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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 7. máj 2020 – 6. máj 2022 

konanom dňa 28. apríla 2021 

 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „AS PraF UK“ alebo „senát“): 

 

doc. et doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

Mgr. Peter Rakovský, PhD. 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Viktória Andrásiová 

Vladimír Blahutiak 

Matúš Brath 

Filip Loffay 

Bc. Matúš Mažáry 

Ernest Mészáros 

Bc. Erik Tóth 

Mgr. Daniel Zigo 

 

Neprítomní - ospravedlnení: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Mgr. Milan Sklenár 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

- 
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Prítomní: členovia Vedenia PraF UK: 

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

doc. Dr. Angelika Mašurová (prodekanka) 

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

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (prodekan) 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 28. apríla 2021 o 12:00 hod. online prostredníctvom 

aplikácie MS TEAMS. 

 

 

K bodu 1 / Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

Zasadnutie AS PraF UK viedol doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. ako predseda AS PraF UK v 

zmysle Rokovacieho poriadku AS PraF UK.  

 

Predseda AS PraF UK privítal prítomných na zasadnutí AS PraF UK a skonštatoval, že senát 

je uznášaniaschopný. Následne otvoril zasadnutie AS PraF UK a predložil senátu návrh 

programu zasadnutia AS PraF UK v znení, v akom bol doručený členom AS PraF UK v 

elektronickej forme e-mailom a zverejnený.  

 

Hlasovanie: 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/VIII/2021 

 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Správa o činnosti AS PraF UK za rok 2020 

3. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty  

4. Súhlas s vymenovaním člena vedeckej rady  

5. Prerokovanie zaradenia nových výberových predmetov do akreditovaných 

bakalárskych, magisterských študijných programov a presunu existujúcich výberových 

predmetov v rámci bakalárskeho študijného programu právo  

6. Rôzne  

7. Záver.“ 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že program bol AS PraF UK schválený ako uznesenie č. 

1/VIII/2021. 
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K bodu 2 /  Správa o činnosti AS PraF UK za rok 2021 

 

Predseda senátu predstavil tento dokument a úvodom povedal, že po kontrole sa zistilo, že 

v úvode sa opomenulo uviesť v zozname členov AS PraF UK v období roku 2020 v zložení 

volebného obdobia 1. máj 2018 – 30. apríl 2020 kolegu Filipa Loffaya, ktorý už v tomto roku 

figuroval ako člen senátu. Mimo gramatických a štylistických úprav sa táto správa inak 

nemenila.  

 

Predseda senátu po uvedení tohto bodu otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil, a tak ju 

predseda senátu ukončil.  

 

Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/VIII/2021 

 

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

senátu  

                                                            schvaľuje  

 

Správu o činnosti AS PraF UK za rok 2020.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že Správa o činnosti AS PraF UK za rok 2020 bola senátom 

schválená ako uznesenie č. 2/VIII/2021. 

 

K bodu 3 / Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

Predseda senátu uviedol, že zmena tohto dokumentu súvisí s pandemickou situáciou, ktorá 

pretrváva a obmedzuje fyzickú účasť členov senátu na zasadnutiach senátu. V zmysle 

Rokovacieho poriadku AS PraF UK je tajné hlasovanie možné aj bez fyzickej účasti, a to 

prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré sme si vyskúšali, avšak bolo pomerne 

komplikované. Predseda senátu sa poďakoval členom Legislatívnej komisie AS PraF UK za 

prípravu návrhu, podľa ktorého bude možné v určitých prípadoch hlasovať tajným spôsobom 

aj prostredníctvom IT prostriedkov na diaľku. 

 

Predseda senátu po uvedení tohto bodu otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil, a tak ju 

predseda senátu ukončil.  

 

Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie: 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 3/VIII/2021 

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

senátu  

                                                            schvaľuje  

 

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol senátom schválený ako 

uznesenie č. 3/VIII/2021. 

 

 

K bodu 4 / Súhlas s vymenovaním člena vedeckej rady  

 

Predseda senátu odovzdal slovo dekanovi PraF UK. Dekan PraF UK, ako predkladateľ 

materiálu, sa vyjadril, že navrhuje nového externého člena Vedeckej rady PraF UK Dr. H. c. 

JUDr. Maroša Žilinku, PhD. Uviedol, že je zvykom, že členmi Vedeckej rady PraF UK sú 

vedúce osobnosti významných štátnych právnických inštitúcií. Pán doktor Žilinka s ponukou 

súhlasil. Dekan sa ďalej vyjadril, že doktor Žilinka je absolventom doktorandského štúdia na 

našej fakulte a jeho odborné kvality sú známe. Tiež podotkol, že ak by fakulta nepodporila pri 

návrhu kandidáta na Generálneho prokurátora svojho zamestnanca prof. Čentéša, doktor 

Žilinka bol jedným z ďalších kandidátov, ktorých by fakulta podporila. 

 

Predseda senátu vyjadril podporu tomuto návrhu a otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil.  

 

Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať tajne a to spôsobom uvedeným 

v prijatom Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Ešte pred uskutočnením tajného hlasovania 

tajomníčka senátu vysvetlila členom senátu spôsob tajného hlasovania, ktoré prebehlo 

prostredníctvom aplikácie MS TEAMS, pomocou pre tento účel vytvoreného formuláru. Tento 

prostriedok zaručuje tajnosť hlasovania.  

 

Overovatelia AS PraF UK potvrdili úspešné uskutočnenie tajného hlasovania a oznámili 

výsledky hlasovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 
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Uznesenie č. 4/VIII/2021 

 

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

fakulty podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 17 písm. e) Štatútu 

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

 

schvaľuje 

 

návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty Dr. h. c. JUDr. Maroša Žilinku, PhD.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že nový člen Vedeckej rady PraF UK bol schválený 

uznesením č. 4/VIII/2021. 

 

 

K bodu 5 / Prerokovanie zaradenia nových výberových predmetov do akreditovaných 

bakalárskych, magisterských študijných programov a presunu existujúcich výberových 

predmetov v rámci bakalárskeho študijného programu právo  

 

Dekan PraF odovzdal slovo prodekanovi Blažovi. Prodekan Blažo vysvetlil, že v rámci tohto 

návrhu je uvedených viacero predmetov, ktoré sú výberovými predmetmi. Výberový predmet 

Ochrana ľudských práv v Európskej únii sa bude vyučovať na Ústave európskeho práva v rámci 

grantu. Obsah tohto predmetu sa nebude prekrývať s obsahom podobne zameraných 

predmetov. V prípade predmetu Združovacie právo, tento sa bude vyučovať na Katedre teórie 

práva a právnej filozofie a bude ho viesť docentka Gajdošová. Predmety Právo kybernetickej 

bezpečnosti a Klinika práva kybernetickej bezpečnosti budú zabezpečované Ústavom práva 

informačných technológií a práva duševného vlastníctva. V prípade predmetu Mediálne právo 

je navrhovaná zmena medzi semestrami.  

Predseda senátu poďakoval prodekanovi Blažovi a otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil.  

 

Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 21 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 5/VIII/2021 

 

„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 
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1. zaradenie nového výberového predmetu do magisterského študijného programu právo 

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

roku 2017:  

a) Ochrana ľudských práv v Európskej únii (denná forma PraF.UEP/mPRV17-1218/20), 

 

2. zaradenie nových výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017: 

b) Združovacie právo (denná forma PraF.KTPFP/bPRV17-1219/20), 

c) Právo kybernetickej bezpečnosti (denná forma PraF.UPITPDV/bPRV17-1220/20), 

d) Klinika práva kybernetickej bezpečnosti (denná forma PraF.UPITPDV/bPRV17-1221/20), 

 

3. presun existujúcich výberových predmetov v rámci bakalárskeho študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017 zo zimného semestra do letného semestra (s platnosťou od 

akademického roka 2021/2022): 

e) Mediálne právo (denná forma a externá forma, PraF.UPITPDV/bPRV17-1120/17, 

PraF.UPITPDV/bPRVx17-1120/17).“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že AS PraF UK vzal na vedomie zaradenie nových 

výberových predmetov do akreditovaných bakalárskych, magisterských študijných programov 

a presun existujúcich výberových predmetov v rámci bakalárskeho študijného programu 

právo ako uznesenie č. 5/VIII/2021. 

 

 

K bodu 6 / Rôzne 

Dekan informoval, že tu je potreba zvýšiť pozornosť pri výučbe aplikovaných predmetov v 

rámci magisterského štúdia, ktoré avizoval aj na kolégiu. 

Dekan sa ďalej vyjadril k reforme vysokoškolského štúdia, že existujú smery k pozitívnemu 

vyriešeniu, že prebehli stretnutia medzi časťou vedenia UK v Bratislave a zástupcami 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Verí, že existuje priestor na ďalšiu diskusiu, 

lebo tá najpálčivejšia veta z návrhu zmizla. Dekan sa v tejto súvislosti poďakoval členom 

senátu za podporu a podotkol, že náš bojovný tón bol potrebný.  

Dekan tiež informoval o dobrom hodnotení PraF UK v rámci svetového rebríčka univerzít. 

V tej súvislosti, ale vyjadril presvedčenie, že brzdou ďalšieho rozvoja je nízke financovanie zo 

strany štátu.  

Predseda senátu poďakoval dekanovi a vyjadril mu pochvalu, že jeho aktivita bola v súvislosti 

s predposledným diskutovaným bodom výrazná. 

Predseda senátu avizoval, že v priebehu jedného mesiaca nás čaká ďalší senát, ktorý bude 

nadväzovať na zasadnutie Vedeckej rady PraF UK. 

Členka senátu za študentskú časť Viktória Andrássiová sa opýtala, kedy budú zverejnené 

otázky na bakalárske štátnice a rovnako sa opýtala, ako bude vyzerať ďalší akademický rok. 

Dekan odpovedal, že otázky k bakalárskym štátniciam tak, ako sú momentálne zverejnené, sú 

aktuálne a meniť sa nebudú. K otázke výučby a jej forme odpovedal, že fakulta musí sledovať 

opatrenia štátu a ak to situácia umožní, tak fakulta prezenčnú výučbu umožní, ale momentálne 

to nevieme.  
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Do diskusie sa prihlásil člen senátu doc. Stanek, ktorý ako ďalší argument pre trvanie dištančnej 

výučby uviedol internáty.  

Do diskusie sa prihlásila členka senátu doktorka Uličná a odkázala kolegyni Andrássiovej, aby 

urobila kampaň medzi spolužiakmi, aby sa dali zaočkovať, lebo systém to už umožňuje aj 

mladším ročníkom. 

K bodu 7/ Záver 

Predseda senátu doc. Lukáčka poďakoval všetkým za účasť na tomto zasadnutí senátu.  

 

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

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda AS PraF UK 

 

 

Zapísala:       .................................................. 

        JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

 

 

Overili:  

doc. et doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.   ................................................. 

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

Viktória Andrásiová      ................................................. 

 

 

 

 


