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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 VII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

vo volebnom období 1. máj 2016 – 30. apríl 2018 

konanom dňa 23. marca 2017 

 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „AS PraF UK“): 

  

Predsedníctvo AS PraF UK:  

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (predseda AS PraF UK) 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. (podpredseda  za zamestnaneckú časť AS PraF UK, 

zapisovateľ) 

Bc. Roman Bisták (podpredseda za študentskú časť AS PraF UK) 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. (overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

 

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

PraF UK) 

Členovia AS PraF UK- zamestnanecká časť: 

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. (prišiel po hlasovaní o bode 1) 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. 

  

Č l e n o v i a - študentská časť: 

Mgr. Petra Janská 

Erik Ploth (prišiel po hlasovaní o bode 1) 

Igor Slovák  

Filip Šuran 

Daniel Zigo 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  



2 
 

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

Mgr. Matúš Michalovič (študijný pobyt) 

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

Bc. Stanislav Mihálik 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

JUDr. Lenka Freel, PhD. 

Bc. Lukáš Bis 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (prodekan) 

Mgr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (prodekan) 

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

Mgr. Kristína Považanová, PhD. (prodekan) 

 

 

Prítomní: hostia  

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 23. marca 2017 o 8,30 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 otvoril predseda AS PraF UK v zmysle Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Privítal 

prítomných a konštatoval, že na začiatku zasadnutia je prítomných 16 členov senátu (z toho 5 

za študentskú časť), senát je uznášaniaschopný. 

Predseda AS PraF UK predložil senátu návrh programu zasadnutia AS PraF UK. 

Nikto z prítomných nenavrhol zmeny ani doplnenia programu, takže predseda AS PraF UK 

dal hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia AS PraF UK. 

 

 

NÁVRH č. 1 

 

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

„senát“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 
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1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Prerokovanie študijného programu PRÁVO v I. stupni štúdia 

3. Prerokovanie študijného programu PRÁVO v II. stupni štúdia v slovenskom jazyku 

4. Prerokovanie študijného programu PRÁVO v II. stupni štúdia v anglickom jazyku 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený v navrhovanom 

znení prednesenom predsedom AS PraF UK ako uznesenie č. 1/VII/2017. 

Na zasadnutie sa po hlasovaní dostavili ďalší členovia senátu : JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

a Erik Ploth, počet prítomných členov AS Praf UK sa zvýšil na 18. 

Predseda AS Praf UK navrhol, vzhľadom na to, že AS Praf UK bude hlasovať o uznesení 

spoločnom pre body 2) a 3), najprv tieto body prerokovať a po tom o nich spoločne hlasovať. 

Prítomní s týmto súhlasili. 

 

K bodom 2/ a 3 /  

Prerokovanie študijného programu PRÁVO v I. stupni štúdia 

Prerokovanie študijného programu PRÁVO v II. stupni štúdia v slovenskom jazyku 

 

Predseda AS PraF UK na úvod vyzval dekana PraF UK ako predkladateľa týchto bodov 

programu o ich uvedenie. 

Dekan prítomným predstavil svoj návrh reformy sústavy študijných programov právo v I. a II. 

stupni štúdia v súlade s predkladacou správou k tomuto bodu. Zároveň sa vyjadril k zmenám 

týkajúcich sa predmetov: 

- Európske právo duševného vlastníctva 

- Ochrana osobných údajov 

- Volebné právo a volebné systémy. 

Dekan sa tiež vyjadril k dopadu akreditácie študijných programov na štúdium, pričom 

konštatoval, že implementácia nového študijného programu PRÁVO v II. stupni štúdia 

v slovenskom jazyku je plánovaná do 3 rokov, aby sa vyhlo kolízii so súčasným 

akreditovaným študijným programom. 

Pokiaľ ide o študijný program v anglickom jazyku, je ambíciou fakulty spustiť tento program 

už v nasledujúcom akademickom roku.  
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Schválené školné pre študijný program v anglickom jazyku je na úrovni cca 3 500 €. Fakulta 

zvažuje možnosť motivovať najlepších študentov odpustením školného. 

Po diskusii prítomných o informačných listoch k niektorým predmetom, dekan stiahol 

z rokovania výberový predmet „Správa (obchodných) spoločností“, ktorý bol slovenskou 

mutáciou predmetu Corporate Governance, vyučovaného v študijnom programe v anglickom 

jazyku. 

Diskusia pokračovala poďakovaním prodekana Dr. Blaža všetkým zamestnancom, ktorí sa 

podieľali na príprave dokumentov týkajúcich sa nových študijných programov. 

Prítomní následne diskutovali o potrebe a možnosti vykonania zmien v informačných listoch 

predmetoch, súvisiacich s aktualizáciou vyučujúcich týchto predmetov, vzhľadom na 

skutočnosť, že niektorým zamestnacom uvedeným v informačných listoch už zanikol 

pracovný pomer na faklulte.  

Prodekan Dr. Blažo informoval prítomných, že Mgr. študijný program už je nahratý 

v systéme AIS a v krátkej dobe tam bude nahratý aj Bc. študijný program. Nahraním oboch 

programov do systému bude možné priebežne aktualizovať vyučujúcich jednotlivých 

predmetov. 

Dekan ďalej informoval prítomných, že študenti, ktorí študujú Mgr. študijný program majú 

možnosť si ako „výberové predmety“ zapísať aj predmety zo študijného programu 

v anglickom jazyku, najmä  tzv. moot courty a naopak. Novinkou je výučba tzv.  moot 

courtov v slovenskom jazyku, čím sa má zabezpečiť pre študentov komplexnosť klinického 

vzdelávania. 

Po ukončení diskusie pristúpil predseda AS Praf UK k hlasovaniu  o prijatí uznesenia: 

 

NÁVRH č. 2 

 

„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 neskorších predpisov  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

návrh bakalárskeho študijného programu Právo v študijnom odbore 3.4.1 Právo a návrh 

magisterského študijného programu Právo  v študijnom odbore 3.4.1. Právo. 
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Hlasovanie:  

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK zobral na vedomie návrh dekana o návrhu 

bakalárskeho študijného programu Právo v študijnom odbore 3.4.1 Právo a magisterského 

študijného programu Právo v študijnom odbore 3.4.1 Právo  Uznesením č. 2/VII/2017. 

Na zasadnutie AS Praf UK sa dostavila Mgr. Petra Uličná, PhD., počet prítomných členov AS 

Praf UK sa zvýšil na 19. 

 

K bodu 4/ Prerokovanie študijného programu PRÁVO v II. stupni štúdia v anglickom 

jazyku 

Dekan na výzvu predsedu AS Praf UK uviedol svoj návrh. Následne predseda AS Praf UK 

otvoril diskusiu – diskusia nevznikla, preto predseda pristúpil k hlasovaniu o prijatí uznesenia: 

 

NÁVRH č. 3 

 

„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 neskorších predpisov  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

návrh magisterského študijného programu Právo (realizovaný v anglickom jazyku) 

v študijnom odbore 3.4.1. Právo. 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK zobral na vedomie návrh dekana o návrhu  

magisterského študijného programu Právo (realizovaný v anglickom jazyku) v študijnom 

odbore 3.4.1. Právo Uznesením č. 3/VII/2017. 

Po hlasovaní odišiel zo zasadnutia AS Prav UK Mgr. Ján Sombati, PhD. 

 

K bodu 5/ Rôzne 

Predstúpil Doc. Marek Števček, ktorý prítomným oznámil, že vzhľadom na to, že od 1. 4. 

2017 bude vykonávať funkciu prorektora a z dôvodu nezlučiteľnosti výkonu funkcie člena AS 

a funkcie prorektora UK sa vzdáva funkcie člena AS Praf UK. Doc. Števček poďakoval 

členom AS za spoluprácu . Predseda AS Praf UK potom rovnako poďakoval doc. Števčekovi 

za spoluprácu. Poďakoval mu aj dekan, ktorý mu zároveň poprial veľa úspechov pri výkone 

funkcie prorektora. 

Predsedníctvo AS Praf UK s ohľadom na vzdanie sa funkcie doc. Števčekom navrhne 

doplňujúce voľby do AS Praf UK. 

Predseda AS Praf UK zároveň upozornil študentov, že pre potreby vedeckej rady by si 

študenti mali spomedzi seba určiť 2 zástupcov, ktorý sa zúčastnia najbližšieho zasadnutie 

Vedeckej rady Praf UK . Členovia AS Praf UK sa na návrh Bc. Romana Bistáka zhodli na 

tom, že za zástupcov študentov na rokovanie  Vedeckej rady Praf UK ustanovujú Mgr. Petru 

Janskú a Erika Plotha, ktorí toto ustanovenie prijali. 

 

Bc. Bisták zároveň tiež poďakoval Doc. Števčekovi za spoluprácu a potom prítomných spolu 

s Bc. Danielom Zigom informovali o Konvente, jeho priebehu a obsahu: 

o  zrušenie indexov 

o  internacionalizácia značky „UK“ 

o  rekonštrukcia internátov a ubytovacie vouchery  

o  ponuka fakulty matematiky na softvér na hodnotenie učiteľov 

Dekan poďakoval a ocenil účasť študentov na konvente. K jednotlivým témam dekan uviedol: 

- K zrušeniu indexov- dekan podporuje iniciatívu na zrušenie indexov. Zrušenie 

indexov podporil aj prodekan Doc. Vrabko. Vzhľadom na následnú diskusiu 

prítomných o tejto otázke, predseda AS navrhol vypracovať spoločný dokument – 

analýzu dopadov zrušenia indexov. 

- K internacionalizácii značky „UK“: očakávania sú v novom študijnom Mgr. programe 

v AJ, kedy dekan dúfa, že škola priláka zahraničných študentov 

- Dekan tiež podporuje program „street law“, kedy učitelia chodia prednášať na stredné 

školy,  čím sa popularizuje fakulta a univerzita medzi mladými ľuďmi a potenciálnymi 

študentmi 

- Anketové hodnotenie: ponúkaný program je spoplatnený a pre fakultu pomerne 

finančne náročný. Prodekan Prof. Vrabko k tomuto navrhol na zváženie do budúcna 

vypracovať (vyvinúť) vlastný program na hodnotenie pedagógov. 
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Dekan ďalej ocenil realizované odborné podujatie k téme zrušenia amnestií. Dekan 

prítomným zopakoval svoje stanovisko, ktoré poskytol Denníku N. 

Do budúcna dekan považuje za nevyhnutné jednoznačne a razantne vyhraniť sa proti 

extrémizmu. To očakáva aj od ostatných a najmä od doc. Cupera. 

Predstúpila Mgr. Uličná, ktorá vyjadrila obdiv a poďakovanie organizátorom a študentom 

zúčastneným na Moot Courte a rada by vyzvala ostatných, aby prišli a povzbudili svojich 

kolegov na týchto akciách. 

Mgr. Kolárik predniesol požiadavku na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov a na 

prísnejšiu reguláciu fajčenia pred školou, resp. pred vstupom do školy. Navrhol rozšíriť 

nefajčiarsku zónu ďalej od priestorov fakulty, resp. vytvoriť osobitný priestor pre fajčiarov. 

Viacerí prítomní vyjadrili súhlas s takýmto návrhom, osobitne doc. Števček prisľúbil, že sa 

ako prorektor prorektor bude otázke regulácie fajčenia pred školou v prospech ochrany 

nefajčiarov angažovať. Riešením by mohlo byť posunutie fajčiarskych stanovíšť ďalej od 

budovy.  

 

Na záver diskusie doc. Čunderlík navrhol do budúcna vyhotoviť harmonogram zasadnutí AS 

Praf UK. 

Predseda AS Praf UK v nadväznosti na to uviedol, že ďalšie zasadnutie AS Praf UK je 

predbežne plánované na termín  26. 4. 2017, čo prítomní vzali na vedomie. 

K bodu 4/Záver 

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

 

 

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

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda AS PraF UK 

 

Zapísala: JUDr. Hana Kováčiková, PhD.    ............................................ 

 

Overili:  

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

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

Mgr. Petra Janská     ................................................ 

     

 


