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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 VI. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 11. februára 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. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

Mgr. Erika Rondová, PhD. 

JUDr. Peter Lysina, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

JUDr. Zuzana Illýová, PhD. 

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD. 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Matúš Mažáry 

Erik Tóth 

Bc. Marko Dominik 

Mgr. Stanislav Mihálik 

Mgr. Peter Rakovský 

Bc. Erik Ploth 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Petronela Luprichová, PhD. 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

Bc. Filip Tubler 

Matúš Brath    

Bc. Igor Slovák 
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Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

nikto 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

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

 

Prítomní hostia: 

JUDr. Jozef Andraško, PhD. 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 11. februára 2019 o 13:00 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.  

 

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: 20 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/VI/2019 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Súhlas s vymenovaním prodekanov PraF UK 

3. Rôzne 

4. Záver.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že program bol senátom schválený ako uznesenie č. 1/VI/2019. 
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K bodu 2/ Súhlas s vymenovaním prodekanov PraF UK 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova a objasnil, že k dispozícii sú návrhy troch kandidátov na prodekanov. 

V prvom rade išlo o doc. Škrobáka, súčasného prodekana, ktorému končí funkčné obdobie 

dnešným dňom. Dekan vyjadril s jeho prácou veľkú spokojnosť a poprosil senát o podporu. 

Druhým návrhom bol JUDr. Andraško, ktorého dekan uviedol ako kandidáta na prodekana 

pre oblasť PR, marketingu, vzťahov s verejnosťou a IT technológií. Časť tejto agendy doteraz 

vykonával prodekan Giba, ktorý sa rozhodol venovať viac vedeckým veciam a rodine. Dekan 

uviedol, že túto funkciu súčasnému prodekanovi Gibovi ponúkal, avšak s inou agendou, lebo 

na fakulte je potreba napredovať v oblasti technológií, avšak nakoniec sa dohodli takto. 

Tretím návrh na funkciu prodekana bola docentka Trellová. Dekan uviedol, že je rád, že sa 

dohodli na agende zahraničných vzťahov, ktorú považuje za mimoriadne dôležitú. V tejto 

oblasti nás podľa dekana čakajú veľké výzvy, pretože anglické štúdium sa zatiaľ nepodarilo 

rozbehnúť v intenciách, ako by fakulta chcela. Túto agendu vykonávala JUDr. Duračinská, 

ktorá by sa mala stať prorektorkou. Dekan  ďalej informoval, že prodekan Blažo bude 

pokračovať vo svojej agende a prodekan Strémy zahrnie aj agendu vedy, knižnice 

a vydavateľskú činnosť. 

 

Predseda senátu poďakoval dekanovi a podporil kandidáta docenta Škrobáka, s ktorým bola 

podľa neho veľmi dobrá spolupráca. Predseda senátu sa ďalej vyjadril, že s ostatnými 

kandidátmi nemá osobnú pracovnú skúsenosť, ale je presvedčený, že si svoje funkcie budú 

plniť kompetentne a nanajvýš zodpovedne a aj tieto návrhy podporil. 

 

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

 

Do diskusie sa prihlásil profesor Čentéš, ktorý sa vyjadril, že u docenta Škrobáka oceňuje 

jeho precíznosť v práci a skonštatoval, že za to obdobie, ktoré on pokrýval zaznamenala 

legislatíva fakulty kvalitatívny aj kvantitatívny posun. Jeho podklady a vyjadrenie svedčia 

o tom, že týmto veciam rozumie a fakultu pohol dopredu. K doktorovi Andraškovi sa vyjadril, 

že s ním má konkrétnu skúsenosť, keď sa spolu pokúšali o zahraničný grant Horizont, kedy 

mal možnosť vidieť, že je to mladý kolega, ktorý zvláda tieto témy, sú mu blízke a odviedol 

dobrú prácu. Profesor Čentéš sa vo svojej reči dotkol aj tretej kandidátky, docentky Trellovej, 

ku ktorej uviedol, že pracovne sa s ňou ešte nestretol, ale počul o jej publikačnej činnosti 

a myslí si, že fakulta musí oblasť jej možnej budúcej agendy rozvinúť, lebo je perspektívna.  

 

O slovo sa ďalej prihlásil prodekan Škrobák, ktorý poďakoval za slová podpory a vyjadril 

snahu robiť veci ešte lepšie. Docentka Trellová sa taktiež poďakovala za dôveru dekana 

a uviedla, že verí, že výsledok bude pozitívny. Rovnako sa poďakovala profesorovi Čentéšovi 

a záverom sa vyjadrila, že jej agenda je plná výziev, že do tohto boja ide s malou dušičkou, 

lebo anglický program je náročný, preto sa o funkciu uchádza s veľkou dávkou pokory. 

Doktor Andraško taktiež poďakoval za dôveru a uviedol, že chce nadviazať na prácu 

prodekana Gibu. Vidí veľa rezerv, ktoré treba vyplniť, lebo téma PR a marketing fakulte 

chýba, a to hlavne v spojitosti s IKT. Členov senátu informoval, že náčrt svojej predstavy už 

má aj v papierovej podobe a že za tie 4 roky vie fakulta dokázať veľké veci. Záverom 

povedal, že sa teší na spoluprácu s celou akademickou obcou. 



4 
 

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

zasadnutia AS PraF UK. Predseda senátu dal následne hlasovať o súhlase s vymenovaním 

prodekanov, v predloženom znení. 

 

Overovatelia uskutočnili hlasovanie pre každého kandidáta zvlášť a odobrali sa do vedľajšej 

miestnosti pre sčítanie hlasov. Po sčítaní hlasov došlo k vyhláseniu výsledkov hlasovania. 

 

Výsledky hlasovania o JUDr. Jozefovi Andraškovi, PhD. 

 

Hlasovanie: 

Za: 20 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/VI/2019 
 

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

ods. 1 písm. c) 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. d) Štatútu Univerzity 

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

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

schvaľuje 

 

návrh na vymenovanie prodekana fakulty JUDr. Jozefa Andraška, PhD.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh na vymenovanie prodekana fakulty JUDr. Jozefa 

Andraška, PhD. bol senátom schválený ako uznesenie č. 2/VI/2019. 

 

Výsledky hlasovania o doc. Mgr. Jánovi Škrobákovi, PhD. 

 

Hlasovanie: 

Za: 20 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 3/VI/2019 
 

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

ods. 1 písm. c) 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. d) 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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návrh na vymenovanie prodekana fakulty doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh na vymenovanie prodekana fakulty doc. Mgr. Jána 

Škrobáka, PhD. bol senátom schválený ako uznesenie č. 3/VI/2019. 

 

Výsledky hlasovania o doc. Lívii Trellovej, PhD. 

 

Hlasovanie: 

Za: 18 

Proti: 1 

Neplatný: 1 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 4/VI/2019 
 

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

ods. 1 písm. c) 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. d) Štatútu Univerzity 

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

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

schvaľuje 

 

návrh na vymenovanie prodekanky fakulty doc. Lívie Trellovej, PhD.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh na vymenovanie prodekanky fakulty doc. Lívie Trellovej, 

PhD. bol senátom schválený ako uznesenie č. 4/VI/2019. 

 

Kandidáti sa poďakovali za prejavenú dôveru. 

 

K bodu/ 3 Rôzne 

 

Predseda senátu udelil slovo dekanovi. 

 

Dekan sa vyjadril, že keď bude poskladané celé nové vedenie a budú ustanovení aj noví 

vedúci katedier, tak sa pristúpi k detailnému spracovaniu obsahu, na čom budú pracovať. 

Netreba čakať žiadne zásadné zmeny, ale ide hlavne o to, aby členovia akademického senátu 

videli, ako to bude rozpracované a aby mohli uviesť pripomienky. Dôvodom je fakt, že sa 

rieši veľa vecí za krátky čas, potrebujeme to zastabilizovať, aby sme vniesli do práce viac 

pokoja a metodickej presnosti. 

 

Predseda senátu informoval, že sa senát bude musieť v krátkom čase opäť stretnúť. 

Predmetom rokovania budú noví vedúci katedier. V tejto súvislosti prebehnú dňa 20.2.2019 

nové výberové konania. Predseda senátu navrhol termín rokovania senátu na deň 27.2.2019 

o 16:00 hod. Členovia senátu s týmto návrhom súhlasili. 
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Predseda senátu vyzval predsedov senátnych komisií, aby pripravili správy o svojej činnosti 

za minulý rok. 

 

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

 

Overili:  

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

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

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


