods. 2 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty č. 1/2009 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení 
dodatkov č. 1, 2 a 3 na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
 
schvaľuje Vnútorný predpis Dodatok č. 4 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 a Dodatku č. 3 zo dňa 11. 2. 2015, podľa § 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 čl. 4 ods. 2 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2009 
úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského 
v Bratislave schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave a čl. 9 ods. 
2 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Hlasovanie : 
 
Prítomní: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
 
Návrh bol prijatý ako uznesenie č. 5/VI/2015 
 
Predseda AS PraF UK konštatoval, že Dodatok č. 4 bol schválený v navrhovanom znení. 
 
K bodu 7 programu/ Prerokovanie počtu a štruktúry administratívnych zamestnancov 
fakulty 
 
Predseda AS PraF UK otvoril rokovanie o bode 7 a odovzdal slovo pánovi dekanovi, ktorý tento 
bod navrhol do programu AS PraF UK zaradiť. Dekan informoval, že s ohľadom na iné fakulty 
máme značný prebytok nepedagogických zamestnancov, konkrétne napríklad Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave, hoci je menšia má len 12 nepedagogických zamestnancov 
v administratíve, zatiaľ čo naša fakulta ich má 57. Z tohto dôvodu bolo nutné s ohľadom na 
finančný stav fakulty počet administratívnych zamestnancov znížiť. Finálny počet zamestnancov 
v administratíve bol prehodnotený a po ukončení úväzkov teda na PraF UK zostáva celkovo 47 
nepedagogických zamestnancov. Nadbytočné úväzky boli ukončené dohodou (11 úväzkov), jeden 
pracovný pomer bol vyriešený znížením úväzku na pôvodnom pracovisku a priradením na 
čiastočný úväzok na sekretariáte dekana kvôli zastupiteľnosti. 

Následne dekan podrobne uviedol organizačné zmeny, kých katedier sa týkajú a v akom rozsahu. 

Obsah tejto informácie je zahrnutý do návrhu uznesenia, ktorým AS PraF UK, ktoré v písomnej 

podobe predložil dekan PraF UK členom AS PraF UK. Predseda AS PraF UK dal následne o 

nasledujúcom návrhu hlasovať: 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

na základe čl. 22 ods. 6 písm. i) 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  

 
berie na vedomie 

 
zmenu počtu a štruktúry administratívnych zamestnancov fakulty: 
 
a to 
 
a) zrušenie 1 pracovného miesta zamestnanca referátu obslužných činností dekanátu 

PraF UK v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času (druh práce: zabezpečovanie 
činnosti podateľne), 

b) zrušenie 1 pracovného miesta zamestnanca sekretariátu dekana a tajomníka fakulty 
dekanátu PraF UK s druhom práce „zabezpečovanie odbornej práce a agendy, koordinovanie 
spracúvania stanovísk a materiálov“ v rozsahu 60 % ustanoveného týždenného pracovného 
času (ponecháva sa toto pracovné miesto v rozsahu 40 % ustanoveného týždenného 
pracovného času, pričom v tomto rozsahu je toto pracovné miesto obsadené), 

c) zrušenie 
- 1 pracovného miesta sekretárky Katedry právnych dejín v rozsahu ustanoveného 

týždenného pracovného času, 
- 1 pracovného miesta sekretárky Katedry teórie práva a sociálnych vied v rozsahu 

ustanoveného týždenného pracovného času, 
- 1 pracovného miesta sekretárky Katedry ústavného práva v rozsahu ustanoveného 

týždenného pracovného času, 
- 1 pracovného miesta sekretárky Katedry pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, 
- 1 pracovného miesta sekretárky Katedry medzinárodného práva a európskeho práva 

v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, 
- 1 pracovného miesta sekretárky Katedry správneho a environmentálneho práva v 

rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, 
- 1 pracovného miesta sekretárky Katedry obchodného, finančného a hospodárskeho 

práva v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, 
- 1 pracovného miesta sekretárky Katedry občianskeho práva v rozsahu ustanoveného 

týždenného pracovného času, 
- 1 pracovného miesta sekretárky Katedry trestného práva, kriminológie a 

kriminalistiky v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času,  
- 1 pracovného miesta sekretárky Katedry ekonomických vied a práva informačných 

a komunikačných technológií v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, 
- 1 pracovného miesta sekretárky Katedry právnej komunikácie, telovýchovy a športu 

v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, 
pričom v záujme zabezpečenia efektívnosti výkonu administratívnej agendy katedier 

a ústavov budú funkčné miesta sekretárok katedier a sekretárok ústavov kumulované tak, že 



každá sekretárka bude zabezpečovať tieto činnosti vo vzťahu k viacerým katedrám alebo 
ústavom, s tým, že fakulta ako zamestnávateľ zamýšľa zabezpečiť túto agendu 
prostredníctvom piatich, maximálne šiestich administratívnych zamestnancov a v prípade 
potreby zabezpečenia agendy týmito piatimi alebo šiestimi zamestnancami sa budú pracovné 
činnosti zabezpečovať prostredníctvom v súčasnosti existujúcich personálnych 
zamestnaneckých kapacít zamestnávateľa, 

d) zrušenie 1 pracovného miesta samostatného odborného referenta Oddelenia 
edičnej a vydavateľskej činnosti v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, 

e) zrušenie 1 pracovného miesta zamestnanca pre zabezpečovanie distribúcie 
periodickej tlače alebo neperiodickej tlače vrátane sledovania vývoja na trhu a vyhľadávania 
nových možností, skladové hospodárstvo v rozsahu 55 % ustanoveného týždenného 
pracovného času na Oddelení edičnej a vydavateľskej činnosti. 

 

 

 Hlasovanie : 
 
Prítomní: 17 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
 
Návrh bol prijatý ako uznesenie č. 6/VI/2015 
 
K bodu 8 programu/ Rokovanie o uznesení AS PraF UK FiF UK z 23.2.2015, ktorý bol daný 
AS PraF UK na vedomie 
 
Predseda As PraF UK informoval o obsahu uznesenia. Vysvetlil, že nepovažuje za potrebné 
zaujímať stanovisko, alebo nijakým spôsobom podporovať uznesenie. Otvoril diskusiu o tomto 
bode.  
O slovo sa prihlásil pán dekan, informoval o Projekte UVP- jeho financovaní a udržateľnosti. Pán 
dekan vníma prostredníctvom uznesenia FiF UK prejavenie určitých obáv zo strany FiF 
a uznesenie vidí ako zaujatie ich stanoviska k tejto obave. Podporil a ubezpečil, že AS UK je 
s ohľadom na aktuálnosť situácie dostatočne informovaný o stave situácie a je schopný zvládnuť 
finančné náklady. Pán dekan navrhol nezasahovať do priebehu projektu. 
 
O slovo sa prihlásil JUDr. Hamuľák (podpredseda AS PraF UK za zamestnaneckú časť). Podporil 
stanovisko dekana PraF UK, ktoré práve predniesol a podporil zaujatie stanoviska nezapájať sa 
nateraz do situácie. Informoval, že sa vynára veľa otázok, aj vedeckých a pracovnoprávnych, 
ktoré nie sú dotiahnuté a bude nutné ich riešiť. Informoval, že problémy nastanú aj vo finančnej 
rovine, ale keď príde čas, stanovisko AS PraF UK určite pripraví. Nateraz však navrhuje sa 
nezapájať. 
 



Do diskusie sa už nikto iný neprihlásil a preto Predseda AS Praf UK rokovanie senátu ukončil. 
Poďakoval prítomným a zaželal im veľa úspechov v ďalšej práci. 
 
 

...................................................  
Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

predseda AS PraF UK 
 
 
 
 
 
Zapísala: JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. .............................................
Overil: pProf. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. .............................................
 Mgr. Petra Uličná,PhD. .............................................
 Mgr. Lenka Trnkusová .............................................
 
 
 

 
 
 
 


