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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 VIII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

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

konanom dňa 22. júna 2015. 
 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „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) 

 

Overovatelia AS PraF UK:  

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

JUDr. Lenka Trnkusová (Overovateľ za študentskú časť AS PraF UK)  

 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK:  

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.   

Mgr. Martin Dufala, PhD.  

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Bc. Michal Husivarga  

JUDr. Matej Smalik 

Filip Šuran 

Daniel Zigo  

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

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

Mgr. Milan Trylč, PhD.  

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

Bc. Peter Rakovský 

Stanislav Mihálik 
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Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (Overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK a člen 

predsedníctva) 

JUDr. Radoslav Hnilica, PhD. 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK  

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (Dekan PraF UK)  

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

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

Ing. Igor Václav (tajomník PraF UK) 

 

 

Prítomní hostia:  
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

Mgr. Matúš Michalovič (pozastavené členstvo v AS PraF UK) 

Mgr. Kristína Jurkovičová 

Mgr. Dagmar Sidorjaková (vedúca študijného oddelenia) 

 

 

Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 22. júna 2015 o 13.30 

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. Návrh na schválenie vymenovania prodekanky  

3. Výročná správa o hospodárení za rok 2014 

4. Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na rok 2015 (rozpis rozpočtu PraF UK na rok 2015) 

5. Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

6. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

7. Kritériá doplňujúceho prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 na 

bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.), externá forma 

8. Dodatok ku Kritériám prijímacieho konania na magisterský študijný program na 

akademický rok 2015/2016 

9. Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017  

10. Návrh informačných listov výberových predmetov 

11. Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

K bodu 1 programu  

(Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia)  
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Predseda AS PraF UK otvoril 8. zasadnutie AS PraF UK a privítal všetkých členov. 

Informoval o doplnení programu a to konkrétne o jeden bod, ktorý navrhol zaradiť ako 12 bod 

programu, a to konkrétne „12. Voľba člena Stálej volebnej komisie AS PraF UK za 

zamestnaneckú časť“, takže predložil nový návrh so 14 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 „AS 

PraF UK“),  

 

schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Návrh na schválenie vymenovania prodekanky  

3. Výročná správa o hospodárení za rok 2014 

4. Rozpočet výnosov a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2015 (rozpis rozpočtu PraF 

UK na rok 2015) 

5. Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

6. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

7. Kritériá doplňujúceho prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 na bakalársky 

študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.), externá forma 

8. Dodatok ku Kritériám prijímacieho konania na magisterský študijný program na 

akademický rok 2015/2016 

9. Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017  

10. Návrh informačných listov výberových predmetov 

11. Vyhlásenie volieb do AS UK 

12. Voľba člena Stálej volebnej komisie AS PraF UK za zamestnaneckú časť 

13.Rôzne 

14.Záver 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 12 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK návrh schválil ako uznesenie č. 

1/VIII/2015 

 

K bodu 2 programu  
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(Návrh na schválenie vymenovania prodekanky) 
 

Tento bod uviedol Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (ďalej len „dekan“), ktorý v zmysle Predkladacej správy k 

návrhu uznesenia  AS PraF UK, ktorým AS PraF UK schvaľuje návrh dekana na 

vymenovanie prodekanky, dekan AS PraF UK informoval , že zamýšľa vymenovať za 

prodekanku PraF UK Mgr. Kristínu Jurkovičovú, odbornú asistentku na Ústave európskeho 

práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Dekan prítomných 

informoval, že po vymenovaní chce poveriť Mgr. Jurkovičovú agendou medzinárodných 

vzťahov a cudzojazyčného štúdia (vzhľadom na ukončenie výkonu funkcie prodekana JUDr. 

Ondreja Laciaka).  

Tento zámer podľa dekana reflektuje potrebu zabezpečiť zintenzívnenie 

medzinárodnej spolupráce fakulty v oblasti, vedy, výskumu i akademickej mobility a 

zabezpečiť administratívne agendu štúdia najmä v pripravovanom magisterskom študijnom 

programe v anglickom jazyku. Návrh odôvodnil doterajšou prácou Mgr. Jurkovičovej 

v spomínanej oblasti, ako aj jej výsledkami v oblasti zahraničných vzťahov. Na základe 

uvedeného dekan požiadal členov AS PraF UK o súhlas s týmto návrhom.  

 

Následne predseda AS PraF UK požiadal kandidátku Mgr. Kristínu Jurkovičovú 

o predstavenie jej vízie v spomínanej oblasti. Kandidátka informovala AS PraF UK, že 

v oblasti medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia chce nadviazať na už realizované 

projekty a zároveň začať nové. Vyslovila presvedčenie, že fakulta v danej oblasti bude 

postupovať progresívne a rozšíri portfólio činnosti v medzinárodnej spolupráci. Na záver 

požiadala členov AS PraF UK o prejavenie dôvery.  

 

Do diskusie sa následne prihlásil JUDr. Ľalík, ktorý uviedol, že pozná prácu 

kandidátky a verí, že bude v kariére úspešná, avšak na druhej strane uviedol, že funkcia 

prodekana pre medzinárodné vzťahy je z hľadiska jej charakteru veľmi významná funkcia, po 

dekanovi azda najdôležitejšia. Zároveň uviedol, že danú funkciu by mal zastávať človek 

z väčšími skúsenosťami, nie len praktickými, ale aj vekovými. Navrhol, aby k tomuto bodu 

ešte prebehla širšia diskusia.  

 

Na jeho vystúpenie reagoval dekan, ktorý uviedol, že si stojí za svojim návrhom.  

 

Do diskusie sa prihlásil podpredseda AS PraF UK JUDr. Hamuľák, ktorý vyslovil 

podporu kandidátke, pričom skonštatoval, že podľa jeho názoru vek nesmie zohrávať úlohu 

pri obsadzovaní takýchto funkcií. Uviedol, že na základe vlastných skúseností vie, že aj 

mladý človek môže svojim vkladom priniesť pozitívne výsledky. Zdôraznil, že prioritou by 

mala byť odborná zdatnosť kandidáta a preto požiadal AS PraF UK o podporu dekanovho 

návrhu.  

 

Do diskusie sa prihlásil JUDr. Čunderlík, ktorý taktiež vyslovil podporu kandidátke 

Mgr.Jurkovičovej.  

 

Následne predseda AS PraF UK ukončil diskusiu.             
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Po ukončení diskusie požiadal predseda AS PraF UK členov AS PraF UK z dôvodu 

efektívnosti o vyjadrenie všeobecného súhlasu k spojeniu prerokovania a hlasovania o tomto 

bode s hlasovaním k bodu 12. AS PraF UK vyslovil všeobecný súhlas a následne predseda AS 

PraF UK konštatoval, že najprv prebehne diskusia k uvedenému bodu 12 a následne sa 

uskutoční tajná voľba k obom bodom.  

 

K bodu 12 programu  

(Návrh na voľbu člena Stálej volebnej komisie ) 
 

Predseda AS PraF UK uviedol, že sa na základe vzdania sa skončilo členstvo v Stálej 

volebnej komisii AS PraF UK za zamestnaneckú časť JUDr. Rudolfovi Kasincovi, PhD. Na 

základe toho je potrebné zvoliť nového člena komisie. Predseda AS PraF UK uviedol, že do 

tohto okamihu bol predložený jediný návrh na kandidáta a to JUDr. Marek Domin, PhD. 

z Katedry ústavného práva. Člen AS PraF UK JUDr. Ľalík sa spýtal, či kandidát vyslovil 

súhlas s jeho kandidatúrou. Predseda AS PraF UK uviedol, že áno. Následne požiadal 

predseda AS PraF UK o predloženie ďalších návrhov. Ďalšie návrhy neboli prednesené. Do 

diskusie k tomuto bodu sa neprihlásil niekto a preto predseda AS PraF UK ukončil diskusiu, 

predložil návrhy uznesení, vyzval prítomných na hlasovanie o bode 2 a 12 programu v tajnej 

voľbe a zároveň požiadal overovateľky AS PraF UK Dr. Uličnú a Dr. Trnkusovú o vykonanie 

oboch uvedených volieb a následné informovanie o výsledkoch volieb. Po hlasovaní prerušil 

rokovanie senátu z dôvodu času na spočítanie hlasov.  

 

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

 

Hlasovanie k bodu 2:  

 

 

NÁVRH č.2  

 

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

PraF UK“),  

 

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, 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), Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013) a 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 
návrh na vymenovanie prodekanky Mgr. Kristíny Jurkovičovej“.  
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Hlasovanie : 

 

Prítomní: 12 

Za: 11 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK návrh schválil ako uznesenie č. 

2/VIII/2015 

 

Hlasovanie k bodu 12: 

 

 

NÁVRH č.12  

 

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

PraF UK“),  

zvolil v tajnej voľbe nasledujúceho člena Stálej volebnej komisie pre voľby do 

samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulte pre zamestnaneckú časť akademickej obce: 

JUDr. Marek Domin, PhD.  

   

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 12 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK návrh schválil ako uznesenie č. 

12/VIII/2015 

 

 

K bodu 3 programu  

(Výročná správa o hospodárení za rok 2014) 

 

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

 

Dekan uviedol, že predložená výročná správa je sumarizáciou hospodárenia v 

predchádzajúcom kalendárnom roku. Dekan predloženú správu zdôvodnil a bližšie 

špecifikoval výsledky hospodárenia fakulty, pričom uviedol, že fakulta bola nútená 

uskutočniť racionalizačné opatrenia na riešenie vzniknutej situácie, pričom zároveň uviedol, 

že správa obsahuje aj návrhy na zlepšenie finančnej situácie v nasledujúcom období. Dekan 
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špecifikoval základné problémy v hospodárení fakulty a objasnil členom AS PraF UK dôvody 

vzniku záporného hospodárenia fakulty. Zároveň však poznamenal, že fakulta vzniknutý 

deficit uhradila z finančných rezerv z minulých období a preto nebolo potrebné zadlžovať 

fakultu.  

 

Následne predseda AS PraF UK informoval prítomných, že Predsedníctvo AS PraF 

UK poverilo Kontrolnú komisiu AS PraF UK vykonaním kontrolnej činnosti - Porovnanie a 

vyhodnotenie plnenia Rozpočtu výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty na rok 2014 (rozpis rozpočtu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty na rok 2014) (schválený senátom uznesením 3/II/2014 dňa 18. júna 2014) 

vo vzťahu k návrhu Výročnej správy o hospodárení za rok 2014 (verzia z júna 2015) 

a požiadal predsedu Kontrolnej komisie JUDr. Hamuľáka, aby bližšie identifikoval zistenia 

Kontrolnej komisie. 

JUDr. Hamuľák uviedol, že Kontrolná komisia sa predmetným poverením zaoberala 

na svojom zasadnutí dňa 17. júna 2015 a členov AS PraF UK informoval o výsledkoch 

kontroly, ktoré sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia Kontrolnej komisie AS PraF UK, 

Právnickej fakulty zo dňa 17. júna 2015 (viď príloha). 

JUDr. Hamuľák zároveň uviedol, že zistenia Kontrolnej komisie boli prerokované 

s vedením fakulty pred zasadnutím AS PraF UK. 

V tejto súvislosti požiadal o slovo dekan a uviedol, že ako predkladateľ sa 

s pripomienkami Kontrolnej komisie stotožnil a tieto boli do textu správy zapracované ešte 

pred zasadnutím AS PraF UK a predložený materiál ich kvôli prehľadnosti obsahuje priamo 

vyznačené v texte Výročnej správy.  

Následne prebehla diskusia, v ktorej JUDr. Hamuľák upozornil na absenciu úpravy 

niektorých Kontrolnou komisiou poukázaných jazykových a textových nedostatkov, pričom 

sa dekan fakulty po všeobecnej zhode členov AS PraF UK podujal tieto zapracovať do textu. 

 

 

NÁVRH č.3  

 

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

PraF UK“),  

 

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 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  
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schvaľuje 

 

Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za 

rok 2014, predloženú dekanom fakulty s potrebou opravy zjavných chýb v písaní. 

 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK návrh schválil ako uznesenie č. 

3/VIII/2015 

 

 

K bodu 4 programu/Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty na rok 2015 (rozpis rozpočtu PraF UK na rok 2015) 
 

Predseda AS PraF UK otvoril rokovanie o tomto bode programu a odovzdal slovo 

dekanovi fakulty, aby predniesol materiál ako jeho predkladateľ. Dekan informoval 

prítomných, že v návrhu rozpočtu sa odzrkadľuje znížená dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá 

bola spôsobená zmenou metodiky rozdeľovania finančných prostriedkov na UK, pričom 

uviedol, že napriek uvedenému je návrh rozpočtu vyrovnaný. K tomu ale bolo nevyhnutné 

uskutočniť racionalizačné opatrenia na fakulte, ktoré sa prejavili najmä v mzdových 

výdavkoch fakulty. Následne otvoril predseda AS PraF UK diskusiu.  

O slovo požiadal Dr. Hamuľák, ktorý poukázal na chybu v texte úvodnej tabuľky, kde 

bol uvedený ešte rok 2014. Predkladateľ sa s pripomienkou stotožnil, pričom táto bola 

označená iba ako chyba v písaní a po všeobecnom súhlase došlo k jej úprave.  

Následne o slovo požiadal dekan, ktorý ako predkladateľ požiadal o doplnenie textu 

do predloženého návrhu. Konkrétne dekan doplnil do textu na strane 6. poznámku pod čiarou 

č. 1 v nasledovnom znení: „Ďalšie príjmy z prijímacieho konania budú použité na 

zabezpečenie mzdových a materiálnych nákladov na pokrytie prijímacieho konania; sú 

zahrnuté v ďalších položkách výdavkovej časti“. Po všeobecnom súhlase s doplnením textu, 

ukončil predseda AS PraF UK diskusiu a následne dal hlasovať o návrhu Rozpočtu výnosov a 

nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2015. 

 

 

NÁVRH č. 4 

 

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

„senát“) 

 

na základe § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 17 písm. f) 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 

 

návrh Rozpočtu výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

na rok 2015, predložený dekanom fakulty s potrebou opravy zjavných chýb v písaní.. 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že uznesenie bolo prijaté ako uznesenie č. 4/VII/2015 

 

 

K bodu 5 programu  

(Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty) 

 

 Tento bod uviedol dekan, ktorý informoval prítomných o potrebe zmeny 

Organizačného poriadku z dôvodu rozširovania portfólia činností ďalšieho vzdelávania v 

oblasti medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov, diplomacie a geopolitiky. 

 

Do diskusie sa prihlásila Dr. Uličná, ktorá položila otázku, či takto zmenená názov 

bude rešpektovaný Ministerstvom zahraničných vecí SR. Dekan odpovedal, že je fakulta 

v štádiu rokovaní v príslušným rezortným ministrom. Uviedol však, že Minister zahraničných 

vecí SR vyslovil predbežný záujem o takto inštitucionalizovanú formu ďalšieho vzdelávania.  

 

Následne predseda AS PraF UK ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

   

NÁVRH č. 5 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na návrh 

dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
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 na základe § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 33 ods. 2 písm. b) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a na základe čl. 4 ods. 2 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v 

Bratislave č. 17/2014 úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave, schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2  

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

schvaľuje 

Vnútorný predpis Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. 6. 2009, 

Dodatku č. 2 zo dňa 23. 3. 2011, Dodatku č. 3 zo dňa 11. 2. 2015 a Dodatku č. 4 zo dňa 12. 

3. 2015.“ 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že návrh bol prijatý ako uznesenie č. 5/VIII/2015. 

 

 

K bodu 6 programu  

(Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty) 
 

Predseda AS PraF UK uviedol bod 6 programu a požiadal dekana o zdôvodnenie 

návrhu. Dekan uviedol, že tento návrh reaguje na stále sa opakujúci problém s povinnou 

účasťou študentov na seminároch a praktických cvičeniach a podotkol, že týmto návrhom 

chce vyjsť študentom v ústrety a umožniť im, aby mali možnosť bez dokladovania dôvodu 

absentovať na výučbe dvakrát počas semestra.  

Predseda AS PraF UK informoval členov AS PraF UK, že zo strany študentskej časti 

AS PraF UK bol podaný doplňujúci návrh a požiadal D. Zigu za predkladateľov 

o zdôvodnenie návrhu. D. Ziga uviedol, že týmto návrhom chcú umožniť študentom, aby mali 

možnosť na zmenu skúšajúceho v prípade, ak študent nesplní kritéria na absolvovanie 

hodnotenia kontroly štúdia (skúšania) v dvoch po sebe nasledujúcich termínoch (v riadnom a 

opravnom termíne) u rovnakého pedagóga.  

Predseda AS PraF UK informoval prítomných, že k tomuto návrhu podal pripomienku 

člen akademickej obce doc. Vršanský, ktorý s týmto návrhom nesúhlasil.  

Do diskusie sa postupne prihlásili JUDr. Čunderlík a JUDr. Škrobák, ktorí zhodne 

uviedli, že podľa nich je návrh nevhodne koncipovaný ako zmena čl. 15 Študijného poriadku. 
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V diskusii vystúpil taktiež JUDr. Fábry, ktorý uviedol, že by takáto zmena mohla spôsobiť 

problémy vedúcim katedier pri určovaní skúšajúcich najmä z hľadiska kapacitných možností.  

JUDr. Uličná sa spýtala prečo navrhovatelia stanovujú možnosť rozhodnutia v danej 

veci na zástupcov a nie priamo na vedúcich (resp. riaditeľov), pretože podľa jej názoru sa 

jedná o takú zásadnú zmenu v priebehu skúšania, že by o nej mal rozhodovať vedúci katedry.  

Dekan uviedol, že s návrhom nemá zásadný problém, avšak poznamenal, že by bol 

vhodné ho ešte dopracovať najmä vo väzbe na jeho aplikovateľnosť v praxi.  

Predkladatelia návrhu sa stotožnili s pripomienkami a po vzájomnej dohode stiahli 

tento návrh späť.  

Dekan uviedol, že vedenie fakulty sa týmto návrhom bude zaoberať a predloží ho 

v najbližšej dobe prepracovanejší a komplexnejší návrh.      

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že vzhľadom na pracovné stretnutie dekana fakulty 

s Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje rokovanie o tomto bode, pričom 

uviedol, že diskusia k tomuto bodu bude prebiehať po návrate dekana fakulty na zasadnutie a 

a vyhlásil prestávku od 15.30 do 16.00 hod.  

 

Zasadnutie AS PraF UK opustili JUDr. Trnkusová (ospravedlnená) a z dôvodu 

prebiehajúceho skúšania aj JUDr. Lukáčka, ktorý uviedol, že sa po ukončení skúšania na 

zasadnutie vráti. 

 

 

K bodu 7 programu  

(Kritériá doplňujúceho prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 na bakalársky 

študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.), externá forma) 

 

a 

 

K bodu 8 programu 

(Dodatok ku Kritériám prijímacieho konania na magisterský študijný program na 

akademický rok 2015/2016) 
 

 

Po ukončení prestávky o 16.00 informoval predseda AS PraF UK členov, že 

zasadnutie AS PraF Uk bude pokračovať v prerokovaní bodov 7 a 8, pričom požiadal členov 

AS PraF UK o všeobecný súhlas so spojením prerokovania týchto bodov. Členovia vyslovili 

všeobecný súhlas a predseda AS PraF UK otvoril rozpravu.  

O slovo požiadal prodekana fakulty doc. Brtka, ktorý v zastúpení dekana uviedol body 

programu. Doc. Brtko uviedol, že vedenie fakulty týmito návrhmi reaguje na aktuálnu situáciu 

pri prijímaní študentov na bakalársky a magisterský stupeň štúdia najmä vo väzbe na aktuálny 

problém znižujúceho sa záujmu uchádzačov o štúdium práva na Slovensku, ktorý sa týka 

všetkých právnických fakúlt, tak verejných, ako aj súkromných vysokých škôl. Prodekan 

uviedol, že zmenou kritérií dôjde k rozšíreniu možností prijať aj uchádzačov z iných 

vysokých škôl.  

Zo všeobecnej diskusie vyvstala otázka, či má fakulta kapacity na pokrytie výučby 

vyššieho počtu študentov. 
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V tejto súvislosti vystúpila vedúca študijného oddelenia Mgr. Sidorjaková, ktorá 

uviedla, že fakulta má kapacity na navýšenie počtu študentov, najmä však v externej forme 

štúdia.  

Následne predseda AS PraF UK ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhoch uznesení.   

 

Hlasovanie o bode 7 programu: 

 

 

NÁVRH č. 7 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

 

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 (vnútorný predpis 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 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), 

 

schvaľuje 

 

Kritériá doplňujúceho prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 na bakalársky 

študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: externá) v znení 

predloženom dekanom. 

 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

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

 

Hlasovanie o bode 8 programu: 

 

 

NÁVRH č. 8 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
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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 (vnútorný predpis 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 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), 

 

schvaľuje 

 

Dodatok ku Kritériám prijímacieho konania na magisterský študijný program na akademický 

rok 2015/2016 v znení predloženom dekanom. 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 

8/VIII/2015). 

 

K bodu 9 programu  

(Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017) 

 

 

Predseda AS PraF UK požiadal o uvedenie tohto bodu prodekana Brtka. Prodekan 

Brtko uviedol, že predkladané kritériá v zásade vychádzajú z predchádzajúcich kritérií. 
Následne otvoril predseda AS PraF UK diskusiu. 

V diskusii vystúpili JUDr. Čunderlík, podpredseda AS PraF UK JUDr. Hamuľák, 

predseda AS Praf UK, prodekan prof. Vrabko, Mgr. Smalík, Mgr. Sidorjaková. Dikusia sa 

zamerala najmä na opravu technických nepresností a odstránenie informácií uvedených v 

kritériách, ktoré by mohli byť vnímané ako sporné a nie sú potrebné pre uchádzačov pre 

štúdium, najmä v súvislosti s kritériami na prijímanie na študijný program „Ekonómia a 

právo“. 

Z diskusie vyplynuli viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré boli konsenzuálne 

zapracované spoločne do návrhu uznesenia a predseda AS PraF UK preto o nich nedal 

hlasovať osobitne. 

Počas prerokovania sa na zasadnutie vrátil dekan PraF UK, ktorý vyjadril ako 

predkladateľ súhlas s navrhnutými pozmeňovacími návrhmi a stotožnil sa s nimi. 

Vzhľadom na všeobecný súhlas so zmenami a doplnkami v kritériách dal predseda AS 

PraF UK priamo hlasovať o návrhu uznesenia č. 9. 
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NÁVRH č. 9 

 

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 (vnútorný predpis 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 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), 

 

schvaľuje 

 

kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017 pre 

a) bakalársky spoločný študijný program: „Ekonómia a právo“, študijné odbory: národné 

hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a externá) v znení nasledujúcich 

predloženom dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 

i. v časti Podmienky prijatia na štúdium sa text „Štatútoch a v Študijných poriadkoch EUBA 

a UK“ nahrádza textom „Štatútoch a v Študijných poriadkoch EUBA a PraF UK“; 

ii. v časti Podmienky prijatia na štúdium sa vypúšťajú v treťom odseku veta „Uchádzačovi, 

ktorý úspešne urobil prijímacie konanie, sa vydáva rozhodnutie o prijatí na štúdium 

podpísané dekanom NHF EUBA.“ a štvrtý odsek; 

iii. v časti Prílohy k prihláške sa vypúšťajú slová „a prevod známok do slovenskej 

klasifikačnej stupnice“ a nahrádzajú sa slová „UK v Bratislave“ slovami „NHF EUBA“; 

iv. v časti Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky)sa za slová „a v rozsahu 

učiva strednej školy“ nahrádzajú slovami „podľa výberu uchádzača z poskytnutých možností, 

a to v rozsahu učiva strednej školy“; 

v. v časti Spôsob úhrady sa za slová „ účet NHF EUBA“ vkladajú slová „ určený NHF 

EUBA“; 

b) bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v 

znení predloženom dekanom,  

c) bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: externá) v 

znení predloženom dekanom,  

d) magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) forma štúdia: denná) v 

znení predloženom dekanom,  

e) magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: externá) 

v znení predloženom dekanom, 

f) prijímanie študentov na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte, formou prestupu z inej vysokej školy na 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia v 

dennej a v externej forme štúdia v znení predloženom dekanom, 

g) doktorandské štúdium pre uchádzačov zo Slovenskej republiky a krajín Európskej únie 
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(forma štúdia: denná) v znení predloženom dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 

slová „obchodné právo“ sa nahrádzajú slovami „obchodné a finančné právo“,  

h) doktorandské štúdium pre uchádzačov zo Slovenskej republiky a krajín Európskej únie 

(forma štúdia: externá) v znení predloženom dekanom, 

i) doktorandské štúdium pre uchádzačov zo Slovenskej republiky a krajín Európskej únie v 

anglickom jazyku (forma štúdia: externá) v znení predloženom dekanom.“ 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS uviedol, že senát návrh uznesenia schválil (uznesenie č. 9/VIII/2015) 

 

K bodu 6 programu – pokračovanie v prerušenom rokovaní 

(Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty) 
 

Na zasadnutie sa vrátil z pracovného stretnutia dekan a predseda AS PraF UK otvoril 

diskusiu k prerušenému bodu č. 6. 

 

Do diskusie sa prihlásil JUDr. Ľalík, ktorý uviedol, že s návrhom nesúhlasí, pretože to 

môže spôsobiť najmä vo väzbe na krátkosť semestrov výpadky vo výučbe. Vyslovil názor, že 

by mali byť absencie viazané na ospravedlnenie vo forme potvrdenia o práceneschopnosti.  

Reagoval dekan, ktorý s týmto názorom nesúhlasil.  

O slovo požiadal JUDr. Hamuľák, ktorý uviedol, že takto formulovaný návrh môže 

spôsobiť problémy pri výučbe najmä v závere výučbovej časti, pretože sa už aj v súčasnosti 

stáva aktuálnym problémom vysoká neúčasť študentov na posledných seminároch pred 

začiatkom skúškového obdobia. Uviedol, že ak budú mať študenti možnosť na dve absencie 

bez akejkoľvek spätnej kontroly, tak to môžu zneužívať a napokon sa to môže obrátiť proti 

študentom, ktorým bude chýbať výučba záverečných, no často podstatných častí učiva.  

V diskusii vystúpil JUDr. Čunderlík, ktorý podporil návrh.  

Následne vystúpil Mgr. Smalík, ktorý uviedol, že študenti by nemali byť zväzovaní 

100% povinnosťou účasti na seminároch. 

S podporným stanoviskom vystúpil aj zástupca študentskej časti akademickej obce 

Mgr. Michalovič.  

Na záver vystúpil dekan, ktorý poukázal na to, že má záujem týmto návrhom zjednotiť 

systém a tým umožniť študentom mať možnosť dvoch absencií. Uviedol, že trvá na tomto 

návrhu. 

Predseda AS PraF UK ukončil diskusiu k tomuto bodu a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia k bodu 6. 
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NÁVRH č. 6 

 

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

„akademický senát“),  

 

na základe § 27 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a na základe čl. 50 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v 

Bratislave č. 5/2014 úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 na návrh dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

schvaľuje 

Vnútorný predpis Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty dňa 8.10.2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave dňa 22.10.2008 podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 11 

Za: 8 

Proti: 2 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 8/VIII/2015). 

 

 

 

K bodu 10 programu  

(Návrh informačných listov výberových predmetov) 

 

 

Predseda požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu.  

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

Otvoril diskusiu o tomto bode, nikto sa však do nej nezapojil, takže predseda dal hlasovať 

o návrhu uznesenia predloženého pod č. 10. 
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NÁVRH č. 10 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

podľa čl. 17 písm. i) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v 

platnom znení (vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 

1/2009) 

a) odporúča dekanovi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, predložiť 

Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, na schválenie 

zaradenia nasledujúcich výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu, 

respektíve do magisterského študijného programu, v súlade s predloženými informačnými 

listami: 

 Central and East European Moot Competition 

 Company Law 

 Comparative Constitutional Law 

 Competition - medzinárodný simulovaný súdny spor 

 Ethical Dilemmas in Legal Practice 

 European Human Rights Moot Court Competition 

 European Law Moot Court Competition 

 International Human Rights Protection 

 International Taxation 

 Klinika sociálneho práva  

 Klinika trestného práva 

 Negotiation 

 Súťaž - slovenský simulovaný súdny spor 

 Právna klinika neziskového sektora 1 

 Právna klinika neziskového sektora 2 

 Právna klinika pre komunity 1 

 Právna klinika pre komunity 2 

 Právna klinika verejného obstarávania 

 Študentská právna poradňa 

 Právna korešpondencia/Analytical Legal Writing 

b) odporúča Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schváliť 

zaradenie uvedených výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu, 

respektíve magisterského programu, v súlade s predloženými informačnými listami. 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 
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Nehlasovali: 0 

 

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

(uznesenie č. 10/VIII/2015). 

 

K bodu 11/ Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave 

 

 

Predseda AS PraF UK uviedol ďalší bod, predniesol návrh uznesenia o vyhlásení 

všeobecných volieb do  Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Otvoril diskusiu o tomto bode, nikto sa však do nej nezapojil, takže predseda dal hlasovať 

o návrhu uznesenia predloženého pod č. 11. 

 

 

NÁVRH č. 11 

 

 

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

„senát“),  

 na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 

11.  5/2015 zo dňa  27. mája 2015 , v súlade s čl. 18 Štatútu Univerzity Komenského v 

Bratislave  (vnútorný predpis UK č. 10/2008) a Zásadami volieb do  Akademického 

senátu Univerzity  Komenského v Bratislave (vnútorný predpis UK č. 3/2015) (ďalej len 

„volebné zásady“)  

vyhlasuje všeobecné voľby vo volebnom obvode Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte (ďalej len „PraF UK“) do Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej len „AS UK“), ktoré sa uskutočnia dňa 14. októbra 2015 v čase od  09.00 

do 14.00 hod. v miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) v sídle PraF UK v Bratislave na 

Šafárikovom nám. č. 6, za nasledujúcich podmienok: 

 

a) voľbami sa zvolia na funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2019 traja zástupcovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK a dvaja zástupcovia študentskej časti  

akademickej obce PraF UK; 

b) právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za zamestnaneckú časť akademickej obce 

PraF UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce 

PraF UK, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK; právo navrhovať 

kandidáta na člena |AS UK za študentskú časť akademickej obce PraF UK má ktorýkoľvek 

člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce PraF UK, a to z členov 

študentskej časti akademickej obce PraF UK; člen akademickej obce môže za kandidáta 

navrhnúť samého seba. 

 

c) návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať: 
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 1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

 2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

 3. meno a priezvisko kandidáta, 

 4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS 

UK; 

 5. v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti, označenie konkrétneho pracoviska, 

na ktorom kandidát pôsobí; v prípade v prípade kandidáta do študentskej časti akademického 

senátu označenie študijného programu, ktorý študent študuje, a stupeň a rok (ročník) štúdia  

 6. v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti,označenie konkrétneho pracoviska, 

na ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti akademickej obce 

fakulty označenie študijného programu, ktorý študent študuje, stupeň a rok (ročník) štúdia; 

d) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníčke AS PraF 

UK JUDr. Kataríne Lenhartovej, PhD., prostredníctvom podateľne PraF UK najneskôr do 

25. septembra 2015 do 12.00 hod.; na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené náležitosti sa 

neprihliada. 

 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní:11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 

11/VIII/2015). 

 

 

K bodu 13/ Rôzne 

 

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

 

JUDr. Čunderlík poukázal na novú webovú stránku fakulty, pričom upozornil na 

nesprávnosť v označovaní „Vestník vnútorných predpisov a opatrení“, pričom uviedol, že 

z hľadiska právneho jazyka by bol vhodnejší názov „Zbierka“. Prodekan fakulty JUDr. 

Škrobák sa s týmto názorom stotožnil a uviedol, že stránka je aktuálne ešte v štádiu 

dokončovania a úprav, pričom uviedol, že zistené nedostatky a nepresnosti budú postupne 

odstraňované.  

JUDr. Čuderlík taktiež vyslovil požiadavku, aby sa zasadnutí AS PraF UK 

zúčastňovali aj príslušní prodekani fakulty za účelom odpovedí a objasnení otázok členov AS 

PraF UK podľa konkrétnych oblastí ich zamerania.  

Dekan fakulty  uviedol, že na zasadnutí sa z pracovných a osobných dôvodov nemohli 

zúčastniť prodekani prof. Vrabko, JUDr. Ďuriš, JUDr. Mičátek a JUDr. Giba. Zároveň však 

uviedol, že ich účasť na nasledujúcich zasadnutiach AS PraF UK podľa ich pracovných 

možností zabezpečí.  
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V tomto bode vystúpila následne Dr. Uličná, ktorá poskytla informáciu o snahe Ústavu 

cudzojazyčnej právnej komunikácie získať medzinárodne uznávaný certifikát TOLES (Test of 

Legal English Skills) s cieľom ponúknuť študentom fakulty možnosť rozšírenia portfólia 

medzinárodne uznávaných skúšok z anglického odborného jazyka.  

V tejto súvislosti dekan PraF UK a predseda AS PraF UK predložili návrh uznesenia 

č. 13 a predseda AS PraF UK dal o ňom hlasovať. 

 

 

NÁVRH č. 13 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
podporuje a schvaľuje snahu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a 

Ústavu cudzojazyčnej právnej komunikácie o získanie medzinárodne uznávaného certifikátu 

TOLES (Test of Legal English Skills). 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní:11 

Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že uznesenie bolo prijaté (uznesenie č. 

13/VIII/2015). 
 

Následne v bode rôzne vystúpila Mgr. Jurkovičová, ktorá informovala členov AS PraF 

UK o probléme nezáujmu pedagógov o účasť na študijných pobytoch – ERAZMUS pre 

pedagógov, pričom uviedla, že v tomto roku prejavili záujem o tento projekt iba 5 

pedagógovia z fakulty, pričom možnosti sú až pre 10 uchádzačov. Mgr. Jurkovičová 

požiadala o sprostredkovávanie informácií medzi kolegami z katedier a ústavov o možnosti 

účasti na týchto pobytoch.  

Do diskusie sa prihlásila Dr. Uličná, ktorá poukázala na skutočnosť, že problém 

nízkeho záujmu vidí vo vyťaženosti katedier a ústavov, predovšetkým vo väzbe na ich 

kapacitné možnosti.  

 

Do tohto bodu sa prihlásil aj Mgr. Michalovič, ktorý sa spýtal dekana fakulty, či by 

bolo možné zverejňovať personálne zloženie štátnicových komisií pred uskutočnením 

termínov skúšok.  

Na to reagoval dekan fakulty, ktorý uviedol, že v tejto žiadosti nevidí racionálny 

dôvod a poznamenal, že vedenie fakulty na týmto krokom v súčasnosti neuvažuje. 

Ďalšie diskusné príspevky neboli vznesené a preto predseda AS PraF UK ukončil tento 

bod.  
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K bodu 14/ Záver 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

predseda AS PraF UK 
 

 

 

 

Zapísal: JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. ............................................. 

 

Overili:   

 Mgr. Petra Uličná, PhD. ............................................. 
 JUDr. Lenka Trnkusová  
 


