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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 2018 – 30. apríl 2020 

konanom dňa 13. mája 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 
doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD. (overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Mgr. Erika Rondová, PhD. 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

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

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Matúš Brath    

Matúš Mažáry 

JUDr. Stanislav Mihálik 

Bc. Erik Ploth (podpredseda za študentskú časť AS PraF UK) 

Mgr. Peter Rakovský 

Erik Tóth (overovateľ za študentskú časť AS PraF UK) 

Bc. Filip Tubler 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

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

JUDr. Petronela Luprichová, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

Bc. Marko Dominik 

Bc. Igor Slovák 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

nikto 
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Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

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

 

Prítomní hostia: 

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 15. mája 2019 o 15:00 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 (prítomných 15 členov senátu, z toho 7 za študentskú časť). 

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 zmenu v jednom bode: 

- znenie bodu 8. ako „Prerokovanie zaradenia nových výberových predmetov do 

akreditovaných bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných 

programov“. Predseda senátu odôvodnil danú zmenu tým, že v súlade s rozoslanými 

materiálmi členom senátu ide o vhodnejšie a presnejšie znenie.  

 

Ďalšie zmeny a doplnenia programu zasadnutia neboli navrhnuté. 

Predseda senátu ďalej informoval, že vzhľadom na pracovnú neschopnosť tajomníčky senátu 

si dovolil požiadať JUDr. Stanislav Mihálika o spísanie zápisnice o dnešnom zasadnutí s čím 

prejavil súhlas. 

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia AS PraF UK 

v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/VIII/2019 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 
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1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2. Prerokovanie dvojodborového bakalárskeho študijného programu Manažment a právo v 

študijnom odbore 3.03.15 manažment a v študijnom odbore 3.04.01 právo v anglickom jazyku 

v dennej forme štúdia 

3. Prerokovanie dvojodborového magisterského študijného programu Právo a ekonómia v 

študijnom odbore 3.04.01 právo a v študijnom odbore 3.03.01 Národné hospodárstvo v 

externej forme štúdia 

4. Prerokovanie magisterského študijného programu kánonické právo v študijnom odbore 

3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme štúdia 

5. Prerokovanie doktorandského študijného programu kánonické právo v študijnom odbore 

3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme štúdia 

6. Prerokovanie doktorandského študijného programu rímske právo v študijnom odbore 

3.04.09 rímske právo v dennej a externej forme štúdia 

7. Prerokovanie doktorandského študijného programu Právo Európskej únie v študijnom 

odbore 3.04.08 medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia 

8. Prerokovanie zaradenia nových výberových predmetov do akreditovaných bakalárskych, 

magisterských a doktorandských študijných programov 

9. Prerokovanie úprav akreditovaných doktorandských študijných programov 

10. Schválenie predsedu a členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty pre študentov 

11. Voľba zástupcu RVŠ SR 

12. Voľba člena volebnej komisie 

13. Správa o činnosti Legislatívnej komisie a Kontrolnej komisie za rok 2018 

14. Správa o činnosti AS PraF UK za rok 2018 

15. Záver.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že program bol senátom schválený ako Uznesenie č. 1/ VIII/2019. 

 

K bodu 2/ Prerokovanie dvojodborového bakalárskeho študijného programu 

Manažment a právo v študijnom odbore 3.03.15 manažment a v študijnom odbore 

3.04.01 právo v anglickom jazyku v dennej forme štúdia 

 

Predseda senátu požiadal dekana PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (ďalej len 

„dekan“) ako predkladateľa o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova a objasnil, že predloženie viacerých dokumentov týkajúcich sa 

prerokovania študijných programov na rokovanie AS PraF UK súvisí predovšetkým s tým, že 

nastavené a dnes účinné pravidlá akreditácie platia do 15. júna 2019 a v dnešnej dobe zatiaľ 

nie sú známe pravidlá nové. V spojitosti s predloženým študijným programom v danom bode 

uviedol, že zo strany PraF UK išlo o dlhodobý cieľ, ktorý sa podarilo zrealizovať v spolupráci 

s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou managementu. Základným dôvodom bol 

fakt, že študenti zo zahraničia sami poukazovali na to, že hoci by mali záujem o štúdium 

študijného programu v anglickom jazyku na PraF UK, tento je zatiaľ poskytovaný len 

v magisterskom stupni štúdia. Dekan poukázal na to, že z hľadiska koncepcie je predmetný 

študijný program vystavaný na troch pilieroch – teória práva, súkromné právo 

prostredníctvom práva Európskej únie a komparatívne právo (zahŕňajúce napr. aj rímske 

právo). Výsledkom dohody je práve predložený dvojodborový študijný program, ktorý je 



4 

 

marketingovo mimoriadne zaujímavý smerom do zahraničia. Dekan uviedol, že predmetný 

študijný program bol dopredu prerokovaný s jednotlivými pracoviskami AS PraF UK 

a vznikol v spolupráci s nimi. Poukázal na to, že v spojitosti s predkladaným bodom programu 

by sa nechcel venovať ďalším plánom týkajúcim sa zatraktívnenia štúdia v anglickom jazyku, 

danú diskusiu by rád ponechal na prerokovanie Výročnej správy PraF UK. Záverom svojho 

vystúpenia poprosil členov AS PraF UK o podporu daného bodu programu. 

 

Predseda senátu poďakoval dekanovi a podotkol, že jeho katedra (Katedra obchodného práva 

a hospodárskeho práva) v plnej miere participovala na príprave predkladaného študijného 

programu a uviedol, že v zmysle študijného plánu bude samozrejme participovať aj na 

výučbe, tento návrh zároveň podporil. 

 

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

 

Do diskusie sa prihlásila dr. Uličná, ktorá uviedla, že z dôvodu problémov s prístupom do 

mailového konta sa k otázke prostredníctvom mailu ohľadom zaradenia predmetov 

Francúzska právna terminológia 1, 2, 3 a Nemecká právna terminológia 1, 2, 3 medzi 

výberové predmety dostala až v deň konania senátu. Rovnako uviedla, že Ústav 

cudzojazyčnej právnej komunikácie (ďalej len „ÚCPK“) je pripravený plne participovať na 

príprave informačných listov k uvedeným predmetom, ak už teda nie je neskoro. Na uvedené 

reagoval dekan tým, že uvedené predmety boli do predkladaného študijného plánu zaradené 

(neboli odignorované), uviedol, že si myslel, že zaradenie predmetných výberových 

predmetov do študijného plánu predloženého študijného programu bolo s ÚCPK vopred 

prerokované, podotkol že pri tvorbe informačných listov sa vychádzalo zo zaužívaných 

informačných listov k obdobným predmetom v iných študijných programoch. 

 

O slovo sa ďalej prihlásila dr. Rondová, ktorá uviedla, že do študijného plánu nebola ako 

predmet zaradená telesná výchova (zabezpečovaná Ústavom telesnej kultúry). Na dané 

reagoval dekan tak, že sa naozaj na zaradenie telesnej výchovy do študijného plánu 

pozabudlo, poďakoval za pripomienku a poprosil o schválenie predmetného bodu aj 

s akceptáciou danej pripomienky, dr. Rondová ako riaditeľka Ústavu telesnej kultúry 

vyjadrila s uvedeným súhlas. 

 

Po ukončení diskusie navrhol predseda AS Praf UK, aby sa o bodoch rokovania 2. – 7. 

hlasovalo jedným uznesením, čo odôvodnil nie len vecným súvisom, ale aj tým, že uvedené 

zodpovedá predloženému materiálu zo strany predkladateľa. S navrhnutým postupom vyjadril 

senát všeobecný súhlas. 

 

Na rokovanie sa počas daného bodu programu dostavil člen senátu Mgr. Ján Sombati, PhD. 

 

K bodu 3/ Prerokovanie dvojodborového magisterského študijného programu Právo a 

ekonómia v študijnom odbore 3.04.01 právo a v študijnom odbore 3.03.01 Národné 

hospodárstvo v externej forme štúdia 

 

Predseda senátu požiadal dekana ako predkladateľa o uvedenie tohto bodu programu. 
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Dekan v spojitosti s daným bodom vysvetlil, že v rámci už existujúceho dvojodborového 

magisterského študijného programu Právo a ekonómia absentovala externá forma štúdia, čo 

bolo odôvodnené pôvodným nezáujmom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave. Uviedol, že situácia sa zmenila, a preto sa rozhodol predložiť daný 

bod na prerokovanie do AS PraF UK. Ide o totožný študijný program ako v dennej forme, len 

s rozložením predmetov do viacerých semestrov, avšak bez obsahových zmien. Záverom 

svojho vystúpenia poprosil členov AS PraF UK o podporu daného bodu programu. 

 

Predseda senátu poďakoval dekanovi, podporil tento návrh a otvoril diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia 

AS PraF UK a v zmysle vyššie uvedeného prikročil k ďalšiemu bodu zasadnutia. 

 

K bodu 4/ Prerokovanie magisterského študijného programu kánonické právo v 

študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme štúdia 

 

Predseda senátu požiadal dekana ako predkladateľa o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan k danému bodu uviedol, že v súvislosti s neustálym rozvojom Katedry rímskeho práva, 

kánonického a cirkevného práva (ďalej len „KRPKCP“) vznikol záujem na akreditovaní 

viacerých študijných programov na danom pracovisku. Uviedol, že v prostredí Slovenskej 

republiky a Českej republiky takýto študijný program neexistuje, v okolitých štátoch sa 

vyučuje napríklad v Poľsku. Ako základnú motiváciu predloženia daného bodu programu 

uviedol, že ide jednoznačne o vec prestíže, ktorá by mohla prilákať záujemcov napríklad 

z dôvodu, že v záujme študovať daný študijný program už nemusia odchádzať do zahraničia. 

Dekan zároveň podotkol, že KRPKCP bola personálne posilnená o prof. Dudu (ktorý je 

odborníkom na kánonické právo a špičkou v danej oblasti nie len v Slovenskej republike) 

a o doc. Vladára (ktorý je odborníkom ako na kánonické právo, tak aj na rímske právo), ktorí 

by mali byť zároveň aj garantmi študijného programu. V súvislosti s daným študijným 

programom uviedol, že jeho príprava nemusí byť sfinalizovaná do začiatku akademického 

roka 2019/2020, jednoznačne však ráta s jej nasadením do akademického roka 2020/2021 

(podotkol, že uvedené sa týka aj predkladaného študijného programu prerokovaného v bode 

2., rovnako tak študijného programu predkladaného v bode 5.). Dekan tiež podotkol, že daný 

študijný program vznikol na základe spolupráce s Univerzitou Komenského v Bratislave, 

Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou a aj keď je viac vecí týkajúcich 

sa daného študijného programu na PraF UK, následne je tu záujem aj o cirkevnú akreditáciu. 

Záverom svojho vystúpenia poprosil členov AS PraF UK o podporu daného bodu programu. 

 

Predseda senátu poďakoval dekanovi a otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF 

UK. 

 

Do diskusie sa prihlásil doc. Nemec, ktorý uviedol, že prosí AS PraF UK o podporu daného 

bodu programu, opätovne zdôraznil, že študijný daného druhu nie je v československom 

priestore v súčasnej dobe zabezpečovaný a vyučovaný. Uviedol, že existenciou študijného 

programu daného typu by vznikol priestor na vychovanie odborníkov v danej oblasti, rovnako 

poukázal na otázku prestíže. Poukázal na fakt, že víta posilnenie KRPKCP o spomenutých 
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odborníkov, stavy KRPKCP si to naozaj vyžadovali (vzhľadom na plynúcu materskú 

dovolenku členky KRPKCP, ako aj fakt, že o rok sa spúšťa reformovaný magisterský študijný 

program právo). Záverom svojho vystúpenia sa poďakoval dekanovi, že sa do prípravy 

predloženého študijného programu pustil, hoci to spočiatku vyzeralo ako „hudba budúcnosti“. 

 

Ďalej sa slova v diskusii ujal predseda senátu, ktorý podotkol, že všetko uvedené sa obdobne 

vzťahuje aj na navrhovaný bod programu zasadnutia AS PraF UK č. 5, čo potvrdil aj sám 

navrhovateľ, pán dekan. Zároveň uviedol, že ide o nesmierne zaujímavú sféru, a čas ukáže 

ako sa bude jej zámer napĺňať, poukázal aj na význam postoju cirkvi a uviedol, že verí vo 

funkčnú spoluprácu a v postupné prehlbovanie a etablovanie daného študijného programu. 

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK a v zmysle vyššie uvedeného prikročil k ďalšiemu bodu zasadnutia. 

 

K bodu 5/ Prerokovanie doktorandského študijného programu kánonické právo v 

študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme štúdia 

 

Predseda senátu požiadal dekana ako predkladateľa o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan podotkol, že sa k uvedenému vyjadril už v rámci bodu 4. zasadnutia. 

 

Predseda senátu preto navrhol, aby sa v zmysle uvedeného pristúpilo k ďalšiemu bodu 

zasadnutia AS PraF UK. S uvedeným vyjadril senát všeobecný súhlas. 

 

K bodu 6/ Prerokovanie doktorandského študijného programu rímske právo v 

študijnom odbore 3.04.09 rímske právo v dennej a externej forme štúdia 

 

Predseda senátu požiadal dekana ako predkladateľa o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova a uviedol, že rímske právo je silnou súčasťou právnej tradície a uvedené 

je osobitne platné pri doktorandskom študijnom programe. Ďalej pokračoval tým, že je 

veľkou škodou, že v Slovenskej republike nie je zabezpečená výučba rímskeho práva 

v doktorandskom študijnom programe, poukázal na fakt, že po smrti prof. Blaha (resp. v čase, 

keď už vzhľadom na svoj vek nemohol daný študijný program akreditovať) sa dostal daný 

právny odbor do útlmu a boli by sme „právni barbari“, ak by sme neurobili všetko preto, aby 

sme daný študijný program v doktorandskom stupni štúdia zabezpečili. Uviedol, že je veľmi 

potešený z toho, že KRPKCP daný odbor zveľaďuje, uviedol, že rímske právo jednoznačne 

odbor právnych dejín presahuje a zaslúži si vlastnú akreditáciu v rámci doktorandského 

študijného programu. Záverom svojho vystúpenia poprosil členov AS PraF UK o podporu 

daného bodu programu. 

 

Predseda senátu poďakoval dekanovi, podporil tento návrh a otvoril diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia 

AS PraF UK a prikročil k ďalšiemu bodu zasadnutia. 

 



7 

 

K bodu 7/ Prerokovanie doktorandského študijného programu Právo Európskej únie v 

študijnom odbore 3.04.08 medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia 

 

Predseda senátu požiadal dekana ako predkladateľa o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Slova sa ujal dekan ako predkladateľ a podotkol, že právo Európskej únie je dlhodobo 

vnímané ako súčasť odboru Európske právo. Uviedol že v nedávnej minulosti došlo 

v Slovenskej republike k dohode na vzniku práva Európskej únie ako samostatného odboru, 

navrhla to práve PraF UK, uvedený návrh bol schválený aj Akreditačnou komisiou, uvedené 

však už nebolo zapracované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky v rámci sústavy študijných odborov. Dekan zároveň uviedol, že v podmienkach 

akreditácie sa môže stať, že uvedený študijný program už bude akreditovaný v odbore právo 

(nie medzinárodné právo), zatiaľ nie je možné požiadať o habilitácie a inaugurácie. Záverom 

svojho vystúpenia poprosil členov AS PraF UK o podporu daného bodu programu. 

 

Predseda senátu poďakoval dekanovi, podporil tento návrh a otvoril diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK. Zároveň sa dekana spýtal, či je v spojitosti s predmetným študijným 

programom ambícia o zaradenie od akademického roka 2019/2020 (samozrejme za splnenia 

predpísaného procesu na úrovni AS PraF UK a úspešnej akreditácie). Dekan uviedol, že ide 

o náročnejší proces, preto je ambíciou za predpokladu úspešnej akreditácie zaradenie daného 

doktorandského študijného programu v akademickom roku 2020/2021, nevylúčil však ani to, 

že v súvislosti s daným študijným programom by mohli byť uskutočnené dodatočné 

prijímacie skúšky, prípadne že by došlo k prestúpeniu niektorého doktoranda PraF UK (alebo 

doktorandov PraF UK) na doktorandský študijný program právo Európskej únie z už 

existujúcich študijných odborov na PraF UK. 

 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK a pristúpil k vopred odsúhlasenému spoločnému hlasovaniu o prijatí 

uznesenia k bodom 2. – 7 (ako bolo predložené v elektronickej podobe. 

 

Na rokovanie sa počas daného bodu programu dostavil člen senátu Bc. Erik Ploth. 

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/ VIII/2019 
 

„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 v 

znení neskorších predpisov 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
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a) berie na vedomie návrh doktorandského študijného programu právo Európskej únie v 

študijnom odbore 3.04.08 Medzinárodné právo v dennej a externej forme v slovenskom a v 

anglickom jazyku, 

b) berie na vedomie návrh doktorandského študijného programu kánonické právo v 

študijnom odbore 3.04.12 Kánonické právo v dennej a externej forme v slovenskom a v 

anglickom jazyku, 

c) berie na vedomie návrh doktorandského študijného programu rímske právo v študijnom 

odbore 3.04.09 rímske právo v dennej a externej forme štúdia v slovenskom a v anglickom 

jazyku, 

d) berie na vedomie návrh magisterského študijného programu kánonické právo v študijnom 

odbore 3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme v slovenskom a v anglickom 

jazyku, 

e) berie na vedomie návrh dvojodborového bakalárskeho študijného programu Manažment a 

právo v študijnom odbore 3.03.15 manažment a v študijnom odbore 3.04.01 právo v 

anglickom jazyku v dennej forme štúdia, 

f) berie na vedomie návrh dvojodborového magisterského spoločného študijného programu 

Právo a ekonómia v študijnom odbore 3.04.01 právo a v študijnom odbore 3.03.01 Národné 

hospodárstvo v externej forme štúdia v slovenskom jazyku.“ 

 

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

doktorandského študijného programu právo Európskej únie v študijnom odbore 3.04.08 

Medzinárodné právo v dennej a externej forme v slovenskom a v anglickom jazyku, o návrhu 

doktorandského študijného programu kánonické právo v študijnom odbore 3.04.12 Kánonické 

právo v dennej a externej forme v slovenskom a v anglickom jazyku, o návrhu 

doktorandského študijného programu rímske právo v študijnom odbore 3.04.09 rímske právo 

v dennej a externej forme štúdia v slovenskom a v anglickom jazyku, o návrhu magisterského 

študijného programu kánonické právo v študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo v dennej a 

externej forme v slovenskom a v anglickom jazyku, o návrhu dvojodborového bakalárskeho 

študijného programu Manažment a právo v študijnom odbore 3.03.15 manažment a v 

študijnom odbore 3.04.01 právo v anglickom jazyku v dennej forme štúdia a o návrhu 

dvojodborového magisterského spoločného študijného programu Právo a ekonómia v 

študijnom odbore 3.04.01 právo a v študijnom odbore 3.03.01 Národné hospodárstvo v 

externej forme štúdia v slovenskom jazyku Uznesením č. 2/VIII/2019. 

 

K bodu 8/ Prerokovanie zaradenia nových výberových predmetov do akreditovaných 

bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov 

 

Predseda senátu požiadal dekana ako predkladateľa o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova a uviedol, že v súvislosti s daným bodom zasadnutia ide o každoročné 

dopĺňanie výberových predmetov v jednotlivých študijných programov na základe 

požiadaviek katedier a ústavov, spravidla v súvislosti s ich vedeckou činnosťou (resp. s tým, 

k čomu za uplynulý rok dospeli). Zároveň uviedol, že v rámci pôvodne zaslaných materiálov 

členom AS PraF UK boli identifikované nedostatky, a preto ako predkladateľ pristúpil 

k úprave pôvodného materiálu a členom senátu bol predložený doplnený a upravený materiál 

(v podobe opravného návrhu uznesenia). Dekan uvedené rozhodnutie odôvodnil a členom 
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vysvetlil dôvody zmien, s uvedenými sa senát oboznámil. Záverom svojho vystúpenia 

poprosil členov AS PraF UK o podporu daného bodu programu. 

 

Predseda senátu poďakoval dekanovi a otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF 

UK. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia 

AS PraF UK 

 

Predseda senátu dal následne hlasovať o zaradení nových výberových predmetov do 

akreditovaných bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov, v 

predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 3/VIII/2019 
 

„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, v 

platnom znení 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

berie na vedomie 

 

1.zaradenie nových výberových predmetov do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2015, do magisterského študijného programu právo akreditovaného v 

roku 2017 a do magisterského študijného programu právo a ekonómia:  

a) Jednotný digitálny trh v európskom práve (denná a externá forma PraF.UEP 

/mPRV17-1199/19, PraF.UEP /mPRVx17-1199/19), 

b) Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia (denná forma  

PraF.UKPV/mPRV17-1197/19) 

c)Simulovaný súdny spor v kozmickom práve  - písomné kolo 1 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1201/19) 

d) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 2 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1202/19 

e) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve – ústne kolo 1 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1023/19 

f) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve  - ústne kolo 2 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1204/19 

g) Právna klinika fúzií a akvizícií (denná forma PraF.UKPV/ mPRV17-1194/19) 

h) Letná škola rakúskeho práva (denná a externá forma PraF.KOPHP/mPRV17- 

1196/19) 
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i) Právne aspekty klimatickej zmeny (denná a externá forma PraF.KSEP/mPRV17- 

1191/19, PraF.KSEP/mPRVx17-1191/19 

j) Úvod do práva a ekonómie (denná forma PraF.UEV/mPRV17-1190/19) 

k) Európske správne právo v praxi (denná forma PraF. KSEP/mPRV17-1193/19) 

l) Simulovaný súdny spor z pracovného práva (denná forma PraF. KPPPSZ/mPRV17- 

1200/19), 

m) Komparatívne trestné právo (denná forma PraF.KPDPK/mPRV17-1206/19), 

n) Simulovaný súdny spor z humanitárneho a utečeneckého práva (denná forma  

PraF.UKPV/mPRV17-1205/19),  

 

2.zaradenie nových výberových predmetov do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017:  

o) Vonkajšia činnosť Európskej únie (denná a externá forma PraF.KMPMV/mPRV17- 

119 mPRV17-11998/19. PraF.KMPMV/mPRVx17-1198/19), 

 

3. zaradenie nových výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017:  

p) Jednotný digitálny trh v európskom práve (denná a externá forma PraF.UEP  

/mPRV17-1199/19, PraF.UEP /mPRVx17-1199/19), 

q) Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia (denná forma  

PraF.UKPV/mPRV17-1197/19) 

r) Letná škola rakúskeho práva (denná a externá forma PraF.KOPHP/mPRV17- 

1196/19) 

s) Právne aspekty klimatickej zmeny (denná a externá forma PraF.KSEP/mPRV17- 

1191/19, PraF.KSEP/mPRVx17-1191/19 

t) Základy bezpečnostného práva (denná a externá forma PraF.KSEP/ bPRV17- 

1192/19, PraF.KSEP/ bPRVx17-1192/19) 

 

4. zaradenie nových výberových predmetov predmetu do doktorandských študijných 

programov teória a dejiny štátu a práva (denná/externá forma), ústavné právo (denná/externá 

forma), správne právo (denná/externá forma), pracovné právo (denná/externá forma), trestné 

právo (denná/externá forma), medzinárodné právo (denná/externá forma), obchodné a 

finančné právo (denná/externá forma), občianske právo (denná/externá forma):  

u) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve  - písomné kolo 1 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1201/19) 

v) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 2 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1202/19 

w) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve – ústne kolo 1 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1023/19 

x) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve  - ústne kolo 2 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1204/19 

y) Letná škola rakúskeho práva (denná a externá forma PraF.KOPHP/mPRV17- 

1196/19) 

z) Správna veda v právnych normách Európskeho správneho práva (len do študijných  

programov v odbore správne právo) (dSPRP15-1/19).“ 

 

Predseda senátu oznámil, že senát zobral na vedomie zaradenie nových výberových 

predmetov do akreditovaných bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných 

programov Uznesením č. 3/ VIII/2019. 
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K bodu 9/ Prerokovanie úprav akreditovaných doktorandských študijných programov 

 

Predseda senátu požiadal dekana ako predkladateľa o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa ujal slova a uviedol, že pri prechádzaní jednotlivých už akreditovaných 

doktorandských študijných programov na PraF UK narazil na skutočnosť, že v jednotlivých 

študijných programoch sú rozdiely v otázke podmienok získavania kreditov (napr. vo 

vedeckej oblasti, konkrétne napr. v rozdieloch podielu vedeckej a študijnej časti či v rámci 

nastavených kontrolných etáp štúdia v jednotlivých ročníkoch). Práve na základe uvedeného 

vznikla myšlienka, aby vznikol v spojitosti so všetkými doktorandskými študijnými 

programami zjednocujúci materiál (akýkoľvek iný prístup spôsobuje administratívne 

problémy). Dekan podotkol, že v každom jednom prípade sa aj za nastavených podmienok 

dajú všetky študijné programy absolvovať, ale domnieva sa, že uvedený nedostatok je 

potrebné odstrániť. Vo svojom vystúpení uviedol, že ešte zváži, či posunie predmetný 

materiál v prípade schválenia senátom na akreditáciu, a to jedine za predpokladu, že to 

nebude spojené s neprimeranou záťažou (keďže v súčasnej dobe máme na PraF UK 

akreditovaných 7 doktorandských študijných programov v dennej a externej forme). 

Predmetný materiál bude predložený na akreditáciu len ak to bude účelné, teda ak to 

nespôsobí neprimerané administratívne zaťaženie. Uviedol, že si uvedomuje, že to ešte nie je 

úplne doriešené (vzhľadom na iné veci, najmä na prípravu študijných programov), avšak 

pripravený materiál aj tak predložil do AS PraF UK (a následne ho v prípade schválenia 

senátom predloží aj do Vedeckej rady PraF UK). Záverom svojho vystúpenia poprosil členov 

AS PraF UK o podporu daného bodu programu. 

 

Predseda senátu poďakoval dekanovi a otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF 

UK. Sám sa dekana spýtal, že ak ide o revíziu, dokedy je potrebné ju uskutočniť. Dekan 

odpovedal, že do 15.júna 2019. Na svoju odpoveď nadviazal dekan tým, že komplexná revízia 

závisí od UK a od budúceho nastavenia vnútorného systému kvality (podotkol, že ak to bude 

dobré, budeme môcť sami upravovať študijné programy). Jeho záujem je taký, aby mal nový 

dekan s nástupom od 1.2.2023 všetky potrebné študijné programy akreditované a aby sa 

mohol sústrediť na nové výzvy. Predseda senátu reagoval v tom zmysle, že si sám uvedomuje, 

že komplexná akreditácia nemusí byť časovo tak skoro, a že návrh dekana podporuje, 

samozrejme ak to bude účelné a možné. 

 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK a dal o ňom hlasovať. 

  

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 4/ VIII /2019 
 

„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 
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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 v 

znení neskorších predpisov 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

berie na vedomie návrh na úpravu nasledujúcich doktorandských študijných programov 

 

teória a dejiny štátu a práva (denná/externá forma) 

ústavné právo (denná/externá forma) 

správne právo (denná/externá forma) 

pracovné právo (denná/externá forma) 

trestné právo (denná/externá forma) 

medzinárodné právo (denná/externá forma) 

obchodné a finančné právo (denná/externá forma) 

občianske právo (denná/externá forma) 

 

takto: 

a) v odporúčaných študijných plánoch a iných dokumentoch predložených na akreditáciu sa 

vypúšťajú podmienky uskutočňovania programov uvedené v prílohe č. 1 

b) do odporúčaných študijných plánov a iných dokumentov predložených na akreditáciu sa 

namiesto údajov uvedených v písm. a) zaraďujú nasledujúce podmienky uskutočňovania 

doktorandských študijných programov: 

1. Kontrolné etapy štúdia (príloha č. 2) 

2. Hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti (príloha č. 3)“ 

 

Predseda senátu oznámil, že senát zobral na vedomie návrh na úpravu doktorandských 

študijných programov Uznesením č. 4/ VIII/2019. 

 

K bodu 10/ Schválenie predsedu a členov Disciplinárnej komisie Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre študentov 

 

Predseda senátu udelil v danom bode slovo dekanovi. 

 

Dekan oboznámil prítomných s jeho detailmi. Schválenie predsedu a členov Disciplinárnej 

komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre študentov (ďalej aj 

„Disciplinárna komisia PraF UK“) je potrebné vzhľadom na to, že členom Disciplinárnej 

komisie PraF UK skončilo funkčné obdobie a preto je nutné Disciplinárnu komisiu PraF UK 

doplniť. Oprávnením navrhovať členov Disciplinárnej komisie PraF UK disponuje dekan, 

preto navrhol aby senát schválil nasledovné osoby, ktoré potom vymenuje za členov 

Disciplinárnej komisie PraF UK: 

 

predseda: 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

 

členovia: 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková 
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Erik Tóth (študent) 

Mgr. Filip Vincent (študent) 

 

K vybraným osobám uviedol dekan toľko, že pokiaľ ide o predsedu, vnútorné predpisy PraF 

UK ustanovujú, že by ním mal byť príslušný študijný prodekan, s prácou doc. Blaža bol 

maximálne spokojný, a preto nemal dôvod niečo meniť. Rovnako to platí aj vo vzťahu k prof. 

Kurilovskej a dr. Kováčikovej, ku ktorým uviedol, že sa ich členstvo v Disciplinárnej komisii 

PraF UK osvedčilo. Zo študentskej časti navrhol Mgr. Vinceta a Erika Tótha. K navrhnutým 

osobám uviedol, že ide o kombináciu členov a nečlenov senátu, čo považuje za vhodné 

riešenie. 

 

Predseda senátu poďakoval dekanovi a otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF 

UK.  

 

Ďalšie návrhy členov Disciplinárnej komisie PraF UK uskutočnené neboli, do diskusie sa 

rovnako nikto neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS 

PraF UK a vyzval prítomných členov AS PraF UK na vykonanie voľby. 

 

Overovatelia po spočítaní hlasov vyhlásili nasledovné výsledky volieb: 

 

Hlasovanie za predsedu DK: (doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.) 

Prítomní: 17 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie za člena DK: (Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.) 

Prítomní: 17 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie za člena DK: (JUDr. Hana Kováčiková, PhD.) 

Prítomní: 17 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie za člena DK: (Erik Tóth) 

Prítomní: 17 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 
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Hlasovanie za člena DK: (Mgr. Filip Vincent) 

Prítomní: 17 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 5/VIII/2019 
 

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

„senát“) podľa čl. 2 ods. 2 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty pre študentov na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty schvaľuje vymenovanie za predsedu Disciplinárnej komisie Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a za 

členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Dr. h. 

c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., JUDr. Hanu Kováčikovú, Erika Tótha a Mgr. Filipa 

Vincenta.“ 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil na vymenovanie za predsedu 

Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty doc. JUDr. 

Ing. Ondreja Blaža, PhD. a za členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., JUDr. Hanu 

Kováčikovú, Erika Tótha a Mgr. Filipa Vincenta Uznesením č. 5/ VIII/2019. 

 

K bodu 11/ Voľba zástupcu RVŠ SR 

 

Predseda senátu otvoril rokovanie o tomto bode programu. 

 

Uviedol, že k 31.5.2019 končí funkčné obdobie zástupcu Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave v Rady vysokých škôl, prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc., 

a tento nemá záujem o ďalšie vykonávanie funkcie v predmetnom zastupiteľskom orgáne. 

Predseda senátu navrhol ako kandidáta doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. a poprosil ho, či by 

sa neujal danej úlohy a nepokúsil sa presadzovať záujmy PraF UK aj na danom fóre. Zároveň 

predseda senátu vyzval členov AS PraF UK, aby podávali ďalšie návrhy kandidátov na 

zástupcu PraF UK v Rade vysokých škôl.  

 

Slova sa v danej veci ujal dekan a uviedol, že s takýmto návrhom samozrejme súhlasí, ak tu 

nie je nikto iní, kto by chcel túto funkciu vykonávať. Svoj súhlas s návrhom odôvodnil tým, 

že nie že by nemal inú robotu, ktorej sa musí venovať, ale žijeme v dobe, v ktorej sa naozaj 

veľa vecí vo vysokom školstve mení (napr. akreditácie), kedy sme sa stretli so snahami 

o potlačenie akademických práv a slobôd. Uviedol, že napriek tomu, že má Rada vysokých 

škôl hájiť záujmy senátov, je tam aj veľa dekanov fakúlt. Vhodnosť svojej osoby v danej 

funkcii odôvodnil tým, že vzhľadom na svoje skúsenosti, ktoré počas výkonu funkcie 

nadobudol cíti byť dostatočne zorientovaní v danej oblasti, aby vedel hájiť záujmy 

humanitárnych, prírodných a technických odborov, najlepšie v konsenze. Dekan rovnako 

podotkol, že Rada vysokých škôl bola v minulosti zneužívaná v rámci diskusii o koeficiente 

ekonomickej náročnosti. Uviedol, že vie pôsobiť diplomaticky, ale v prípade, ak je to 
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potrebné, ide si tvrdo za svojím. Hoci si uvedomuje množstvo inej práce na fakulte, uviedol, 

že jeho účasť v predmetnom zastupiteľskom orgáne by mala byť fakulte len na prospech. 

 

Predseda senátu poďakoval dekanovi a otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF 

UK.  

 

Žiadne iné návrhy neboli podané.  

 

Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK a vyzval prítomných 

členov AS PraF UK, aby sa pristúpilo k hlasovaniu o danom bode. 

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 6/ VIII/2019 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zvolil v tajnej 

voľbe zástupcu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v Rade vysokých 

škôl Slovenskej republiky doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.“ 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK zvolil v tajnej voľbe zástupcu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v Rade vysokých škôl Slovenskej republiky 

doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. Uznesením č. 6/ VIII/2019. 

 

K bodu 12/ Voľba člena volebnej komisie 

 

Predseda senátu v danom bode členov AS PraF UK informoval, že dr. Koroncziovej zaniklo 

členstvo v Stálej volebnej komisii pre zamestnaneckú časť akademickej obce z toho dôvodu, 

že daná funkcia je nezlučiteľná s výkonom funkcie prodekanky. Práve z uvedeného dôvodu 

vznikla potreba dovoliť člena Stálej volebnej komisie pre zamestnaneckú časť akademickej 

obce. Predseda senátu poukázal na fakt, že z obdobných dôvodov (teda z dôvodu výkonu 

funkcie prodekanky) zaniklo členstvo v AS PraF UK doc. Trellovej, a teda, aby nebolo miesto 

v AS PraF UK uprázdnené, bol by rád, ak by bol zástupca za Katedru ústavného práva 

zvolený čo najskôr. Práve v uvedenom videl význam, aby sa člen Stálej volebnej komisie pre 

zamestnaneckú časť akademickej obce zvolil čo najskôr. 

 

Predseda senátu navrhol na uvoľnené miesto v Stálej volebnej komisii pre zamestnaneckú 

časť akademickej obce JUDr. Veroniku Munkovú, PhD., s ktorou uvedený návrh konzultoval 

a sama s návrhom súhlasila. 

 

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

 

Žiadne iné návrhy neboli podané.  
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Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK a vyzval prítomných 

členov AS PraF UK, aby sa pristúpilo k hlasovaniu o danom bode. 

 

Pán dekan sa v danom momente ospravedlnil zo zasadnutia AS PraF UK z dôvodu iných 

povinností, na zodpovedanie prípadných otázok poveril doc. Škrobáka. Predseda senátu sa 

poďakoval dekanovi za účasť na zasadnutí AS PraF UK. 

 

Hlasovanie zamestnaneckej časti AS PraF UK: 

Za: 10 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie študentskej časti AS PraF UK: 

Za: 7 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 7/ VIII/2019 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zvolil na 

uprázdnené miesto v tajnej voľbe nasledujúceho člena Stálej volebnej komisie fakulty pre 

voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte: 

a) Stála volebná komisia pre zamestnaneckú časť akademickej obce: 

člen: JUDr. Veronika Munková, PhD.“ 

 

Predseda AS PraF UK informoval, že všetci navrhnutá kandidátka bola zvolená do Stálej 

volebnej komisie pre zamestnaneckú časť akademickej obce Uznesením č. 7/ VIII/2019. 

 

K bodu 13/ Správa o činnosti Legislatívnej komisie a Kontrolnej komisie za rok 2018 

 

Predseda senátu pokračoval v rokovaní bodom č. 13. schváleného programu. Prítomným 

členom senátu pripomenul, že správy o činnosti Legislatívnej komisie a Kontrolnej komisie za 

rok 2018 zasielal v elektronickej forme. 

 

Následne vyzval predsedu Kontrolnej komisie, doc. Ing. Dušana Staneka, CSc., aby 

v krátkosti načrtol činnosť Kontrolnej komisie v roku 2018. Uviedol, že Kontrolná komisia 

pracovala v roku 2018 vo zvolenom zložení (ktoré sa menilo v súvislosti od volieb do AS 

PraF UK v apríli 2018). V kalendárnom roku 2018 bola Kontrolnej komisii zadaná prakticky 

len jedna úloha, táto sa týkala vypracovania stanoviska k hospodáreniu fakulty za rok 2017. 

Čo sa týka ďalšej činnosti, Kontrolnej komisii neboli doručené žiadne ďalšie podnety zo 

senátu alebo z akademickej obce, ktorými by sa mala Kontrolná komisia zaoberať. Vo zvyšku 

odkázal doc. Stanek na predloženú správu o činnosti. 
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Následne predseda senátu vyzval predsedu Legislatívnej komisie, Mgr. Jána Sombatiho, 

PhD., aby v krátkosti načrtol činnosť Legislatívnej komisie v roku 2018. Uviedol, že 

Legislatívna komisia pracovala v roku 2018 vo zvolenom zložení (opätovne ovplyvnene 

voľbami do AS PraF UK v apríli 2018). Dr. Sombati uviedol, že predseda senátu sa obrátil na 

Legislatívnu komisiu v roku 2018 s dvoma podnetmi, jednak s pripomienkovaním nového 

štipendijného poriadku fakulty (preskúmavanie záležitostí v súvislosti s prijatím štipendijného 

poriadku na univerzitnej úrovni, predseda Legislatívnej komisie vyjadril spokojnosť so 

zapracovaním väčšiny pripomienok zo strany Legislatívnej komisie). Druhý podnet sa podľa 

slov dr. Sombatiho týkal otázky spočívania mandátu toho času senátora za študentskú časť za 

3. ročník Filipa Tublera. Legislatívna komisia daný podnet vyhodnotila tak, že Filipovi 

Tublerovi mandát nezanikol, spočíval v súlade s vnútornými predpismi PraF UK, obsahoval 

všetky predpísané náležitosti. Žiadne iné podnety neboli z prostredia akademickej obce alebo 

AS PraF UK Legislatívnej komisii doručené. 

 

Predseda senátu sa poďakoval predsedovi Legislatívnej komisie a Kontrolnej komisie a 

otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK. Sám uviedol, že s oboma komisiami 

AS PraF UK bola vedená spolupráca na vysokej úrovni  

 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK a vyzval prítomných členov AS PraF UK, aby sa pristúpilo 

k hlasovaniu o danom bode. 

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 8/ VIII/2019 
 

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

predsedu senátu 

 

schvaľuje 

 

Správu o činnosti Legislatívnej komisie a Kontrolnej komisie za rok 2018.“ 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil správu o činnosti Legislatívnej 

komisie a Kontrolnej komisie za rok 2018 Uznesením č. 8/ VIII/2019. 

 

K bodu 14/ Správa o činnosti AS PraF UK za rok 2018 

 

Predseda AS PraF UK pokračoval v rokovaní bodom 14. programu. Pripomenul prítomným, 

že návrh správy o činnosti AS PraF UK za rok 2018 mali členovia AS PraF UK k dispozícii 

formou e-mailu.  
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Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia AS PraF UK. Zároveň uviedol, že 

v danom ohľade ide pre neho ako pre predsedu senátu o ľahkú úlohu, keďže bližšie nemusí 

činnosť AS PraF UK v roku 2018 približovať, sami senátori vedia, čoho sa činnosť AS PraF 

UK týkala, zasadnutí nebolo málo. Za najvýznamnejšie otázky, ktoré boli predmetom činnosti 

AS PraF UK považoval predseda senátu stanoviská týkajúce sa koeficientu ekonomickej 

náročnosti, ktoré boli použiteľné a použité aj na pôde univerzity, aj vo vzťahu k iným 

fakultám. Podotkol, že svojím postojom sme nikomu neškodili a snažili sme sa podporovať 

právo na život aj našej fakulty (v danom momente odišiel zo zasadnutia AS PraF UK prof. 

Čentéš). Rovnako sa predseda senátu poďakoval za činnosť AS PraF UK aj z tohto ohľadu  

 

Predseda senátu ešte uviedol, že ho mrzí, že sa mu nedarí viac plánovať zasadnutia senátu, 

najmä za predpokladu, ak objektívne dôvody nedovolia určiť termín senátu na stredy. Za 

daných okolností vyjadril svoju snahu o čo najskoršie podanie informácií o konaní zasadnutí 

AS PraF UK. Zároveň uviedol, že verí, že je to v danej forme akceptovateľné, ale pokúsi sa 

v tomto smere zlepšiť (v danom momente sa vrátil na zasadnutie AS PraF UK prof. Čentéš) 

tak, aby sme rokovali v spravidla v stredu. 

 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK a vyzval prítomných členov AS PraF UK, aby sa pristúpilo 

k hlasovaniu o danom bode 

 

Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Neplatný: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 9/ VIII/2019 
 

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

predsedu senátu 

 

schvaľuje 

 

Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, za rok 2018.“ 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil Správu o činnosti AS PraF UK za 

rok 2018 Uznesením č. 9/ VIII/2019. 

 

K bodu 15/ Rôzne 

 

Predseda AS vyzval prítomných na prerokovanie akejkoľvek otázky v rámci bodu Rôzne, 

 

Predseda AS PraF UK uviedol, že sa ešte v akademickom roku 2018/2019 pokúsi nájsť 

vhodnú stredu, v rámci ktorej by sa mohol stretnúť AS PraF UK kvôli schváleniu Výročnej 
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správy PraF UK za rok 2018 (a prípadne iných vecí), uvedený dátum bude avizovať čo 

najskôr. 

 

Do diskusie sa ďalej prihlásil doc. Brtko s otázkou na doc, Škrobáka, či sú už známe počty 

uchádzačov o štúdium. Doc. Škrobák uviedol, že hoci nemá najaktuálnejšie počty, má údaje 

zo zasadnutia vedenia PraF UK. V spojitosti s danou otázkou odpovedal, že rozpracovaných 

prihlášok do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme je rozpracovaných cca 1200 

prihlášok (preklopených, teda potvrdených, zaplatených, asi 900). Podotkol, že prijímacia 

skúška sa realizovať nebude, záujem nie je o nič väčší ako posledné dva roky. Pokiaľ ide 

o externú formu, tu je rozpracovaných prihlášok cca 214, preklopených okolo 120. Pre 

študijný program Ekonómia a právo nemal k dispozícii predmetné čísla. 

 

Na uvedené reagoval Bc. Tubler otázkou, či nie je možné použiť v súvislosti s prijímaním 

nových študentov akúsi strednú cestu, ako to funguje napr. v Brne, teda použitie SCIA testov. 

Je to podľa neho cesta, akou je možné filtrovať uchádzačov a neminúť na to až tak veľa 

financií (resp. ušetriť čo najviac času). V spojitosti s otázkou reagoval dr. Minčič, ktorý 

uviedol, že to nie je čisto fakultná záležitosť, že v danej otázke sa spájajú záujmy 

celouniverzitné, ak nie celoštátne. Uviedol, že dané testy nevykonáva univerzita, ale 

súkromné spoločnosti s predpísanou licenciou. Doc. Škrobák len uviedol, že na danú otázku 

sa  viedli diskusie už aj na úrovni univerzitnej v našich podmienkach, avšak zatiaľ bez 

výsledku. 

 

Záver 

 

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

 

 

 

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

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

    Predseda AS PraF UK 

 

 

Zapísal:  

JUDr. Stanislav Mihálik .................................................. 

(poverený na spísanie zápisnice) 

 

Overili:  

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD.  ................................................. 

 

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

 

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


