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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 7. máj 2020 – 6. mája 2022 

konanom dňa 30. septembra 2021 

 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

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

 

prof. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Vladimír Blahutiak 

Viktória Andrásiová 

Filip Loffay 

Bc. Erik Tóth  

Bc. Matúš Brath 

 

Neprítomní - ospravedlnení: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

Mgr. Milan Sklenár 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

- 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK: 

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

Ing. Albert Priehoda, PhD. (tajomník) 
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Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 30. septembra 2021 o 12:30 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 nasledovnom znení :  

 

1. Otvorenie, schválenie programu   

2. Voľba overovateľa za študentskú časť AS PraF UK  

3. Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

4. Súhlas s vymenovaním člena vedeckej rady   

5. Doplnenie a zmeny v informačných listoch výberových predmetov  

6. Podmienky prijatia na štúdium - zmeny  

7. Voľba podpredsedu senátu za študentskú časť   

8. Schválenie členov disciplinárnej komisie   

9. Schválenie podpredsedu a členov Rady pre kvalitu za študentskú obec PraF UK  

10. Schválenie člena Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia za študentov  

11. Voľba študentského študijného radcu   

12. Voľba členov Stálej volebnej komisie pre študentskú časť akademickej obce 

13. Informácia k doplňovacím voľbám do AS PraF UK   

14. Rôzne   

15. Záver 

 

Následne predseda otvoril diskusiu k predloženému návrhu programu rokovania. Nikto sa 

neprihlásil, takže dal hlasovať o programe rokovania AS PraF UK v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Uznesenie č. 1/X/2021 

 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu   

2. Voľba overovateľa za študentskú časť AS PraF UK  

3. Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

4. Súhlas s vymenovaním člena vedeckej rady   

5. Doplnenie a zmeny v informačných listoch výberových predmetov  

6. Podmienky prijatia na štúdium - zmeny  

7. Voľba podpredsedu senátu za študentskú časť   

8. Schválenie členov disciplinárnej komisie   

9. Schválenie podpredsedu a členov Rady pre kvalitu za študentskú obec PraF UK  

10. Schválenie člena Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia za študentov  

11. Voľba študentského študijného radcu   

12. Voľba členov Stálej volebnej komisie pre študentskú časť akademickej obce 

13. Informácia k doplňovacím voľbám do AS PraF UK   

14. Rôzne 

15. Záver“ 

 

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

1/X/2021. 

 

K bodu 2 /  Voľba overovateľa za študentskú časť AS PraF UK  

 

Predseda senátu informoval členov senátu, že doterajšia overovateľka AS PraF UK Viktória 

Andrásiová sa vzdala svojej funkcie, nakoľko kandiduje na funkciu podpredsedníčky AS PraF 

UK za študentskú časť. Následne predseda senátu uviedol, že novým kandidátom na 

overovateľa je študentský senátor Filip Loffay. Ten so svojou kandidatúrou prejavil súhlas. 

 

Predseda senátu vyzval členov senátu na predkladanie ďalších návrhov na kandidátov na 

funkciu overovateľa za študentskú časť AS PraF UK. Ďalší návrh nebol predložený. Následne 

dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať.  

 

Na rokovanie sa dostavil študentský senátor Milan Sklenár. 

 

Hlasovanie: 

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Uznesenie č. 2/X/2021 

 

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

„senát“), zvolil v tajnej voľbe Filipa Loffaya za overovateľa Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za študentskú časť senátu.“ 
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Predseda AS PraF UK skonštatoval, že AS PraF UK schválil uznesenie č. 2/X/2021. 

 

K bodu 3 / Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty  

  

Predseda senátu odovzdal slovo pánovi dekanovi. 

 

Dekan uviedol, že dôvodom prijatia tohto dodatku je to, že máme rozbehnutú spoluprácu 

s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Centrom vedecko-technických informácií SR, kde 

by sme mohli poskytovať rady a usmernenia univerzitám a aj iným subjektom. Máme 

podpísané Memorandum, kde jeho súčasťou je zriadenie takéhoto inovačného centra, ale 

musíme to ešte dotiahnuť. Pán dekan ďalej informoval, že si dovoľuje urobiť ešte jednu zmenu, 

a to posunúť účinnosť tohto dodatku na 1.11.2021, lebo je potrebné doriešiť niekoľko detailov. 

Nejde o žiadny nový útvar, bude fungovať na Ústave klinického vzdelávania, čo považuje za 

vhodné, lebo na ňom pôsobia študenti a posilní sa o túto novú aktivitu.  

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: 20 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 3/X/2021 

 

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

ods. 1 písm. a) a § 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. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity 

Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 5 schváleného Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Vnútorný predpis Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  bol senátom schválený ako uznesenie č. 

3/X/2021. 

 

 

K bodu 4 / Súhlas s vymenovaním člena vedeckej rady   

 

Predseda senátu odovzdal slovo pánovi dekanovi. 
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Dekan informoval, že v tomto prípade by išlo o nového externého člena, ktorým by mohol byť 

aktuálny predseda SAK, pán JUDr. Viliama Karasa, PhD., s ktorým máme dobrú spoluprácu. 

V rámci doterajších rozhovorov vzišlo spoločné stanovisko, že by sme na fakulte mali viac 

zosúlaďovať naše vyučovanie a skúšanie s advokátskymi skúškami a celkovo sa viac zamerať 

na vzdelávanie koncipientov. Dekan prosí členov senátu o jeho podporu, pretože to bude 

prínosom aj pre renomé našej fakulty. 

Predseda senátu otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil, a tak ju predseda senátu ukončil 

a dal o tomto bode rokovania hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Za: 19 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 4/X/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 JUDr. Viliama Karasa, PhD.“ 

 

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

uznesenie č. 4/X/2021. 

 

 

K bodu 5 /  Doplnenie a zmeny v informačných listoch výberových predmetov 

 

Predseda senátu odovzdal slovo prodekanovi Blažovi. 

 

Prodekan Blažo uviedol, že ide o jednoduchú úpravu, pričom zmeny sú nasledovné: zaradenie 

nového predmetu, ktorý existuje, teda ide o jeho kópiu do ďalšieho semestra, aby bol zaradený 

v oboch semestroch. Dve zmeny sa týkajú presunu dvoch predmetov do letného semestra 

vzhľadom na organizačné kapacity príslušnej katedry.  

 

Člen senátu, docent Fábry sa opýtal, či nastali zmeny v osobách vyučujúcich v prípade prvého 

spomínaného predmetu. Prodekan Blažo odpovedal, že nie a že zmena vyučujúceho sa ani 

nepovažuje za štrukturálnu zmenu informačného listu daného predmetu. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil 

a predseda senátu ju ukončil.  

 

Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie: 

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 5/X/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 

1. zaradenie výberového predmetu do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017 (ide o kópiu výberového predmetu zaradeného v magisterskom 

študijnom programe v letnom semestri, novozaradený predmet bude vyučovaný v zimnom 

semestri): 

a) Radikalizácia a extrémizmus (denná forma PraF.KTPKK/mPRV17-1208-2/21), 

2. 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): 

b) Logika pre právnikov (denná forma a externá forma, PraF.KTPFP/bPRV17-1128/17, 

PraF.KTPFP/bPRVx17-1128/17); 

c) Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície (denná forma a externá forma, 

PraF.KTPFP/bPRV17-1132/17, PraF.KTPFP/bPRVx17-1132/17).“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že doplnenie a zmeny v informačných listoch výberových 

predmetov boli senátom schválené ako uznesenie č. 5/X/2021. 

 

K bodu 6 / Podmienky prijatia na štúdium - zmeny  

 

Predseda senátu odovzdal slovo prodekanovi Blažovi. 

 

Prodekan Blažo objasnil, že v tomto prípade ide o dve zmeny. Jedna súvisí s tým, že sa 

vypúšťajú podmienky, pôvodne boli v kritériách v júli, ale vtedy sme nemali presné čísla 

ohľadom záujmu, teraz tie čísla vieme a vyhodnotili sme, že starý magisterský program 

v externej forme nie je efektívne otvárať. V minulom roku prejavilo záujem len 7 študentov, 

v starom bakalárskom sa nachádzajú len traja študenti, o ktorých je pochybnosť, že doštudujú, 

pretože napríklad voči jednému študentovi sa vedie disciplinárne konanie za plagiátorstvo. Ak 

by predsa len boli študenti, môžu sa prihlásiť na nový magisterský program. Druhá zmena súvisí 

so študijnými programami Kánonické právo v oboch formách, s tým, že tento študijný program 

už nebude poskytovaný s Bohosloveckou fakultou, bude už len pod hlavičkou našej fakulty, 

a tak to bolo aj akreditované, takže v tomto prípade ide len o vypustenie vety o spolupráci. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil 

a predseda senátu ju ukončil.  
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Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

Za: 20 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 6/X/2021 

 

„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. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe čl. 17 písm. 

j) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom a účinnom znení 

a na základe čl. 3 ods. 3 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave 

(Vnútorný predpis č. 4/2021), 

 

mení 

 

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, 

podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl. 3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho 

konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021) na akademický 

rok 2022/2023, a to nasledovne: 

a) zrušenie Podmienok prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl. 3 ods. 5 Pravidiel 

prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021) na 

akademický rok 2022/2023 pre magisterský študijný program Právo mPRVx15 (akreditovaný 

v roku 2015) v externej forme štúdia, 

b) zmeny v Podmienkach prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl. 3 ods. 5 

Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 

4/2021) na akademický rok 2022/2023 pre magisterský študijný program Kánonické právo – 

študijný program bude zabezpečovaný a realizovaný už len Univerzitou Komenského v 

Bratislave, Právnickou fakultou, 

c) zmeny v Podmienkach prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl. 3 ods. 5 

Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 

4/2021) na akademický rok 2022/2023 pre doktorandský študijný program Kánonické právo – 

študijný program bude zabezpečovaný a realizovaný už len Univerzitou Komenského v 

Bratislave, Právnickou fakultou.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že zmeny podmienok na štúdium boli senátom schválené 

ako uznesenie č. 6/X/2021. 
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K bodu 7/ Voľba podpredsedu senátu za študentskú časť   

 

Predseda senátu členov senátu informoval, že doterajší podpredseda senátu za študentskú časť 

ukončil štúdium a kandidátkou na túto funkciu je doterajšia členka senátu Viktória Andrásiová, 

ktorej rovno udelil slovo. Kolegyňa Andrásiová poďakovala a potvrdila svoj záujem o túto 

funkciu. Do diskusie sa zapojil profesor Brtko, ktorý uviedol, že ju podporuje, že ako 

overovateľka bola zodpovedná a čestná, k čomu sa pripojila aj doktorka Uličná. Túto 

kandidatúru podporil aj prodekan Blažo a doplnil, že slečna Andrásiová veľmi aktívne pôsobí 

voči študentom a že s ňou bude rád spolupracovať. Ďalej sa vyjadril študentský člen senátu 

Filip Loffay s tým, že študenti nemajú pochybnosť, že bude Viktória vykonávať túto funkciu 

dobre. Dekan sa záverom vyjadril, že túto študentku pozná a bude sa tešiť, ak sa táto spolupráca 

ešte zintenzívni a vyjadril záujem sa so študentmi čoskoro stretnúť aj osobne.  

Predseda senátu v tejto veci informoval, že hlasovanie nemôže prebehnúť online, takže musí 

prebehnúť korešpondenčné hlasovanie. Ďalej doplnil, že počas rokovania pošle email 

s pokynmi, hlavne je potrebné vyplniť hlasovací lístok s čestným prehlásením. Hlasovací lístok 

sa vloží do obálky a tá obálka sa vloží spolu s čestným prehlásením do ďalšej obálky. 

Hlasovanie bude umožnené do 11.10.2021.  

 

K bodu 8/ Schválenie členov disciplinárnej komisie   

 

Predseda senátu členov senátu informoval, že za kandidátov do funkcie členov Disciplinárnej 

komisie boli navrhnutí Vladimír Blahutiak a Filip Loffay a odovzdal slovo dekanovi. Dekan sa 

vyjadril, že sa s tým návrhom stotožňuje. Následne sa vyjadrili kolegovia Blahutiak a Loffay, 

že súhlasia so svojimi kandidatúrami.  

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil 

a predseda senátu ju ukončil.  

 

Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať a členom senátu spolu 

s tajomníčkou ozrejmil spôsob online hlasovania. 

 

Hlasovanie: 

 

Vladimír Blahutiak 

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Filip Loffay 

Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 7/X/2021 
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„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 

 

členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

Vladimíra Blahutiaka a Filipa Loffaya.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že členovia Disciplinárnej komisie PraF UK boli senátom 

schválení ako uznesenie č. 7/X/2021. 

 

Zo zasadnutia odišla členka senátu docentka Kováčiková. 

 

K bodu 9/ Schválenie podpredsedu a členov Rady pre kvalitu za študentskú obec PraF 

UK 

Predseda senátu členov senátu informoval, že za kandidátov do funkcie členov Rady pre kvalitu 

za študentskú obec PraF UK boli navrhnutí Bc. Sára Fajmonová a Bc. Peter Kucharský.  Za 

podpredsedu bol navrhnutý Bc. Matúš Brath. Predseda senátu dal následne slovo dekanovi. 

Dekan sa vyjadril, že sa s tým návrhom stotožňuje.  

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil 

a predseda senátu ju ukončil. Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať 

a členom senátu spolu s tajomníčkou ozrejmil spôsob online hlasovania. 

 

 

Hlasovanie za podpredsedu Rady pre kvalitu za študentskú obec PraF UK: 

Bc. Matúš Brath 

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Hlasovanie za členov Rady pre kvalitu za študentskú obec PraF UK: 

Bc. Sára Fajmonová 

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Bc. Peter Kucharský 

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Uznesenie č. 8/X/2021 

 

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

„senát“)  

 

schvaľuje 

 

podpredsedu Rady pre kvalitu za študentskú obec PraF UK Bc. Matúša Bratha a členov Rady 

pre kvalitu za študentskú obec PraF UK Bc. Sáru Fajmonovú a Bc. Petra Kucharského.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že podpredseda a členovia Rady pre kvalitu za študentskú 

obec PraF UK boli senátom schválení ako uznesenie č. 8/X/2021. 

 

K bodu 10/ Schválenie člena Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia za študentov  

 

Predseda senátu členov senátu informoval, že za kandidátov do funkcie členov Rady pre kvalitu 

vedy a doktorandského štúdia za študentov boli navrhnutí Mgr. František Pažitný a Mgr. Ján 

Ivančík, ktorí potvrdili svoj súhlas s touto kandidatúrou. Predseda senátu dal následne slovo 

dekanovi. Dekan sa vyjadril, že sa s tým návrhom stotožňuje.  

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa nikto neprihlásil 

a predseda senátu ju ukončil. Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať 

a členom senátu spolu s tajomníčkou ozrejmil spôsob online hlasovania. 

 

Mgr. František Pažitný 

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Mgr. Ján Ivančík 

Za: 18 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 9/X/2021 

 

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

„senát“)  

 

schvaľuje 

 

členov Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia za študentov Mgr. Františka Pažitného 

a Mgr. Jána Ivančíka.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že členovia Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia 

za študentov boli senátom schválení ako uznesenie č. 9/X/2021. 
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K Bodu 11 / Voľba študentského študijného radcu   

 

Predseda senátu členov senátu informoval, že za kandidátov do funkcie študentského študijného 

radcu bol navrhnutý Viktor Racskó, ktorý prejavil súhlas s touto kandidatúrou.  

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa prihlásila členka 

senátu Viktória Andrásiová, ktorá sa vyjadrila, že ide o študenta druhého ročníka, ktorý je 

veľmi zanietený. Do diskusie sa pripojil aj prodekan Blažo, ktorý dodal, že ide o veľmi dôležitú 

funkciu, pretože sa v nej kladie dôraz na poradenstvo ohľadom štúdia, aby študenti nekončili 

kvôli chybám, alebo nezrovnalostiam.  

 

Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať a členom senátu spolu 

s tajomníčkou ozrejmil spôsob online hlasovania, ktoré má byť uskutočnené len študentskou 

časťou AS PraF UK. 

 

Viktor Racskó 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Uznesenie č. 10/X/2021 

 

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

„senát“) 

 

zvolil 

 

za študentského študijného radcu Viktora Racskóa.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že študentský študijný radca bol senátom schválený ako 

uznesenie č. 10/X/2021. 

 

 

K Bodu 12 / Voľba členov Stálej volebnej komisie pre študentskú časť akademickej obce 

 

Predseda senátu členov senátu informoval, že za kandidátov do funkcie členov Stálej volebnej 

komisie pre študentskú časť akademickej obce boli navrhnutí Bc. Marián Ruňanin, Bc. 

Michaela Peťová, Bc. Milan Béreš a Bc. Lucia Petrušová, ktorí s touto kandidatúrou prejavili 

súhlas. Ďalej predseda senátu objasnil, že v tomto prípade ide o voľbu, kde volí samostatne 

zamestnanecká časť senátu a samostatne študentská časť senátu. Z toho dôvodu bolo potrebné 

vytvoriť v programe TEAMS samostatné kanály, do ktorých boli pridaní osobitne členovia 

zamestaneckej časti a osobitne členovia študentskej časti senátu. Hlasovanie pomocou online 

hlasovacích lístkov bolo týmto spôsobom zabezpečené oddelene. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa prihlásila členka 

senátu Viktória Andrásiová, ktorá členom senátu potvrdila, že ide o zodpovedných študentov. 
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Následne dal predseda senátu o predloženom návrhu hlasovať a členom senátu spolu 

s tajomníčkou ozrejmil spôsob online hlasovania. 

 

Hlasovanie zamestnaneckou časťou AS PraF UK: 

 

Bc. Marián Ruňanin 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Bc. Michaela Peťová 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Bc. Milan Béreš 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Bc. Lucia Petrušová 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie študentskou časťou AS PraF UK: 

 

Bc. Marián Ruňanin 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Bc. Michaela Peťová 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Bc. Milan Béreš 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Bc. Lucia Petrušová 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Uznesenie č. 11/X/2021 

 

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

„senát“)  

 

zvolil 

 

za členov Stálej volebnej komisie pre študentskú časť akademickej obce Bc. Mariána Ruňanina, 

Bc. Michaelu Peťovú, Bc. Milana Béreša a Bc. Luciu Petrušovú.“ 

 

Predseda AS PraF UK skonštatoval, že členovia Stálej volebnej komisie pre študentskú časť 

akademickej obce boli senátom schválení ako uznesenie č. 11/X/2021. 

 

 

K Bodu 13/ Informácia k doplňovacím voľbám do AS PraF UK   

 

Predseda senátu členov senátu informoval, že sa uvoľnili miesta členov AS PraF UK po 

kolegoch Danielovi Zigovi, Ernestovi Mészárosovi a Matúšovi Mažárym. Mandáty sa uvoľnili 

v období od 25.5.2021 do 30.8.2021. Naše vnútorné predpisy uvádzajú, že prioritu majú 

študenti, ktorí boli v čase uvoľnenia mandátu študentmi prvého ročníka aj keď teraz sú už 

druháci. Študenti budú voliť dvoch členov senátu, ktorí budú zastupovať týchto študentov 

a jedného člena, ktorý bude zastupovať tých, ktorí boli v danom čase študentmi druhého 

ročníka. Voľby vyhlasuje predsedníctvo a predseda senátu navrhol termín 20.10.2021.  

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Do diskusie sa prihlásil člen senátu 

Loffay, aby si potvrdil, že tomu rozumie správne. Predseda senátu dovysvetlil podmienky 

voľby a uviedol, že v návrhu uznesenia predsedníctva budú uvedené detailnejšie informácie. 

Voľby budú prebiehať korešpondenčne, návrhy sa budú posielať elektronicky do 10.10.2021 

do 23:59 hod. na určenú emailovú adresu a následne v listinnej forme tajomníkovi AS PraF 

UK.  

 

K bodu 14/ Rôzne 

 

Predseda senátu sa opýtal členov senátu, či majú návrhy do tohto bodu rokovania. Žiadne 

návrhy doplnené neboli. 
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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:  

prof. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.               ................................................. 

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

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

 

 

 

 


