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Zápisnica 

z X. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

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

konanom dňa 28. októbra 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) 

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

 

Overovatelia AS PraF UK:  

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

Bc. Michal Husivarga (Overovateľ za študentskú časť AS PraF UK)  

 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK:  

JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD.  

JUDr. Branislav Fábry, PhD. (zúčastnil sa rokovania od 2. bodu programu) 

Mgr. Milan Trylč, PhD. (zúčastnil sa rokovania od 2. bodu programu) 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

JUDr. Matej Smalík 

Filip Šuran 

Daniel Zigo  

Bc. Stanislav Mihálik 

Bc. Peter Rakovský 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.   

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

Mgr. Matúš Michalovič (podpredseda za AS PraF UK) 

 

 

 



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

predsedníctva) 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK  

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

JUDr. Marián Giba, PhD. (Prodekan PraF UK) 

Mgr. Kristína Považanová, PhD. (Prodekanka PraF UK)  

JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD. (Prodekan PraF UK) 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (Prodekan PraF UK) 

 

Prítomní hostia:  
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

Mgr. Dagmar Sidorjaková (vedúca študijného oddelenia) 

 

 

Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 28. októbra 2015 o 15.30 

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 zasadnutia 

2. Prerokovanie študijného programu 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

K bodu 1 programu  

(Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia)  

 

Predseda AS PraF UK otvoril 10. zasadnutie AS PraF UK a privítal všetkých členov. 

Prečítal všetky body programu a prítomných členov senátu sa spýtal, či nenavrhujú program 

doplniť o ďalšie body. Nikto o doplnenie program nepožiadal, preto predseda AS PraF UK dal 

hlasovať o uznesení, ktorým sa schvaľuje 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 zasadnutia 

2. Prerokovanie a schválenie návrhu magisterského študijného programu Právo 

v anglickom jazyku 3. Rôzne 

4. Záver 

 

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. 1/X/2015 
 

K bodu 2 programu: Prerokovanie a schválenie návrhu magisterského študijného 

programu Právo v anglickom jazyku  

Predseda AS PraF UK požiadal dekana fakulty o uvedenie tohto bodu programu. Dekan 

uviedol, že nakoľko ide o výstup z grantového projektu LEIG, je nutné okrem prerokovania aj 

schválenie tohto študijného programu.  

Ide o študijný program, ktorý bol vytvorený v rámci grantu, ktorý sa končí k 30.10.2015. Na 

to, aby bol naplnený merný ukazovateľ, je nevyhnutné aby tento materiál schválil AS Praf UK. 

Do prípravy tohto návrhu študijného programu sa zapojilo veľa ľudí z fakulty i z prostredia 

mimo fakulty. 

Dekan na margo svojej nedávnej účasti na Vedeckej rade UPJŠ uviedol, že PF UPJŠ klesá 

podiel študentov v dennom i externom štúdiu, čo sa samozrejme môže stať i našej fakulte 

a preto je nutné inovovať a doplniť ponuku študijných programov za účelom zachovania 

financií a životaschopnosti fakulty. 

Program má takmer výslednú podobu, nie je výsledkom práce jednotlivca, ale skupiny ľudí. 

Dekan požiadal predsedu, aby dal hlasovať o uznesení, aby senát schválil ŠP. 

Predseda AS PraF UK tvoril diskusiu o navrhovanom študijnom programe. O slovo sa prihlásil 

podpredseda AS PraF UK, Dr. Hamuľák, ktorý požiadal dekana o odpoveď na otázku- akým 

spôsobom sa zabezpečí personálne výučba navrhnutých predmetov? Konkrétne ide o predmet 

vyučovaný Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, či tento predmet sa 

neplánuje rozdeliť na dve časti. 

Dekan poďakoval za otázku a povedal, že určite kvôli výučbe v angličtine sa plánuje prijať 

minimálne jeden človek na Katedru. Čo sa týka rozdelenia predmetu na osobitné časti, dekan 

ju vylúčil, nakoľko jeden predmet obsahovo bude musieť pokryť potrebu študijného programu 

a samozrejme uviedol, že je možné pozmeniť obsah predmetu, prípadne doplniť rozsah 

výberových predmetov. Dekan uviedol, že ide skutočne o materiál na úrovni grantu, nie 

definitívny materiál.  

O slovo sa prihlásil Doc. Števček s ohľadom na predmet Alternatívne riešenie sporov. Vyjadril 

sa k osnove predmetu- či je možné obsahovo čiastočne korigovať sylabus predmetu. Dekan 

uviedol, že výučbu niektorých predmetov nám zabezpečovali externí vyučujúci, a toto je jeden 

z nich, kde tento výučbu v tejto obsahovej podobe i realizoval a je následne nutné riešiť 

vyučujúceho s garantom a upraviť obsah predmetu.   



Dr. Smalík reagoval na pripomienku/otázku Dr. Hamuľáka, do kedy je nutné riešiť koncepcie 

predmetu, či existuje finálny termín schvaľovania. Dekan uviedol, že v januári 2016 plánuje 

zvolať vedeckú radu a v rámci tejto VR plánuje schváliť opis študijného odboru a následne po 

jeho schválení môžeme riešiť študijný program. 

O slovo sa prihlásil Dr. Fábry. Spýtal sa na personálne zabezpečenie, prípadne predmety, kde 

sa žiada spolupráca viacerých katedier. Viacerí vyučujúci sú uvedení pri viacerých predmetoch, 

ako sa bude teda riešiť ich rozsah výučby a pod. Dekan uviedol, že sa ešte chystá konzultácia 

a korekcie jednotlivých predmetov s garantmi a vedúcimi katedier, musí byť jasne rozdelené, 

čo ktorý pedagóg bude učiť, prípadne ak bude niekto len garant, musíme zabezpečiť externých 

vyučujúcich. 

Dr. Hamuľák sa spýtal, kedy sa plánuje začiatok výučby tohto študijného programu. Dekan 

uviedol, že dúfa s ohľadom na rozpočet, že budúci akademický rok, teda september 2016. 

Dekan na margo počtu prijatých študentov uviedol, že plán bol v rámci projektu LEIG  prijať 

cca. 20 študentov, je však jasné, že ak to vyžiada potreba, prijmeme aj 150. 

Dr. Trylč uviedol, že takýto sustém funguje na LF v Martine pričom oni prijímajú študentov 

z Nórska a tento študijný program sa javí ako enormne rentabilný. Dekan uviedol, že 

bratislavská LF zarába zas na gréckych študentoch, ale ide o krajiny, kde LF nepokrývajú 

potrebu praxe, nemajú dostatočnú ponuku miest, ale PraF v týchto krajinách pokrývajú 

požiadavky. Čo sa týka marketingovej stratégie k spusteniu tohto programu, musíme ju spustiť 

zatiaľ len nezáväzne, informačne. 

Prodekanka Mgr. Považanová doplnila dekana informáciou, že chce pritiahnuť partnerské 

univerzity, je realistka a má ambíciu spojiť najmä krajiny V4, Turecko, Gruzínsko, Bielorusko, 

Azerbajdžan, Ukrajina atď. Nečaká, že budú mať veľký záujem západné univerzity, skôr 

východné univerzity ale čaká sa schválenie opisu, aby propagácia nebola predčasná 

a zavádzajúca. 

O slovo sa prihlásil Bc. Zigo, ktorý sa spýtal aký titul budú mať študenti tohto študijného 

programu. Dekan i prodekanka uviedli, že to bude titul Mgr. 

Dr. Smalík, či nebudú študenti z Bc. stupňa vyradení zo štúdia, nakoľko ako podmienka štúdia 

je absolvovanie Trestného práva a Občianskeho práva. Dekan viedol, že návrh sa predkladá už 

bez týchto podmienok, podmienkou je len absolvovanie a úspešné ukončenie Bc. študijného 

programu. 

Dr. Hamuľák sa opýtal, aký vysoký bude poplatok za tento študijný program. Dekan uviedol, 

že táto informácia nie je určená na zverejnenie a je dôverná. 

Nikto sa neprihlásil, preto dal predseda AS PraF UK o uznesení, ktorým sa schvaľuje 

magisterský študijný program Právo v anglickom jazyku hlasovať v obsahu v akom ho 

predkladá dekan: 

NÁVRH č. 2 

 



 

 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

na základe ustanovení § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 17 písm. 

i) a čl. 22 ods. 6 písm. h) a čl. 22 ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 10. 2009 a Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 11. 11. 2009 (Vnútorný predpis č. 1/2009), v znení 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 magisterského študijného programu Právo (realizovaný 

v anglickom jazyku) v študijnom odbore 3.4.1. Právo. 

 

 
 

  

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 15 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK návrh schválil ako uznesenie č. 2/X/2015. 

 

 

K bodu 3 programu: Rôzne 

 

O slovo sa po vyzvaní predsedu AS PraF UK prihlásil Dr. Hamuľák. Bol požiadaný o vznesenie 

otázky členmi Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Od 21.10.2015 

vošla do platnosti novela študijného poriadku s ohľadom na povolené 2 absencie. Študenti 

i Katedry si vykladajú absencie po svojom. Absencie do 21.10.2015 by sme mali posudzovať 

podľa dovtedajšieho študijného poriadku. Niektorí študenti mali náhradné plnenie za absencie, 

a teda máme vykladať absencie v prospech študenta, alebo v jeho neprospech, ergo, či tí čo už 

mali absencie a absolvovali náhradné plnenie, či im máme dať ďalšie dve absencie a pod. 

Dekan uviedol, že 4.11.2015 pôjde po vedení usmernenie na Katedry. 

 

O slovo sa následne prihlásil dekan fakulty. Informoval členov Senátu o tom, že Kontrolná 

komisia má nevybavený podnet, ktorý podala ešte v roku 2014 Dr. Lenhartová. Obsahom 

podnetu bolo preskúmanie možnej diskriminácie zo strany vedúceho katedry prof. JUDr. Jozefa 



Beňu, CSc. Dekan uviedol, že ide o vysokú mieru pravdepodobnosti diskriminácie a v prípade 

súdneho sporu by nebolo možné preukázať, že k diskriminácii, a preto sa Dr. Lenhartovej za 

vedenie fakulty ospravedlňuje. Dr. Lenhartová vzala uvedené na vedomie a uviedla, že je pre 

ňu daná vec týmto skončená. Dekan ďalej uviedol, že boli urobené kroky na elimináciu 

pokračovania tejto disriminácie i s ohľadom na iných zamestnancov a študentov. 

 

Dekan ďalej pokračoval oznámením, že nastala chyba pri prijatí študenta M.V., ktorý 

absolvoval Bc. študijný stupeň nie v odbore Právo ale v odbore verejnej správy navyše v ČR. 

Ide o veľmi zlý signál, dekan uzavrel dohodu so študentom, že v externej forme najprv 

absolvuje študijný program právo v Bc. stupni štúdia a potom môže absolvovať Mgr. študijný 

program. 

 

O slovo sa následne prihlásil Doc.Števček a spýtal sa v akom stave je akreditácia. Dekan 

uviedol, že na Vedeckej rade prof. Mamojka informoval, že akreditácia do marca 2016 

podpísaná nebude. Dekan hovoril, že problém je technický a ide o otázku týždňov, kedy bude 

rozhodnutie doručené. 

 

Dr. Uličná požiadal, aby vedúci pracovísk, ktorí iniciujú disciplinárne konania boli o výsledku 

týchto disciplinárnych konaní aj informovaný. Prodekan Doc. Brtko povedal, že to berie na 

vedomie a následne vedúcich bude informovať. 

 

Slovo si následne zobral Predseda AS PraF UK, pričom informoval prítomných, že 

Predsedníctvo AS PraF UK poverilo predsedu Legislatívnej komisie, Doc. Čunderlíka, aby 

Legislatívna komisia vypracovala dodatky k vnútorným predpisom týkajúcim sa volieb do AS 

PraF UK, nakoľko sa zmenila organizačná štruktúra katedier a ústavov a každá katedra a ústav 

by mali mať jedného zástupcu v AS PraF UK, takže  prípadné pripomienky, prípadne návrhy 

na zmenu, možno zasielať ich predsedovi legislatívnej komisie AS PraF UK.  

 

Dekan uviedol, že je nutná aj zmena Štatútu, nakoľko je tam uvedený počet 21 členov, čo 

nezodpovedá aktuálnemu stavu. 

 

Ďalšie pripomienky k bodu Rôzne neboli vznesené. 

 

K bodu 4 programu: Záver 

 

Predseda AS PraF UK ukončil zasadnutie senátu a zaželal všetkým príjemný deň. 

 

 

 

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.  

predseda AS PraF UK 

 

 



Zapísala:  

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

Overili:  

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

Bc. Michal Husivarga (overovateľ sa študentskú časť AS PraF UK) 


