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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
Akademický senát  

Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

 

 

 

 

Zápisnica 

zo zVII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty 

 vo volebnom období 1. máj 2014 – 30. apríl 2016  

konanom dňa 29. apríla 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)- (zúčastnil sa 

rokovania senát od bodu 5 programu) 

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. (tajomníčka AS PraF UK) 

Bc. Matúš Michalovič (Podpredseda za študentskú časť AS PraFUK)  

 

Overovatelia AS PraF UK:  

Mgr. Petra Uličná, PhD. (Overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK)  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK a člen 

predsedníctva) 

 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK:  

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. ) (zúčastnil sa rokovania senát od bodu 5 programu) 

Mgr. Martin Dufala, PhD. ) (zúčastnil sa rokovania senát od bodu 5 programu) 

JUDr. Radoslav Hnilica, PhD. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Bc. Michal Husivarga  

Bc. Peter Rakovský 

Daniel Zigo  
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Filip Šuran 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

Mgr. Lenka Trnkusová 

Stanislav Mihálik 

JUDr. Matej Smalik 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Milan Trylč, PhD.  

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti: 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK  

JUDr. Eduarda Burda, PhD. (Dekan PraF UK)  

doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. (Prodekan PraF UK)  

JUDr. Marián Giba, PhD. (Prodekan PraF UK) 

JUDr. Ján Škrobák, PhD. (Prodekan PraF UK) 

JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. (Prodekan PraF UK) 

JUDr. Michal Ďuriš, PhD. (Prodekan PraF UK) 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (Prodekan PraF UK) 

Prítomní hostia:  
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

 

 

Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 29. apríla 2015 o 15.15 

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

 

Navrhovaný program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Uvedenie novozvoleného člena AS PraF UK 

3. Schválenie Výročnej správy o činnosti PraF UK za rok 20014 

4. Schválenie správy o činnosti AS PraF UK z rok 2014 

5. Hodnotenie vybraných vedeckých aktivít 

a.  Informácia o plnení uznesenia AS PraF UK č. č. 22/V/2015 

b.  Prerokovanie návrhu Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, 

výskumných pracovníkov a  doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte 

6. Voľba/potvrdenie mandátu zástupcu v Rade vysokých škôl  SR 

7. Súhlas s vymenovaním splnomocnenca dekana pre vonkajšie vzťahy 

8. Prerokovanie informačných listov  výberových predmetov 

9. Prerokovanie bakalárskeho študijného programu právo v dennej a externej forme štúdia 

10. Informácia: Prerokovanie počtu a štruktúry pedagogických zamestnancov fakulty – čiastočné. 

11. Rôzne 

12. Záver 
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K bodu 1 programu/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia  

 

Predseda AS PraF UK otvoril 7. zasadnutie AS PraF UK a privítal všetkých členov. Informoval 

o doplnení programu a to konkrétne o jeden bod, ktorý navrhol zaradiť ako ôsmy bod programu, 

a to konkrétne „8. Súhlas s vymenovaním členov Vedeckej rady Univerzity Komenského, 

Právnickej fakulty“, takže predložil nový návrh so 13 bodmi. Predseda As PraF UK dal hlasovať 

o uznesení, ktorým sa schvaľuje zmenený program. 
 

 

 

NÁVRH č. 1  

 

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

„senát“),  

 

schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Uvedenie novozvoleného člena senátu 

3. Schválenie Výročnej správy o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty za rok 2014 

4. Schválenie správy o činnosti senátu za rok 2014 

5. Hodnotenie vybraných vedeckých aktivít 

a.       Informácia o plnení uznesenia senátu č. 22/V/2015 

b.      Prerokovanie návrhu Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských 

učiteľov, výskumných pracovníkov a  doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte 

6. Voľba/potvrdenie mandátu zástupcu v Rade vysokých škôl  SR 

7. Súhlas s vymenovaním splnomocnenca dekana pre vonkajšie vzťahy 

8. Súhlas s vymenovaním členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

9. Prerokovanie informačných listov  výberových predmetov 

10. Prerokovanie bakalárskeho študijného programu právo v dennej a externej forme štúdia 

11. Informácia: Prerokovanie počtu a štruktúry pedagogických zamestnancov fakulty – 

čiastočné. 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  
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Predseda AS PraF UK konštatoval, že senát návrh schválil ako uznesenie č. 1/VII/2015 

 

 

K bodu 2 programu/ Uvedenie novozvoleného člena AS PraF UK 
 

Podľa informácií predložených Stálou volebnou komisiou AS PraF UK za študentskú časť 

akademickej obce, boli v súlade s podmienkami volieb doručené dva návrhy, z toho jeden bol 

neplatný, preto sa naň neprihliada. Jediným kandidátom bol preto Filip Šuran. Vo voľbách bolo 

odovzdaných celkovo 14 hlasovacích lístkov, všetky boli platné. Všetci hlasovali za. 

Predseda AS PraF UK privítal ako nového člena kolegu Filipa Šurana. 

 

 

 

K bodu 3 programu/ Schválenie výročnej správy o činnosti Univerzity Komenského 

v Bratislave, PraF UK za rok 2014 
 

Predseda AS PraF UK poprosil dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

Dekan uviedol, že predložená výročná správa je sumarizáciou z predchádzajúceho 

kalendárneho roku, tj. za rok 2014 a obsahovo i závermi zodpovedá minulému vedeniu fakulty. 

Dekan informoval, že mnohé z výročnej správy už nie je aktuálne, vzhľadom na ukončené 

pracovné pomery dohodou a výpoveďou. Vedenie stále analyzuje príčiny mínusového 

hospodárenia a dve výročné správy boli vrátené tajomníkovi fakulty ako nedostatočne pripravené 

a nedostatočne konkrétne. 

Dekan informoval i o zmenenej metodike financovania jednotlivých fakúlt našej 

Univerzity. Táto metodika je však rozpočtovo znevýhodňujúca humanitné fakulty, pre našu 

fakultu to predstavuje rozpočet nižší o 265.000 eur na rok!!! Ide pre našu fakultu o značne 

likvidačný krok, pokles sa dotýka najmä prostriedkov na výplaty a doktorandské štipendiá. 

7 dekanov fakúlt sa na kolégiu s rektorom vzbúrilo a žiadalo o prepočet podľa novej metodiky. 

Podľa zmenenej metodiky by sme boli v pluse o viac než 200.000 eur. 

Rektor zmenenú metodiku neodmietol úplne, ale výsledok aj po prístupe s prihliadnutím 

na osobitnosť je odhadom aj tak mínus 219.000 eur. ani budúce kolégiá rektora nepredpokladajú 

výraznú zmenu v rozhodnutí o financovaní, takže tento rok bude problematický. Niektoré zmluvy, 

ktoré končia nebude možné predĺžiť, vedenie sa bude snažiť nájsť finančné prostriedky na 

vykrytie týchto strát tak, aby sme dokázali fungovať a zabezpečiť vyučovanie. 

Na kolégiu rektora vystúpil dekan Prírodovedeckej fakulty a uviedol, že existuje politická 

objednávka smerujúca k „vysušeniu humanitných odborov“, čo znamená, že každým rokom sa 

majú znižovať dotácie pre humanitné smery, humanitné vysoké školy. 

Dekan uviedol, že sa hodnotia výstupy v karentovaných časopisoch a záznamy v databáze 

Skopus a Web of Science. Pokiaľ sa zavedie metodika aj v budúcom roku, znamená to pre nás 

katastrofu, lebo aj keby sme stihli publikovať karenty a budeme mať záznamy v preferovaných 

databázach, prejaví sa to v rozpočte až na budúci rok, resp. až o dva roky. 

Dekan požiadal o šírenie tejto informácie na katedrách.   

Vzhľadom na to, že sa podstatným spôsobom znížili počty externých študentov, treba ich 

zvyšovať, lebo externí študenti platia školné vo výške 1.500 eur za rok. 
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Predseda otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

O slovo sa prihlásil prof. Čentéš, ktorý povedal, že je zronený z mínus 219-tisíc eur 

a položil otázku, s ohľadom na hospodárenie minulého vedenia- koľko prostriedkov vie fakulta 

vykryť z minuloročných rezerv?  

 

Dekan uviedol, že vedenie má prepočty, ktoré hovoria, že minuloročné rezervy stačia na 

vykrytie minulého hospodárenia, na primárny schodok. 

Zníženie aktuálnych výdavkov je možné len zníženým výdajov na služby, fakulta ešte 

disponuje prostriedkami v rámci projektu LEIG a Univerzitného vedeckého parku, no i napriek 

tomu budeme v mínuse okolo 200- tisíc eur. 

Fakultu doháňa rokmi neriešená publikačná činnosť, vedenie však spraví všetko preto, aby 

sa decembrové výplaty dali finančne pokryť. 

Predseda vyzval ďalších členov na zapojenie do diskusie.  

 

O slovo sa prihlásil prodekan Mičátek a uviedol, vzhľadom na predloženú výročnú správu 

o hospodárení fakulty, že bola zaslaná všetkým zamestnancom, ale že má predstavu, že by mala 

v budúcich rokoch vyzerať inak. Výročná správa mala byť podľa neho odovzdaná minulým 

vedením pri jeho odchode, nebola, takže by mali byť prijaté záväzky, aby tak každé vedenie 

učinilo pri svojom odchode. 

 

Prodekan Vrabko sa zapojil do diskusie o metodike rozdeľovania prostriedkov na 

univerzite. Uviedol, že svojho času tu boli dve metodiky delenia prostriedkov a to na ministerstve 

financií a metodika na univerzite. Povedal, že pán dekan Prizma a jeho tvrdenie o spoločenských 

vedách bude možné vyvrátiť vhodnými argumentmi. Bude nutné vrátiť sa k dvom metodikám, 

ktoré tu existovali predtým. Bude nutné na tom trvať, lebo my pripravujeme ľudí, ktorí sú 

hodnotní pre spoločnosť inak, nie len v „projekte NASA“. 

Dekan fakulty sa vyjadril k tomu, že na kolégiu rektora nechcú počúvať polemiky ani 

argumentáciu. 

Predseda AS PraF UK položil doplňujúcu otázku, či je ochotný nás niekto z vedenia 

univerzity podporiť. Dekan povedal, že nás podporili prorektori za Matematicko-fyzikálnu 

fakultu. 

Prodekan Mičátek upozornil, že boli upravené a doplnené materiály vo výročnej správe 

týkajúce sa publikačnej činnosti, takže ich senát má schváliť v aktuálnom znení.   

 

Predseda AS PraF UK dal hlasovať za uznesenie, ktorým sa schvaľuje návrh výročnej správy za 

rok 2014. 

 

 

NÁVRH č. 2 

 

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 
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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 

 

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

rok 2014, predloženú dekanom fakulty. 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 13  

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že uznesenie bolo prijaté ako uznesenie č. 2/VII/2015 

 

 

K bodu 4 programu/ Schválenie správy o činnosti senátu za rok 2014 

 

Predseda otvoril rokovanie o tomto bode programu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. Predseda AS 

PraF UK dal hlasovať o schválení správy o činnosti Akademického senátu UK v Bratislave, 

Právnickej fakulty za rok 2014. 
 

 

NÁVRH č. 3 

 

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

 

 

na základe čl. 13 ods. 3 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 predsedu senátu  

 

schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej  
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fakulty, za rok 2014  a predkladá ju akademickej obci. 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že uznesenie bolo prijaté ako uznesenie č. 3/VII/2015 

 

 

K bodu 5 programu/ Hodnotenie vybraných vedeckých aktivít 

 

Rokovania o bode 5 programu sa zúčastnili i podpredseda JUDr. Juraj Hamúľák, PhD.  a JUDr. 

Ľubomír Čunderlík, PhD. a Mgr. Martin Dufala, PhD.. 

 

 

Predseda AS PraF UK informoval, že tento bod sa skladá z dvoch čiastkových bodov a to bodu a) 

Informácia o plnení uznesenia senátu č. 22/V/2015 a čiastkového bodu b) Prerokovanie návrhu 

Smernice dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá upravuje 

hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov 

a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. Požiadal dekana 

fakulty o vyjadrenie sa k jednotlivým bodom.  

Dekan informoval, že bola prijatá smernica o hodnotení publikačnej činnosti na základe uznesenia 

senátu č. 22/V/2015. Následne objasnil, aké kritériá boli podstatné pre vytvorenie tejto smernice. 

Uviedol, že rozhodujúce boli zatiaľ tzv. „A-čkové publikácie“. Podkladom bolo zistenie, že 32% 

našich zamestnancov publikuje 6 článkov ročne, 35% priemerne 3 články a 33% menej ako 

jeden „A-čkový výstup ročne“. 
Dekan ma margo zisteného uviedol, že všetkým bude zaslané hodnotenie podľa aktuálnych 

kritérií, ktoré zatiaľ bude mať len informačný charakter, aby každý zhodnotil svoje pôsobenie na 

fakulte a zlepšil ho. Bohužiaľ aktuálne nie je dôležité, koľko hodnotných článkov vypublikujeme.  

 

Dekan uviedol, že hodnotenie nevyjadruje mieru výučbovej časti, alebo grantovej úspešnosti. 

Smernica bude vyžadovať získanie najmenej 40 bodov ročne za publikačnú činnosť. Ďalšia vec, 

ktorá bude zavedená, bude aby raz za 5 rokov vydal každý náš zamestnanec jednu monografiu, 

prípadne si ju môže nahradiť dvoma databázovými článkami, alebo jedným „karentom“. Prvé 

hodnotenie bude prebiehať k ukončeniu roka 2017- spätne za 5 rokov (dozadu). 

 

Profesor a docent bude musieť získať 60 bodov ročne, odb. asistent musí získať 55 bodov, 

doktorandi 45 bodov ročne. Dekan ocení popredných finančnou odmenou, tí čo nesplnia budú 

sankcionovaní zápisom, ktorý sa založí do pracovného záznamu. Pri viacerých budú vyvodené 

pracovnoprávne dôsledky. 

 

Prodekan Vrabko vysvetlil, že v slovenčine sa v priebehu dvoch- troch týždňov pripravujú 

postupy, ako sa časopisy dostávajú do databáz, ktoré časopisy sú karentované a podobne, čo je 

impakt a pod., aby sa jednotliví zamestnanci mohli s ním oboznámiť a zariadiť sa podľa neho. 
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Rovnako upozornil, že každá evidencia publikačnej činnosti sa uzatvára vždy k 31.3. za 

predchádzajúci kalendárny rok. 
 

Predseda As PraF UK požiadal prítomných o zapojenie sa do diskusie. 

 

Prof. Čentéš sa spýtal, či nasledujúce 5 ročné obdobie sa uzatvorí v marci roku 2018. Dekan to 

potvrdil.  

 

Prof. Čentéš upozornil, že 2 a pol roka je málo na doplnenie kritérií, čo znamená, že bude 

vydávaný tlak na jednotlivých vyučujúcich, aby pracovali samostatne nie v kolektíve. 

 

Uviedol, že existujú len 4 „nám ako tak dostupné“ karentované časopisy a ak budeme mať 

spoluautori jeden článok, že každý z autorov bude mať uznané toto kritérium s ohľadom na 

aplikovanie smernice dekana o hodnotení publikačnej činnosti? 

 

Dekan uviedol, že je nevyhnutné preniknúť do týchto oblastí, aby sme začali pracovať v tímoch, 

skúsiť preniknúť do zahraničia, aby sme si vzájomne pomáhali spoluautorstvom a prekladom. 

Každému autorovi sa bude publikácia samozrejme počítať samostatne z hľadiska hodnotenia 

vedeckých aktivít, z hľadiska metodiky rozdeľovania prostriedkov sa nám bude počítať ako jeden 

záznam. 

 

Prodekan Vrabko uviedol, že nehrozí individualizácia, ale práve kolektivizácia. Treba sa zamerať 

na to, že monografia má mať maximálne 3 autorov, ale ak ich bude viac, bude to kolektívna 

monografia a budú mať kapitolu v kolektívnej monografii. 

 

JUDr. Ľalík nadviazal na to, že sleduje americké a anglické karentované časopisy a upozornil 

práve na to, že v karentoch sa nachádzajú maximálne dvaja spoluautori, nie kolektívy vyššieho 

počtu autorov. Vidí problém v tom, že fakulta nemá elektronické databázy prístupné do týchto 

časopisov, nevidíme ich obsah, je to finančne náročné a problematické. 

 

Dekan priamo reagoval, že existujú jednotlivci u nás, ktorí to možno dokážu, ale naši autori tam 

môžu preniknúť prostredníctvom medzinárodných inštitútov, teórie práva, zrejme nebude 

hodnotné bohužiaľ aktuálne polemizovať o slovenských inštitútoch práva. 

 

Prodekan Brtko povedal, že treba apelovať na katedry, aby sa vždy naši najmenej traja autori na 

každej katedre za päť rokov, ktorí vypublikujú monografiu. 

 

 

 

Prodekan Mičátek povedal, že by sme nemali byť zameraný len na odbor právo, ale 

zamerať sa na medzifakultné kolektívy, keďže oni majú karenty a prístupy k nim. Zaberať sa na 

prierezové témy, možno prírodovedne orientovane. 
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JUDr. Čunderlík sa vyjadril k textu smernice s ohľadom na externých aj interných 

doktorandov, pri ktorých je stanovený rovnaký počet bodov. Predsa len pri externých 

doktorandoch by sa malo prihliadať na to, že nám prinášajú finančné prostriedky a či to nebude 

odplašujúce. Dal toto na zváženie, bez zaujatia jednoznačného stanoviska. 

 

JUDr. Lukáčka uviedol, že situáciu ohľadom externistov pozná a uviedol to, že externí 

doktorandi publikujú často pod hlavičkou svojho zamestnávateľa, a či toto má nejaký rozmer 

s ohľadom na hodnotenie ich vedeckých aktivít. 

 

Prodekan Brtko len uviedol, že pokiaľ externý doktorand nepublikuje pod našou 

hlavičkou, neráta sa mu publikácia za našu fakultu. 

 

Prodekan Vrabko reagoval na otázky a podnety tak, že externisti boli vložení do 

hodnotenia dodatočne. Sankciou pre nich je upozornenie od školiteľa, takže ide o veľmi jemnú 

sankciu. Pokiaľ sa nedá, aby uviedol našu fakultu ako prvú v poradí, nemôžeme ho do toho nútiť, 

nič sa nestane ak tak neurobí. Možno treba podnecovať nemeckých doktorandov, aby publikovali 

pod našou hlavičkou v nemeckých časopisoch, bolo by to zaujímavé. 

 

Dekan povedal, že sa na túto časť smernice pozrie a možno to do smernice zakomponuje. 

  

Prof. Čentéš tlmočil návrh JUDr. Blažeka, či by sa do smernice nemohli doplniť aj do bodu 19. 

výstupy BBB- kapitoly v odbornej monografii. Dekan uviedol, že hoci za to nie sú „z rektorátu 

peniaze“, môžu to i napriek tomu zaradiť do bodu 19. 

 

JUDr. Ľalík upozornil na to, že i naši študenti mohli publikovať časť svojich záverečných 

prác v Justičnej revue. Dekan povedal, že budú len radi a podporia to. Toto stanovisko podporil aj 

prodekan Vrabko. 

 

Prodekan Vrabko ďalej informoval o tom, že to je priestor pre ŠVOČ-károv. Prodekan 

Mičátek informoval, že tieto práce budú publikované cez vydavateľstvo Wolters- Kluwert. 

Predseda ukončil rokovanie o bode č. 5 programu. 

 

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 návrh dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie vnútorný predpis Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských 

učiteľov, výskumných pracovníkov a  doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte. 
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Hlasovanie : 

 

Prítomní: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že návrh bol prijatý ako uznesenie č. 4/VIII/2015.. 
 

 

K bodu 6 programu/ Voľba/potvrdenie mandátu zástupcu v Rade vysokých škôl 
 

Predseda As PraF UK uviedol bod 6 programu. Uviedol, že za zástupcu našej fakulty bol zvolený 

prof. Vrabko a senát následným hlasovaním potvrdzuje mandát prof. Vrabka. Otvoril diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil. 

 

Predseda AS PraF UK prerušil rokovanie o bode 6 programu (hlasovania k bodu 6-8 prebehli 

všetky spoločne) a pokračoval bodom 7 programu. 

 

 

K bodu 7 programu/ Súhlas s vymenovaním splnomocnenca dekana pre vonkajšie vzťahy 

 

Dekan uviedol, že uplynulo funkčné obdobie prodekanovi Laciakovi, a keďže je jeho osoba podľa 

dekana pre našu fakultu potrebná, intenzívne napr. spolupracuje s právnou praxou, udržiava 

mnohé zahraničné vzťahy, požiadal o podporu členov senátu pre JUDr. Laciaka v pozícii 

Splnomocnenca dekana pre vonkajšie vzťahy. 

 

Predseda AS PraF UK prerušil rokovanie o bode 7 (hlasovania prebehnú spolu) a uviedol bod 8 

programu. 

 

 

 

K bodu 8 programu/ Súhlas s vymenovaním členov Vedeckej rady UK v BA, Právnickej 

fakulty 

 

Predseda AS vyzval k uvedeniu tohto bodu dekana ako navrhovateľa.  

 

Dekan uviedol, že navrhuje do Vedeckej rady dve osoby- prof. Mamojku a JUDr. Kaliňáka. Obe 

osoby sú ochotné podporiť fakultu. 

 

Predseda vyzval prítomných na diskusiu. Do diskusie sa nikto nezapojil, takže vyzval prítomných 

na hlasovanie o bode 6-8 programu v tajnej voľbe a požiadal Dr. Uličnú, ako verovateľku o 

informovanie o výsledkoch volieb. Po hlasovaní prerušil okovanie senátu z dôvodu času na 

spočítanie hlasov.  
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Dr. Uličná po prestávke na spočítanie hlasov vyhlásila nasledujúce výsledky: 

 

Hlasovanie o bode 6 programu: 

 

 

NÁVRH č. 5 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

 

potvrdzuje mandát zástupcu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v Rade 

vysokých škôl Slovenskej republiky 

 

Prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 5/VIII/2015). 

 

Hlasovanie o bode 7 programu: 

 

 

NÁVRH č. 6 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

na základe čl. 26 ods. 4 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 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis 

č. 5/2015)  na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

vyslovuje súhlas  s vymenovaním JUDr. Ondreja Laciaka, PhD. za splnomocnenca dekana pre 

vonkajšie vzťahy 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 16 
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Za: 14 

Proti: 1 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 6/VIII/2015).. 

 

Hlasovanie o bode 8 programu: 

 

 

NÁVRH č. 7 

 

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

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, 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 Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2015)  

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje vymenovanie nasledujúcich členov Vedeckej rady Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty: 

 

JUDr. Robert Kaliňák 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

 

Hlasovanie o JUDr. Róbertovi Kaliňákovi: 

 

Prítomní: 16 

Za: 15 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie o prof. JUDr. Mojmírovi Mamojkovi, CSc. 

 

Prítomní: 16 

Za: 15 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Predseda AS PraF UK konštatoval, že uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 7/VIII/2015).. 

 

 

K bodu 9 programu/ Prerokovanie informačných listov výberových predmetov 

 

Predseda As PaF UK požiadal o uvedenie tohto bodu prodekana Brtka. Prodekan Brtko uviedol, 

že informačné listy sa týkajú výhradne bakalárskeho študijného programu a spresnil, kto infolisty 

vypracoval a predložil na schválenie ako i názvy predmetov, ktorých sa infolisty týkajú: 

 

Predseda uviedol, že AS PraF UK neschvaľuje infolisty, ale len berie na vedomie. Otvoril 

diskusiu o tomto bode, nikto sa však do nej nezapojil. Dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 8. 

 

Rokovania o bode 9 sa nezúčastnila Dr. Uličná. 

 

 

NÁVRH č. 8 

 

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, 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)  

 

berie na vedomie  zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do bakalárskeho študijného 

programu, respektíve do magisterského študijného programu, v súlade s predloženými  

informačnými listami : 

 

1. Najväčšie procesy v československých dejinách v 20. storočí 

2. Klinika trestného práva 

3. Športové právo 

4. Hospodárske právne dejiny na Slovensku 

5.  Dejiny verejnej správy na Slovensku 

6. Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku 

7.Volebné právo a volebné systémy 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 15 

Za: 15 

Proti: 0 
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Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS uviedol, že senát návrh uznesenia schválil (uznesenie č. 8/VIII/2015).) 

 

 

K bodu 10 programu/ Prerokovanie bakalárskeho študijného programu právo v dennej aj 

externej forme štúdia 

 

Predseda požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. (Do rokovacej miestnosti sa dostavila 

aj Dr. Uličná.)  

 

Dekan uviedol, že polemika sa vedie niekoľko rokov a dozrela potreba pre reformu študijného 

programu právo. Ide o naplnenie jedného z bodov programu dekana, s ktorými išiel do 

dekanských volieb. Apeloval na dôležitosť tohto študijného programu a to, že ide o širší aspekt 

a že vytvorí základ pre vytvorenie magisterského cudzojazyčného anglického študijného 

programu. 

 Dekan povedal, že prišlo k postupným úpravám a pripomienkam, ktoré sa zapracujú. 

Prišla požiadavka od Katedry občianskeho práva, aby v externom štúdiu boli povinné predmety, 

ktoré boli posunuté do skoršieho ročníka, boli posunuté naspäť, kvôli personálnym možnostiam 

Katedry. Dekan sa rozhodol tejto požiadavke vyhovieť. 

Dekan ďalej uviedol i to, že Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach už má postavený Bc. študijný 

program na podobných princípoch, nakoľko čítajú zápisnice zo senátu našej fakulty a snažia sa pružne 

reagovať na požiadavky trhu.  

Dekan však potvrdil, že v priebehu nasledujúceho akademického roka by bol rád, aby už 

v septembri roka 2016 bol zavedený magisterský anglický študijný program. Uvažuje sa 

o zavedení prechodného programu, kvôli aktuálnym bakalárom, ktorí by prijatím na nový študijný 

program „obišli“ podstatné predmety ako občianske právo a pod.. 

Predseda AS PraF UK požiadal dekana o zapracovanie vhodných pripomienok a zaslal 

senátu finálnu verziu bakalárskeho študijného programu. (Počas rokovania o bode 10 programu sa 

do miestnosti dostavila Dr. Uličná.) 

 

Do diskusie sa prihlásil JUDr. Hamuľák s otázkou, čo v prípade, ak by nám tento program 

v akreditačnej komisii v tejto podobe neprešiel. Dekan na to priamo reagoval tým, že sa pokúsime 

zmeniť opis študijného programu, prípadne stiahnuť aktuálnu verziu a nahradiť ju čiastočne 

zmenenou. 

Za podnetné dekan považuje už zmenu obsahu jednotlivých predmetov a zmenu výučby 

a skúšania. 

JUDr. Čunderlík povedal len, že sú zverejnené dátumy zasadnutia Akreditačnej komisie, 

takže keďže vychádza z tejto informácie, dá sa predpokladať, či verzia programu sa stihne 

schváliť alebo nie. 

Do diskusie sa nikto ďalší nezapojil, takže predseda dal hlasovať o návrhu uznesenia 

predloženého pod č. 9. 
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NÁVRH č. 9 

 

 

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, 

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") 

 

I. berie na vedomie návrh bakalárskeho študijného programu Právo v študijnom odbore 3.4.1. 

Právo (ďalej len "návrh"); 

II. berie na vedomie, že v predloženom návrhu ešte vykonané úpravy na základe odôvodnených  

pripomienok katedier a ústavov, najmä Katedry občianskeho práva; 

III. žiada dekana zaslať konečne znenie návrhu, ktoré má byť predložené Vedeckej rade 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, členom senátu do 12. mája 2015. 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK uviedol, že uznesenie bolo schválené v prednesenom znení (uznesenie č. 

9/VIII/2015).. 

 

K bodu 11/ Informácia: Prerokovanie počtu a štruktúry pedagogických zamestnancov fakulty 

 

Predseda AS PraF UK uviedol ďalší bod a požiadal dekana o informáciu o tomto bode programu. 

Dekan uviedol, že úprava počtu zamestnancov sa bude týkať konkrétne dvoch miest, kde boli 

ukončené pracovné pozície pre nadbytočnosť. Nech už budú akékoľvek ďalšie problémy,  Ústav 

klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry nebude ďalej personálne riešený a z pohľadu 

dekana tu majú členovia tejto katedry miesto isté. 

Ďalšie miesto sa týka Doc. Sydaka Pracovný pomer bol ukončený dohodou aj s doc. Kunovou, s prof. 

Klímom, pracovný pomer sa ukončil aj s Dr. Kubíčkovou, u Doc. Dulaka, Dr. Dulakovej Jakúbekovej, 

Doc. Fogaša a Doc. Jakuboviča. Dekan o jednotlivých dôvodoch  informoval senátorov. 



16/19 

 

 

 

NÁVRH č. 10 

 

 

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 vedeckých a pedagogických zamestnancov fakulty: 

a to 

- zrušenie 1 pracovného miesta odborného asistenta na Ústave klinického právneho vzdelávania 

a telesnej kultúry, na Oddelení telesnej kultúry, v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného 

času; 

- zrušenie 1 funkčného miesta docenta v študijnom odbore hospodárske právo a finančné právo 

na Katedre finančného práva, v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času. 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní:16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 10/VII/2015). 

 

K bodu 12/ Rôzne 

 

Predseda As PraF UK vyzval prítomných na námety k tomuto bodu programu. 

 

Prof. Čentéš navrhol, aby ako uznesenie senátu bol daný návrh, aby dekan na najbližšom rokovaní 

senátu poskytol informáciu o tom, a) ktorí zamestnanci našej fakulty sú zapojení aktuálne 

v ktorých projektoch APVV, VEGA, KEGA a pod. a b) ktorí podali v roku 2015 žiadosti do 

projektov APVV, VEGA a KEGA. 

 

JUDr. Hamuľák informoval senátorov, že bol na stretnutí odborárov a bola informácia, že ani 

ministerstvo nevie, či bude vypísaná APVV výzva a ak bude vypísaná, bude v septembri.  

Informoval o tom, že len 20% vysokých škôl má úspešnosť v získavaní projektov VEGA, SAV 
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95%. Navrhol doplniť uznesenie o zamestnancov, ktorí sú členmi riešiteľských kolektívov. Prof. 

Čentéš potvrdil, že takto to aj bolo myslené. 

 

Predseda AP PraF UK sa spýtal prítomných, či majú návrhy na rokovanie o tomto návrhu. Nikto 

sa do diskusie neprihlásil, takže navrhol hlasovať o návrhu uznesenia Prof. Čentéša. 

 

 

NÁVRH č. 11 

 

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

 

žiada dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, aby na najbližšom 

zasadnutí senátu poskytol senátu nasledujúce informácie: 

 

a) informáciu, ktorí zamestnanci a z ktorých katedier a ústavov sú členmi riešiteľských kolektívov 

projektov v rámci grantov VEGA , KEGA, APVV a podobné; 

b) Informáciu o tom, ktorí zamestnanci sú navrhovanými členmi projektov na základe žiadosti v 

rámci grantových výziev VEGA a KEGA 2015 a APVV 2014. 

 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK uviedol, že uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 11/VII/2015). 

 

Predseda AS PraF UK po neformálnej diskusii s dekanom si zobral slovo a uviedol, že 

navrhuje schváliť uznesenie, ktorým žiada rektora UK o to, aby brali ohľad na rozmanitosť fakúlt 

a aby neboli humanitné fakulty zvolenou metodikou rozdeľovania finančných prostriedkov 

univerzity finančne poškodené. Pripravené uznesenie bolo pripravené v spolupráci s dekanom. 

Toto potvrdil aj JUDr. Hamuľák. Vyzval prítomných, aby neboli ticho a vyjadrovali sa 

proti metodike na všetkých fórach. 

Dekan uviedol, že keby nebola zmenená metodika z roka 2014, boli by sme fakultou, 

ktorá zaznamenala progres.  

 

Predseda AS PraF UK dal na základe výsledkov diskusie hlasovať o navrhnutom uznesení 

v tomto znení: 
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NÁVRH č. 12 

 

 

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

 

I. vyzýva rektora Univerzity Komenského v Bratislave a Akademický senát Univerzity 

Komenského v Bratislave, aby aj pri rozdeľovaní štátnej dotácie medzi jednotlivé fakulty brali do 

úvahy rozmanitosť jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave; 

 

II. žiada rektora Univerzity Komenského v Bratislave a Akademický senát Univerzity 

Komenského v Bratislave, aby prehodnotili delenie štátnej dotácie na jednotlivé fakulty a súčasti 

Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2015 tak, aby neboli v dôsledku zmeny metodiky 

poškodené fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so spoločenskovedným a humanitným 

zameraním; 

 

III. konštatuje, že keby neprišlo k zmene metodiky oproti metodike z roku 2014, vzhľadom na 

zvýšenie výkonov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, by Právnická fakulta 

prispela k vyšším príjmom Univerzity Komenského v Bratislave, mala by vyšší podiel na štátnej 

dotácii a zároveň by bola donorom iných fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS konštatoval, že toto uznesenie bolo schválené (uznesenie č. 12/VII/2015). 

 

 

Predseda AS uviedol krátku poznámku kvôli neúčasti členov senátu. Požiadal dekana o to, aby 

tlmočil vedúcim katedier aby umožnili účasť jednotlivým členom senátu. Zároveň predseda AS 

upozornil členov senátu, že účasť na zasadnutí senátu a jeho komisíi je plnením 

pracovnoprávnych, respektíve študijných povinností a do budúcna bude akceptovať 

ospravedlnenie len z dôvodu dôležitých prekážok na strane zamestnanca, respektíve čerpania  

plánovanej dovolenky.  

Dekan povedal, že pripomenie vedúcim katedier túto časť, ktorú upravuje štatút a vedúci 

katedry boli k nájdeniu suplovania nápomocní a vedeli o tom. 
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K bodu 13/ Záver 

 

Predseda senátu poďakoval prítomným za prácu a účasť a ukončil rokovanie senátu. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 
predseda AS PraF UK 

 
 
 
 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. ............................................. 

Overil: pProf. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. ............................................. 
 Mgr. Petra Uličná,PhD. ............................................. 
   

 
 


