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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 2018 – 30. apríl 2020 

konanom dňa 27. 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. 

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. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD. 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

JUDr. Petronela Luprichová, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Matúš Mažáry 

Erik Tóth 

Mgr. Stanislav Mihálik 

Mgr. Peter Rakovský 

Bc. Erik Ploth 

Bc. Filip Tubler 

Matúš Brath    

Bc. Igor Slovák 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

Bc. Marko Dominik 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

nikto 
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Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

 

Prítomní hostia: 

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 27. februára 2019 o 16:00 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.  

 

K programu zasadnutia navrhol predseda senátu jeden bod na doplnenie: 

- ako bod 5. Programu zasadnutia: Návrh dekana rektorovi UK na určenie ročného 

školného a určenie poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2019/2020 

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: 24 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/VII/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. Súhlas s odvolaním a vymenovaním členov Vedeckej rady PraF UK  

4. Návrh dekana na poverenie zamestnancov PraF UK funkciou vedúcich katedier a funkciou 

riaditeľov ústavov PraF UK  

5. Návrh dekana rektorovi UK na určenie ročného školného a určenie poplatkov spojených so 

štúdiom na akademický rok 2019/2020 

6. Rôzne 

7. Záver.“ 
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Predseda senátu oznámil, že program bol senátom schválený ako uznesenie č. 1/VII/2019. 

 

K bodu 2/ Súhlas s vymenovaním prodekanov PraF UK 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova a oznámil návrh na vymenovanie za prodekanku Dr. Iur. Angeliku 

Mašurovú, MLE. Dekan vyjadril potešenie, že sa vedenie fakulty posilní o prodekanku, ktorá 

bude zastávať kompetenciu pre oblasť doktorandského štúdia, v ktorom vidí priestor pre jeho 

zlepšovanie. Dekan ďalej uviedol, že je pravda, že by sme potrebovali zmeniť pedagogickú 

časť a najmä prístup školiteľov k doktorandom a k ich vedeckej činnosti. V nasledujúcom 4-

ročnom období dôjde k úprave týchto študijných programov. Doktorka Mašurová je súčasťou 

fakulty 2,5 roka, pracovala na predmete Základy rakúskeho práva a na čiastočný úväzok 

pôsobí na Viedenskej univerzote. Dekan verí, že preto prinesie kúsok zahraničného. Doktorka 

Mašurová následne vyjadrila poďakovanie a presvedčenie, že prinesie zmeny, ktoré pán 

dekan očakáva.  

 

Dekan ďalej členov senátu informoval, že by rád urobil ešte jedno doplnenie k tomuto bodu 

rokovania. Vzhľadom na to, že pán prodekan Hamuľák sa vzdal funkcie prodekana, z dôvodu 

povinností vedúceho katedry a z rodinných dôvodov, dekan informoval, že sa asi hodinu pred 

začatím zasadnutia senátu dohodol na prevzatí tejto funkcie s doktorkou Koroncziovou. 

Dekan sa opýtal členov senátu, či je pre nich vhodnejšie, aby si dekan vyžiadal súhlas na 

aktuálnom rokovaní senátu alebo na ďalšom zasadnutí senátu.  

 

Predseda senátu podporil návrh pani doktorky Mašurovej, domnieva sa, že je to veľmi 

precízna a kompetentná kolegyňa. Pokiaľ sa týka druhého návrhu, podporuje aj tento návrh, 

pretože taktiež považuje doktorku Koroncziovú za kompetentnú osobu a verí, že túto náročnú 

funkciu bude zastávať dobre a požadovaným spôsobom. Predseda senátu sa prihovoril za 

možnosť vyjadriť sa k druhému návrhu na vymenovanie prodekanky na dnešnom zasadnutí. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovanie. 

 

Do diskusie sa prihlásil profesor Čentéš, ktorý sa vyjadril, že funkcia prodekana namiesto 

pána Hamuľáka sa musí obsadiť. Profesor položil otázku, či nová prodekanka bude 

organizovať konferenciu Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2019 alebo ich ešte bude 

zabezpečovať pôvodný prodekan. Dekan sa vyjadril, že ak by nová prodekanka nastúpila do 

funkcie od 1.4.2019, môže pokryť aj uvedenú konferenciu. Na základe toho profesor Čentéš 

navrhol, aby sa to prerokovalo dnes, lebo technicky by už mohla zabezpečiť Míľniky pani 

doktorka Koroncziová. 

 

Do diskusiu sa ďalej prihlásil doktor Minčič, ktorý vyjadril súhlas s pánom profesorom 

a prihovoril sa k prerokovaniu druhého návrhu prodekanky ešte dnes. Taktiež navrhol, aby sa 

potrebné dokumenty zaslali členom senátu dodatočne. 

 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil. Predseda senátu ju ukončil a oboznámil senát, že 

vznikla všeobecná podpora, aby sa vykonala voľba aj k druhému návrhu na prodekanku s dal 

pokyn k vykonaniu hlasovania o oboch návrhoch.  
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Výsledky hlasovania o Dr. Iur. Angelike Mašurovej, MLE 

 

Platných: 24 

Neplatných: 0 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/VII/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 Dr. Iur. Angeliky Mašurovej, MLE.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh na vymenovanie prodekanky fakulty Dr. Iur.  Angeliky 

Mašurovej, MLE bol senátom schválený ako uznesenie č. 2/VII/2019. 

 

Výsledky hlasovania o Mgr. Andrei Koroncziovej, PhD. 

 

Platných: 24 

Neplatných: 0 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/VII/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 Mgr. Andrei Koroncziovej, PhD.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh na vymenovanie prodekanky fakulty Mgr. Andrei 

Koroncziovej, PhD. bol senátom schválený ako uznesenie č. 3/VII/2019. 

 

Predseda senátu zagratuloval dvom novým prodekankám. 
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K bodu/ 3 Súhlas s odvolaním a vymenovaním členov Vedeckej rady PraF UK  

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova a povedal, že zákon uvádza, že funkčné obdobie vedeckej rady je 4-ročné 

a väčšine členov toto funkčné obdobie uplynulo. Praktickejšie bude odvolať všetkých členov 

a následne vymenovať novú vedeckú radu. Pokiaľ ide o vymenovanie nových členov, 

momentálne je navrhovaných 13 členov z externého prostredia, zákon stanovuje, že 1/4 až 1/3 

má byť z externého prostredia, ale v minulosti to nebolo dobre zvolené, pretože vedecká rada 

bola často na hrane uznášaniaschopnosti. Dekan navrhol tri zmeny oproti pôvodne zaslanému 

návrhu, a to doplnenie pani doktorky Íllyovej, ďalej vzhľadom na dnešné rozhodnutie, 

doplnenie pani doktorky Koroncziovej. Tretia zmena spočíva v stiahnutí návrhu profesora 

Gábriša, pretože dve hodiny pred zasadnutím senátu doručil svoju výpoveď spolu so vzdaním 

sa garantovania a ďalších funkcií. 

 

Dekan k uvedenému povedal, že s pánom profesorom Gábrišom hovoril naposledy dňa 

10.10.2019. Dekan s ním chcel hovoriť, pretože sa k nemu dostávali neoverené informácie, že 

profesor Gábriš plánuje ukončiť svoje pôsobenie na fakulte. Dekan informoval senát, že na 

deň 24.1.2019 zvolal stretnutie o inauguračnom konaní pána docenta Nemca, išlo o termín 

v deň konania vedeckej rady, ktorý oznámil deň predtým. Výsledok bol ten, že profesor 

Gábriš odpísal, že nepríde. Dekan odpovedal, že by sa s ním rád spojil aspoň telefonicky. 

Profesor Gábriš nedvíhal telefón a už sa neozval. Dekan na základe toho nevypísal nové 

výberové konanie na vedúceho Katedry teórie práva a sociálnych vied, aby bolo dlhšie časové 

obdobie na vyriešenie danej situácie, ale pán profesor Gábriš to podľa slov dekana vyriešil 

inak. Dekan sa vyjadril, že nepovažuje jeho správanie za zodpovedné voči fakulte. Ďalej 

uviedol, že ak si niekto myslí, že to ovplyvní fungovanie katedry a garantovania, mýli sa. 

Budúci týždeň sa oznámi akreditačnej komisii nová osoba tak, aby všetko fungovalo naďalej. 

Pánovi profesorovi Gábrišovi i napriek uvedenému zaželal, aby sa mu darilo v jeho ďalšom 

pôsobení. 

 

Predseda senátu uviedol, že sa o vzniknutej situácii ohľadne pána profesora Gábriša dozvedel 

pred zasadnutím senátu a teda ani nepozná dôvody, ktoré pána profesora Gábriša viedli 

k takémuto postupu. Vzniknutá situácia ho však mrzí avšak želá pánovi profesorovi 

Gábrišovi, aby sa mu i naďalej darilo v jeho práci a dosiahol ciele, ktoré ho viedli k tomuto 

kroku.  

 

Predseda následne otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.  

 

Do diskusie sa prihlásila doktorka Kováčiková, ktorá sa opýtala, či je na miesto profesora 

Gábriša do vedeckej rady navrhnutý niekto iný. Dekan odpovedal, že sa to uvidí podľa toho, 

kto bude nový vedúci katedry, pretože funkcia vedúceho katedry mu trvá do 1.4.2019 a tejto 

sa profesor Gábriš nevzdal. Dekan sa k tejto téme záverom vyjadril, že keď nastúpil do 

funkcie dekana, na fakulte bolo 9 profesorov, dnes je ich 16 a týmto bude o jedného menej, 

ale predpokladá, že rok bude fakulta končiť s 20 profesormi.  

 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil a dal hlasovať. 
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Výsledky hlasovania o schválení návrhu dekana na odvolanie členov Vedeckej rady 

PraF UK: 

 

Platných: 24 

Neplatných: 0 

Za: 24 

Proti: 0 

 

Uznesenie č. 4/VII/2019 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na návrh dekana 

fakulty podľa § 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 podľa čl. 17 písm. e) Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení neskorších dodatkov  

 

schvaľuje 

 

návrh dekana na odvolanie členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, a to  

 

• JUDr. Jany Duračinskej, PhD. 

• JUDr. Petra Hullu 

• JUDr. Roberta Kaliňáka 

• doc. JUDr. Petra Kresáka, CSc. 

• JUDr. Petra Lukáčku, PhD. 

• doc. JUDr. Petra Lysinu, PhD. 

• doc. Mgr. Miroslava Lysého, PhD. 

• doc. JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD. 

• JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD. 

• Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc. 

• prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD. 

• doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. 

• JUDr. Zdenky Papouškovej, Ph.D. 

• doc. JUDr. PhDr. Petra Potáscha, PhD. 

• doc. JUDr. Markéty Seluckej, Ph.D. 

• doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

• doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD. 

• prof. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD. 

• prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. 

• prof. JUDr. Ivana Šimovčeka, CSc. 

• prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 

• doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD. 

• doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD. 

• doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh na odvolanie členov Vedeckej rady PraF UK bol senátom 

schválený ako uznesenie č. 4/VII/2019. 

 

Zasadnutie senátu opustil člen senátu Mgr. Peter Rakovský. 
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Výsledky hlasovania o schválení návrhu dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady 

PraF UK: 

 

Platných: 23 

Neplatných: 0 

Za: 23 

Proti: 0 

 

Noví členovia vedeckej rady s počtami hlasov: 

JUDr. Jozef Andraško, PhD. - za 23, proti 0 

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. - za 23, proti 0  

JUDr. Tomáš Borec - za 23, proti 0 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. - za 23, proti 0 

JUDr. Jana Duračinská, PhD. - za 23, proti 0 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. - za 21, proti 2 

Mgr. Gábor Gál - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. - za 22, proti 1 

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. - za 22, proti 1 

JUDr. Peter Hulla - za 23, proti 0 

JUDr. Zuzana Íllyová, PhD. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. - za 23, proti 0 

Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. - za 23, proti 1 

dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - za 23, proti 0 

JUDr. Ondrej Laciak, PhD. - za 23, proti 0 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. - za 23, proti 0 

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. - za 23, proti 0 

Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. - za 23, proti 0 

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. - za 22, proti 0, neplatný 1 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. - za 23, proti 0 

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. - za 22, proti 1 

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. - za 23, proti 0 
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doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. - za 23, proti 0 

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.  - za 23, proti 0 

JUDr. Daniela Švecová - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. - za 23, proti 0 

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. - za 23, proti 0 

Mgr. Petra Uličná, PhD. - za 22, proti 0, neplatný 1 

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. - za 23, proti 0 

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. - za 23, proti 0 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. - za 23, proti 0 

 

 

Uznesenie č. 5/VII/2019 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na návrh dekana 

fakulty podľa § 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 podľa čl. 17 písm. e) Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení neskorších dodatkov  

 

schvaľuje 

 

návrh dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, a to 

 

• JUDr. Jozefa Andraška, PhD. 

• JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. 

• JUDr. Tomáša Boreca 

• doc. JCDr. PaedDr. Róberta Brtka, CSc. 

• prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. 

• doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD. 

• JUDr. Jany Duračinskej, PhD. 

• JUDr. Branislava Fábryho, PhD. 

• prof. JUDr. Svetlany Ficovej, CSc. 

• prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LLM., MA 

• Mgr. Gábora Gála  

• prof. JUDr. Aleša Gerlocha, CSc. 

• doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD. 

• doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. 

• JUDr. Petra Hullu 

• JUDr. Zuzanu Íllyovú, PhD. 

• doc. JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD. 

• doc. JUDr. Rudolfa Kasinca, PhD. 

• prof. JUDr. Jozefa Klimka, DrSc. 
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• Mgr. Andreu Koroncziovú, PhD. 

• dr.h.c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. 

• JUDr. Ondreja Laciaka, PhD. 

• JUDr. Petra Lukáčku, PhD. 

• doc. JUDr. Petra Lysinu, PhD. 

• doc. Mgr. Miroslava Lysého, PhD. 

• doc. JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD. 

• Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc.  

• prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD. 

• Dr. iur. Angeliky Mašurovej, MLE 

• doc. JUDr. Jána Matláka, CSc. 

• doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD. 

• doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD.  

• JUDr. Zdenky Papouškovej, Ph.D.  

• prof. JUDr. Márie Patakyovej, CSc. 

• doc. JUDr. PhDr. Petra Potáscha, PhD.  

• doc. JUDr. Margity Prokeinovej, PhD. 

• doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. 

• doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD. 

• prof. JUDr. Márie Srebalovej, PhD. 

• doc. PhDr. Dušana Staneka, CSc. 

• prof. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD. 

• prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. 

• prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. 

• prof. JUDr. Ivana Šimovčeka, CSc.  

• doc. JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D.  

• doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. 

• prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 

• doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD.  

• JUDr. Daniely Švecovej  

• doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD. 

• doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD.  

• Mgr. Petry Uličnej, PhD. 

• doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. 

• doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc.  

• prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady PraF UK bol 

senátom schválený ako uznesenie č. 5/VII/2019. 

 

Zasadnutie senátu opustila členka senátu doktorka Kováčiková. 

 

Zasadnutie senátu opustila členka senátu doktorka Luprichová. 
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K bodu/ 4 Návrh dekana na poverenie zamestnancov PraF UK funkciou vedúcich 

katedier a funkciou riaditeľov ústavov PraF UK 

 

Predseda senátu požiadal dekana o predstavenie tohto bodu programu.  

 

Dekan sa ujal slova a objasnil, že do výberového konania na funkciu vedúceho katedry 

a riaditeľa ústavu sa prihlásila vždy jedna osoba. Ak s tým senát nemá problém, dekan ich 

vymenuje s účinnosťou od 1.3.2019. Ide o súčasných vedúcich a riaditeľov s dvomi zmenami, 

a to na Katedre občianskeho práva, kde bude novým vedúcim profesor Števček a na Katedre 

obchodného práva bude novým vedúcim doktor Lukáčka. V priebehu marca sa nastaví 

spolupráca, dekan očakáva aktívnejší podiel vedúcich a riaditeľov, znamená to zvýšenú mieru 

zodpovednosti a všetkého, čo k tomu patrí. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu a pripomenul, že senát tento návrh dekana prerokováva, 

z toho dôvodu sa nebude hlasovať tajne.  

Do diskusie sa prihlásil docent Nemec, ktorý sa opýtal, či senát musí vôbec hlasovať. 

Predseda senátu odpovedal, že senát nemusí hlasovať, ale býva to zvykom. Docent Nemec 

uviedol, že by sa to mohlo prerokovať a prijať uznesenie, že sa návrh  prerokoval. Predseda 

senátu sa prihovoril sa hlasovanie. 

 

Na zasadnute senátu sa vrátila doktorka Kováčiková. 

 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil.  

 

Predseda senátu dal hlasovať o tom, že senát po prerokovaní berie návrh dekana na vedomie.  

 

Výsledky hlasovania o návrhu dekana na poverenie zamestnancov PraF UK funkciami 

vedúceho katedry a riaditeľa ústavu: 

 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 6/VII/2019 
 

„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 v 

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

fakulty po prerokovaní 

 

berie na vedomie návrh dekana na poverenie 

 

- zamestnanca fakulty doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD. funkciou vedúceho Katedry rímskeho 

práva, kánonického a cirkevného práva, 

- zamestnanca fakulty doc. Mgr. Miroslava Lysého, PhD. funkciou vedúceho Katedry 

právnych dejín a právnej komparatistiky, 

- zamestnanca fakulty doc. JUDr. Petra Lysinu, PhD. funkciou vedúceho Katedry 

medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, 
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- zamestnanca fakulty doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD. funkciou vedúceho Katedry ústavného 

práva, 

- zamestnanca fakulty prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. funkciou vedúceho Katedry 

správneho a environmentálneho práva, 

- zamestnanca fakulty doc. JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD. funkciou vedúceho Katedry 

finančného práva, 

- zamestnanca fakulty JUDr. Petra Lukáčku, PhD. funkciou vedúceho Katedry obchodného 

práva a hospodárskeho práva, 

- zamestnanca fakulty doc. JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. funkciou vedúceho Katedry 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, 

- zamestnanca fakulty prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. funkciou vedúceho Katedry 

občianskeho práva, 

- zamestnanca fakulty prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. funkciou vedúceho Katedry trestného 

práva, kriminológie a kriminalistiky, 

- zamestnanca fakulty JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. funkciou riaditeľa Ústavu európskeho 

práva, 

- zamestnanca fakulty Mgr. Martina Daňka, PhD. funkciou riaditeľa Ústavu práva 

informačných technológii a práva duševného vlastníctva, 

- zamestnankyne fakulty Mgr. Petry Uličnej, PhD. funkciou riaditeľky Ústavu cudzojazyčnej 

právnej komunikácie, 

- zamestnanca fakulty doc. PhDr. Dušana Staneka, CSc. funkciou riaditeľa Ústavu 

ekonomických vied, 

- zamestnankyne fakulty JUDr. Zuzany Illýovej, PhD. funkciou riaditeľky Ústavu klinického 

právneho vzdelávania, 

- zamestnankyne fakulty Mgr. Eriky Rondovej, PhD. funkciou riaditeľky Ústavu telesnej 

kultúry.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh dekana na poverenie zamestnancov fakulty funkciou 

vedúceho katedry a funkciou riaditeľa ústavu zobral senát na vedomie uznesením č. 

6/VII/2019. 

 

Predseda senátu pogratuloval novozvoleným vedúcim katedier a riaditeľom ústavov. 

 

K bodu/ 5 Návrh dekana rektorovi UK na určenie ročného školného a určenie poplatkov 

spojených so štúdiom na akademický rok 2019/2020 

 

Predseda senátu udelil slovo dekanovi, aby predstavil tento bod programu.  

 

Dekan sa ujal slova a uviedol, že naposledy sa urobila chyba pri výške školného pre 

cudzojazyčné doktorandské štúdium v externej forme štúdia, ktoré je limitované 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Školné teda musí byť 

nižšie. Dekan informoval, že z uvedeného vyplýva, že je potrebné aktualizovať kritériá 

prijímacieho konania.  

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil 

a predseda senátu ju ukončil a následne dal hlasovať o tomto bode programu. 
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Výsledky hlasovania o schválení návrhu na určenie ročného školného a poplatkov na 

akademický rok 2019/2020: 

 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 7/VII/2019 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 66 

ods. 3 vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení 

neskorších predpisov a na základe čl. 22 ods. 6 písm. l) a ods. 7 Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej (Vnútorný predpis č. 1/2009) v znení neskorších 

predpisov, 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

schvaľuje 

 

návrh dekana rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave na určenie ročného školného a 

poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2019/2020 v znení predloženom 

dekanom fakulty.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh dekana na určenie ročného školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na akademický rok 2019/2020 bol senátom schválený ako uznesenie č. 

7/VII/2019. 

 

Výsledky hlasovania o schválení zmeny kritérií prijímacieho konania na akademický 

rok 2019/2020: 

 

Za: 22 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 8/VII/2019 
 

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

„akademický senát“), na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „dekan“), podľa § 27 ods. 1 písm. i) 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. j) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom 

znení, 

 

mení 

 

kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 pre doktorandské štúdium tak, že 

v časti „Poplatok za štúdium:“ text znie: externá forma: 1 500 € na akademický rok počas 

štandardnej dĺžky štúdia, 2 730 € v prípade štúdia v anglickom jazyku.“ 
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Predseda senátu oznámil, že návrh dekana, ktorým sa menia kritériá prijímacieho konania na 

akademický rok 2019/2020 bol senátom schválený ako uznesenie č. 8/VII/2019. 

 

K bodu 6/ Rôzne 

 

Predseda senátu informoval členov senátu, že docentka Trellová sa vzdala členstva v senáte, 

pretože existuje nezlučiteľnosť funkcie člena senátu a funkcie prodekana a z tohto dôvodu 

budú po prejednaní s katedrou vyhlásené doplňovacie voľby. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda ju ukončil. 

 

K bodu 7/ 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       ................................................. 


