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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 X. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

vo volebnom období 1. máj 2018 – 30. apríl 2020 

konanom dňa 19. júna 2019 

 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

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

 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (predseda AS PraF UK) 

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

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

 

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Mgr. Erika Rondová, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Bc. Erik Ploth 

JUDr. Stanislav Mihálik 

Erik Tóth (overovateľ za študentskú časť AS PraF UK) 

Bc. Filip Tubler 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

Matúš Brath    

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

doc.. JUDr. Marek Domin, PhD. 

Bc. Marko Dominik 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

Mgr. Peter Rakovský 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

JUDr. Petronela Luprichová, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

Matúš Mažáry 
 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (dekan) 
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Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. (prodekanka) 

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

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

 

Prítomní hostia: 

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 19. júna 2019 o 9,00 hod. v miestnosti č. 324 SB 

Iuridicum na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave (sídlo PraF UK). 

 

Navrhovaný program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Výročná správa o hospodárení fakulty za 2018 

3. Výročná správa PraF UK za rok 2018  

4. Rozpočet výnosov a nákladov 2019 

5. Rada pre kvalitu PraF UK 

6. Rôzne 
7. Záver 

BOD 1 ) OTVORENIE  

 

Po otvorení zasadnutia predseda navrhol doplniť nový bod programu  č. 6 - program Klinika 

realitného práva. 

 

Prítomní členovia AS PraF UK následne hlasovaním schválili zmenu programu nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Výročná správa o hospodárení fakulty za 2018 

3. Výročná správa PraF UK za rok 2018  

4. Rozpočet výnosov a nákladov 2019 

5. Rada pre kvalitu PraF UK 

6. Klinika realitného práva 

7. Rôzne 
8. Záver 

 

Hlasovanie:   za: 15  proti: 0 zdržal sa : 0 

 

 

BOD 2) VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ FAKULTY ZA ROK 2018 

 

Dekan uviedol tento bod.  K zlepšeniu hospodárenia pomohlo zvýšenie koeficientu na 1.38. 

Dekan tiež vyzval na zlepšenie čerpania grantov. 
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Predseda kontrolnej komisie Doc. Stanek predniesol stanovisko k Výročnej správe v súlade s jeho 

písomným znením. ¼ rozpočtu pokrývajú nedotačné zdroje. Knižnica a celoživotné zdroje ako 

potenciálne generátory ďalších príjmov naďalej nie sú využité v plnom rozsahu. 

 

Na záver doc. Stanek konštatuje objektivitu predloženej Výročnej správy a nastolený pozitívny 

trend hospodárenia. 

 

Bola otvorená diskusia: 

 

Dekan súhlasil s identifikáciou nedotačných prostriedkov ako problematického zdroja pre 

získavanie financií. Zvýšenie koeficientu, však zároveň umožňuje nastaviť vyššie školné. 

 

Zameranie sa na študentov, ktorí vyštudovali ťažko uplatniteľné odbory. Z dlhodobého horizontu 

je potrebné sa zamerať na anglickú formu štúdia. 

 

Po ukončení diskusie Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

schválil uznesenie s týmto znením: 

 

UZNESENIE č. 1/X/2019 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 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 v platnom a účinnom znení, 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

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

2018, predloženú dekanom fakulty.“ 

 

Hlasovanie:   za: 15  proti: 0 zdržal sa : 0 

 

 

BOD 3) VÝROČNÁ SPRÁVA PRAF UK ZA ROK 2018 

 

Po udelení slova predsedom senátu dekan uviedol tento bod programu. Dekan ocenil nárast 

publikačnej činnosti, apeloval na publikovanie v indexovaných časopisoch (počet takýchto 

publikácii klesol na 11 oproti 14 z r. 2017) 

 

Pokiaľ ide o hodnotenie štúdia, dekan potvrdil, že fakulta zotrvá na udržaní kvality a to bez 

ohľadu na vysoký počet študentov, ktorí pre zlé študijné výsledky ukončia štúdium. 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, následne schválil 

uznesenie s týmto znením: 
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UZNESENIE č. 2/X/2019 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 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 v platnom a účinnom znení, 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 
Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za rok 2018, 

predloženú dekanom fakulty.“ 

 

Hlasovanie:   za: 15  proti: 0 zdržal sa : 0 

 

 

BOD 4) ROZPOČET VÝNOSOV A NÁKLADOV 2019 

 

Dekan uviedol tento bod.  S poukazom na dosiahnutie koeficientu, fakulta dosiahla rozdiel v vo 

výnosoch +830 000 eur. 

 

Koeficient kvalifikačnej štruktúry, vysoké nároky na vedeckú činnosť sú základné ciele, ktoré 

chce fakulta dosahovať na vysokej úrovni v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. 

 

Stratili sme 50 000 eur oproti r. 2017 z dôvodu publikačnej činnosti (síce narástol počet výstupov, 

ale aj u súťažiacich fakúlt), preto je potrebné zlepšiť publikačnú činnosť v časopisoch, ktoré sú 

evidované v databázach WoS, SCOPUS. 

 

Cca 1,4 miliónov euro je pripravených pre UK po realizácii reformy VŠ, z toho pre PraF sa 

očakáva cca 67 000 eur.  

 

Po vyrovnaní záväzkov sa očakáva aj reforma osobných ohodnotení. 

Oproti iným PF je pokles vo vede na PrafUK hoci existujúci, percentuálne zanedbateľný. Na 

druhej strane existuje nárast vedy na iných humanitných fakultách, čo musí byť pre nás stimulom, 

keďže o zisk finančných prostriedkov za vedu súťažíme aj s inými ako právnymi odbormi. 

 

Diskusia: 

nebola 

 

Následne Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválil 

uznesenie s týmto znením: 

 

UZNESENIE č. 3/X/2019 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 ods. 

1 písm. e) 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. f) a čl. 79 ods. 2 Štatútu Univerzity 

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

 

schvaľuje 

 

Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 

2019, predložený dekanom“ 

 

Hlasovanie:   za: 15  proti: 0 zdržal sa : 0 

 

 

BOD 5) RADA PRE KVALITU PRAF UK 

 

V nadväznosti na iniciatívy z minulých rokov s cieľom zlepšiť kvalitu štúdia, zriaďuje sa Rada 

pre kvalitu (ďalej len „RK“). 

 

Predložený o materiál má zaviesť funkčne efektívnu radu kvality, ktorá nám pomôže zlepšovať sa. 

Cieľom je synergia spolupráce medzi RK, AS a vedením tak, aby kontrolná činnosť mohla 

prebiehať nezávisle (napr. nariaďovanie hospitácií) 

 

Dekan oboznámil prítomných z ostatnými zmenami vykonanými v predloženom návrhu štatútu, 

čo prítomní vzali na vedomie (napr. hospitácie pri štúdiu aj pri skúške, možná prítomnosť 

určených osôb z právnickej praxe na hospitáciách). 

 

Doc. Stanek navrhol objasniť znenie čl. 3 a čl. 5, po diskusii zostali tieto body nezmenené. Dr. 

Kováčiková, navrhla mediálne využiť Radu pre kvalitu ako stimulátor pre študentov (možnosť 

ukázať sa pred potenciálnym budúcim zamestnávateľom, ak členmi budú externisti z praxe) 

Doc. Blažo to navrhol ako vzor spolupráce v rámci univerzity, propagácia členov Rady kvality 

bude stimuláciou aj pre externistov z odbornej praxe, aby mali záujem stať sa členmi RK. 

Dr. Minčič sa zaujímal o to, či sa budú v súvislosti s RK schvaľovať ďalšie vnútorné predpisy? 

Dekan uviedol, že zatiaľ to nie je aktuálna otázka, keďže sa javí ako postačujúci rokovací 

poriadok AS.  

Doc. Blažo bližšie špecifikoval spôsob výkonu hospitácie, zdôraznil viacstupňové hodnotenie, 

aby sa zabránilo šikanóznemu výkonu práva a zároveň sa adresne zistili problémy. 

 

Z diskusie vyplynulo, že je vhodné doplniť do čl. 3 ods. 1 písm. f) aj slovné spojenie „akademický 

senát PraF UK“ s čím sa predkladateľ stotožnil. 

 

Ďalej prebehla diskusia o tom, či hospitácie budú ohlásené alebo neohlásené. Prítomní sa zhodli 

na potrebe realizácie oboch foriem. 

 

Erik Ploth poďakoval Dr. Mihálikovi za pomoc pri príprave dokumentu za študentskú časť. 

Počas diskusie odišiel doc. Fábry 

 

Po ukončení diskusie Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

schválil uznesenie s týmto znením: 
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UZNESENIE č. 4/X/2019 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 ods. 

1 písm. a) a § 33 ods. 2 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. a) a čl. 45 

ods. 3 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom a účinnom 

znení, 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

vnútorný predpis Štatút Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty.“ 
 

 

Hlasovanie:   za: 15  proti: 0 zdržal sa : 0 

 

 

BOD 6) KLINIKA REALITNÉHO PRÁVA 

 

Bod programu uviedol doc. Blažo. Projekt sa zavádza z dôvodu dopytu študentov ako i ponuky 

praxe. Dr. Illýová Mlkvá doplnila, že predmet bude učený Dr. Plavcom + ďalšími odborníkmi 

z právnej praxe. 

 

Doc. Stanek navrhol do IL  uvádzať, ktorá katedra/ústav bude zabezpečovať výučbu, pričom 

z dôvodu zrozumiteľnosti navrhuje tieto informácie neuvádzať formou skratiek. 

 

Počas diskusie sa vrátil doc. Fábry 

 

Po ukončení diskusie Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

schválil uznesenie s týmto znením: 

 

 

UZNESENIE č. 5/X/2019 
 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 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 na základe 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 a účinnom znení, 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

zaradenie nového výberového predmetu do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo akreditovaného 

v roku 2017: 

a) Klinika realitného práva (denná forma PraF.UKPV-KFP/mPRV17-1207/19).“ 
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Hlasovanie:   za: 15  proti: 0 zdržal sa : 0 

 

 

 

BOD 7) RÔZNE 

 

Nikto nemal návrh na prerokovanie žiadneho bodu. 

 

 

 

BOD 8) ZÁVER 

 

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

 

 

 

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

 JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 Predseda AS PraF UK 

 

 

Zapísala:  

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. .................................................. 

  

Overili:  

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

 

 

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


