
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 2014 – 30. apríl 2016 

konanom dňa 14. december 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) 

Mgr. Matúš Michalovič (podpredseda za 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. Ľubomír Čunderlík, PhD.   

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD.  

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

JUDr. Matej Smalík 

Daniel Zigo  

Bc. Peter Rakovský 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

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

predsedníctva) 

JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

Mgr. Milan Trylč, PhD.  

Bc. Stanislav Mihálik 

Filip Šuran 

 



Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  
 

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) 

Mgr. Ján Škrobák, PhD. (Prodekan PraF UK) 

JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. (Prodekan PraF UK) 

Ing. Ingrid Kútna Želonková (Tajomníčka PraF UK) 

 

Prítomní hostia:  
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

 

Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 14. december 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. Dodatok č. 4 k Štatútu PraF UK 

3. Dodatok č. 4 k Zásadám volieb do AS PraF UK 

4. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS PraF UK 

5. Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017 

6. Informácia o plnení rozpočtu PraF UK v roku 2015 

7. Personálne záležitosti 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

K bodu 1 programu  

(Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia)  

 

Predseda AS PraF UK otvoril 11. 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: 

 

Navrhovaný program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia 



2. Dodatok č. 4 k Štatútu PraF UK 

3. Dodatok č. 4 k Zásadám volieb do AS PraF UK 

4. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS PraF UK 

5. Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017 

6. Informácia o plnení rozpočtu PraF UK v roku 2015 

7. Personálne záležitosti 

8. Rôzne 

9. 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/XI/2015 
 

 

K bodu 2 programu 

(Dodatok č. 4 k Štatútu PraF UK) 

 

Predseda AS PraF UK otvoril druhý bod rokovania AS PraF UK a rámcovo predniesol, že 

navrhované novely vnútorných predpisov súvisia s organizačnými zmenami na fakulte. 

Následne predseda AS PraF UK požiadal dekana fakulty o uvedenie tohto bodu programu. 

Slova sa ujal dekan PraF UK. K navrhovanej zmene povedal, že každá katedra a ústav by mala 

mať v senáte svojho zástupcu a počet členov senátu, ktorý je v štatúte je 21, čo je samozrejme 

nízky počet. Navyše existuje všeobecný volebný obvod fakulty. Ďalšie zmeny súvisia s tým, že 

OčvTK by mali mať vstup do budovy povolené rektorom, nie dekanom. 

Do diskusie, ktorú otvoril predseda AS PraF UK sa prihlásil prodekan Škrobák a upresnil, že 

oproti zaslanému zneniu sa doplnil bod 3. a ďalšie body sa prečíslovali následne na 4. a 5. Do 

diskusie sa nikto neprihlásil, predseda AS PraF UK dal hlasovať o schválení dodatku č. 4 

k štatútu: 

 

NÁVRH č. 2 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
na základe § 27 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 33 ods. 2 

písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 10 ods. 5 vnútorného predpisu 

Univerzity Komenského v Bratislave č. 19/2014 úplné znenie vnútorného predpisu č. 



10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, schválený Akademickým 

senátom Univerzity Komenského v Bratislave, v znení dodatkov č. 1 až 3  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje  Vnútorný predpis Dodatok č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

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

Komenského v Bratislave dňa 11. 11. 2009 podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v znení predloženom dekanom, verzia zo 14.12.2015. 
 

  

 

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/XI/2015 

v znení zo dňa 14.12.2015.  

 

K bodu 3 programu: Dodatok č. 4 k Zásadám volieb: 

 

 

Slova sa ujal predseda As PraF UK. Prítomným predstavil dôvod navrhovanej zmeny 

s ohľadom na navrhovaný počet členov AS PraF UK. Odôvodnil zvýšený počet členov AS PraF 

UK za zamestnaneckú aj za študentskú časť s ohľadom na zachovanie pomeru počtu 2:1. 

Rovnako dôjde k zmene v Zásadách volieb s ohľadom na členov a predsedov volebných 

komisií zriadených Senátom. 

Do diskusie sa prihlásil senátor Daniel Zigo s otázkou, či je nutné, aby aj ústavy a katedry 

s nízkym počtom zamestnancov mali svojho zástupcu v AS PraF UK. Dekan odpovedal, že 

nízky počet ľudí nie je len problémom financií, ale aj problémov nájsť kvalifikovaných ľudí na 

požadované pozície. Dekan predniesol, že by bol nerád, aby katedry s počtom zamestnancov 

(napr. 4 mal) mali nižší počet zástupcov ako katedry s 10-15 zamestnancami. Prípadne nemali 

žiadneho zástupcu.  

Predseda AS PraF UK uviedol, že napr. v minulosti Ústav medzinárodných vzťahov a právnej 

komparatistiky mal iba jedného člena akademickej obce so 100% úväzkom, ale mal externých 

spolupracovníkov, ktorí sa na výučbe podieľali. 

O slovo sa prihlásil Podpredseda AS PraF UK, ktorý požiadal o úpravu gramatických chýb 

v navrhovanom Dodatku (nadbytočný medzera, chýbajúce „je“) a podal otázku k bodu 10. a 11, 

teda kedy sa volí predseda SVK tajne a kedy sa od voľby upúšťa. Predseda AS PraF UK 

uviedol, že ak bude predseda SVK zvolený verejne ústne, nie je nutné pristúpiť k hlasovaniu 

pomocou hlasovacích lístkov- tajne. 



 

 

NÁVRH č. 3 

 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
 

podľa § 33 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 15 ods. 7 Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

 

schvaľuje Dodatok č. 4 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského  

v Bratislave, Právnickej fakulty schválených Akademickým senátom Univerzity Komenského  

v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 21.3.2012 (vnútorný predpis č. 3/2012) v znení Dodatku č. 1 

(vnútorný predpis č. 1/2014), Dodatku č. 2 (vnútorný predpis č. 9/2014) a Dodatku č. 4 (vnútorný 

predpis č. 8/2015). 

 

 

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.  3/XI/2015 

v znení po oprave chýb v písaní.  

 

 

K bodu 4 programu: Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS PraF UK 

 

Predseda AS PraF UK uviedol, že zmeny sa týkajú volieb do AS PraF UK. Podľa Zásad volieb 

vyhlasuje všeobecné a doplňovacie voľby do AS PraF UK senát. Z praktických dôvodov, najmä 

z dôvodu doplňovacích volieb, sa navrhuje túto kompetenciu preniesť na Predsedníctv AS PraF 

UK, aby sa nemusel kvôli každému vyhlasovaniu schádzať celý AS PraF UK. 

Podľa univerzitných predpisov sa návrhy kandidátov predkladajú predsedovi Stálej volebnej 

komisie. Navrhuje sa zmena, aby sa návrhy predkladali tajomníkovi AS PraF UK, ktorý ich 

následne distribuuje Stálej volebnej komisii. 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa nikto neprihlsil. 

Predseda As PraF UK dal hlasovať o tomto bode programu:  

 

 

NÁVRH č. 4 

 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  
 



podľa § 33 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 17 písm. b) Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

 

 schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválenému Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 24.11.2010 (vnútorný predpis č. 14/2010) 

v znení Dodatku č. 1 (vnútorný predpis 10/2014). 
 

 

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.  4/XI/2015 

v znení Dodatku č. 1.  

 

K bodu 5 programu: Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 

2016/2017 

 

Predseda As PraF UK požiadal dekana fakulty, aby informoval senát o dôvode 

prerokovávaného bodu programu. Dekan PraF UK uviedol, že do smernice navrhujú vložiť 

v bode 3 doplniť „od absolvovania magisterského študijného programu Právo“ zľavu 10% 

z výšky školného pri rigoróznom konaní. 

Výšku školného v externej forme štúdia navrhuje dekan PraF UK zvýšiť na 650 eur s ohľadom 

na to, že nám budú pravdepodobne znížené dotácie a príjmy zo štátneho rozpočtu. Zvyšuje sa 

aj poplatok za presiahnutie štandardnej dĺžky štúdia v Bc. aj Mgr. stupni štúdia na PraF UK. 

Rovnako sa zvýšenie na 1200 eur týka aj doktorandov. 

Poplatok za prijímacie konanie ostáva bezo zmeny. Dekan pri tejto príležitosti privítal aj 

tajomníčku PraF UK. 

Predseda As PraF UK vyzval prítomných na diskusiu k tomuto bodu programu. O slovo sa 

prihlásil Mgr. Smalík, ktorý sa opýtal na to, akým spôsobom vie fakulta posúriť predsedu 

prípadne oponentov a školiteľov, pokiaľ študent odovzdá prácu načas. Dekan PraF UK uviedol 

na margo predsedu odborovej komisie v odbore Teória a dejiny štátu a práva, ktorý robí 

problémy s pripustením k dizertačnej skúške konkrétne študentom z rímskeho práva. Preto 

dekan PraF UK prijal rozhodnutie, ktorým zmenil predsedov odborových komisií v odbore 

Obchodné a finančné právo (Prof. Patakyová) a Teória a dejiny štátu a práva. 



O slovo sa prihlásil Doc. Čunderlík. spýtal sa na zdôvodnenie navýšenia poplatku pri 

prevýšenia nadštandardnej dĺžky štúdia o 140% s ohľadom na to, či dekan nezvažuje ani 

odpustenie alikvótnej časti. Dekan odpovedal, že pokiaľ predĺženie štandardnej dĺžky štúdia 

nebude chybou študenta ale fakulty, poplatok odpustí. 

Doc. Čunderlík sa opýtal aj na následný poplatok pri doplňujúcej dizertačnej skúške alebo 

oprave práce, ako má rozumieť ods. 5 c) a d). Doc. Čunderlík upozornil, že i názov ods. 5 

nekorešponduje konkrétne s obsahom tohto odseku. Dekan vysvetlil, že ide len o tie prípady, 

kedy nás zahraniční študenti požiadajú o uznanie zahraničného štúdia, kedy je možné uznať 

buď celé štúdium alebo len časť a študent dodatočne musí vykonať napr. štátnu skúšku. 

Dr. Škrobák navrhol, aby sa názov nemenil a ostal ako „Poplatky za uznávanie“, nie v súvislosti 

s uznávaním. Dekan nesúhlasil, ale spýtal sa prodekana Dr. Škrobáka na zdôvodnenie 

s ohľadom na legislatívne dôsledky. Dr. Škrobák navrhoval ponechať názov bodu 

v navrhovanom znení. 

Keďže sa do diskusie k navrhovanému bodu programu nikto neprihlásil, predseda As PraF UK 

dal hlasovať o navrhovanom bode programu: 

NÁVRH č. 5 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

na základe čl. 66 ods. 3 vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity 

Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3 a na základe čl. 22 ods. 6 písm. 

l) a 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 dekana rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave na určenie 

ročného školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2016/2017 v znení 

predloženom dekanom fakulty. 
 

 

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.  5/XI/2015 

v znení návrhu dekana fakulty rektorovi fakulty.  

 

K bodu 6 programu:  

(Informácia o plnení rozpočtu PraF UK v roku 2015) 

 

Predseda As PraF UK poprosil dekana fakulty o uvedenie tohto bodu programu. Dekan PraF 

UK uviedol, že nie je možné s ohľadom na záver roka a prebiehajúce účtovanie uviesť presné 

zostatky a stavy príjmov, prípadne výnosov, a preto je opatrný pri uvádzaný konkrétnych 

údajov. Dekan PraF UK uviedol, že nakoľko ešte niektoré očakávané príjmy v rámci projektu 

LEIG a UVP neprišli a zrejme ešte prídu, vieme ich účtovať ako očakávané príjmy v rámci 

rozpočtu. 

Rovnako niektorí študenti majú schválené splátkové kalendáre s ohľadom na školné, 

prípadne neplatia, takže aj s týmito očakávanými príjmami by sme mali rátať.  

S ohľadom na schodok z minulého roka by sa mal rozpočet pohybovať okolo 0, 

prípadne v malých plusových číslach. Za tento rok odstupné a odchodné dosiahlo sumu 62 tis. 

eur. Za celý rok došlo k celkovému zníženiu mzdových výdavkom o cca. 209 tis. eur. Dekan 

požiadal tajomníčku PraF UK o objasnenie stavu nedotačných príjmov, ktorá sa ujala slova 

a povedala, že sme tento rok prijali o 108 tis. eur menej ako bolo plánované v rozpočte na tento 

rok. Navyše sumu cca. 220 tis. eur financuje PraF UK namiesto zdrojov, ktoré ešte majú prísť 

z projektov LEIG a UVP. 

Mgr. Smalík sa spýtal, či je možné vymáhať i úroky z omeškania pri študentoch, ktorí 

neplatia školné na čas. Dekan uviedol, že úroky z omeškania sa nevymáhajú. Navyše ich 

vymáhanie by v súčasnej situácii bolo nerentabilné s ohľadom na počet zamestnancov 

Ekonomického oddelenia, ktorí sú aj tak nadštandardne pracovne vyťažení.  

 Dekan PraF UK doplnil tajomníčku PraF UK, že suma z vlastných prostriedkov 

použitých na vykrytie nákladov z projektu LEIG a UVP ešte bude doplnená i o iné granty. 

O slovo sa prihlásil Podpredseda AS PraF UK Dr. Hamuľák, ktorý sa spýtal tajomníčky 

PraF UK, či sa ráta aj so zvýšenými poplatkami, napr. pri doktorandoch, ktorí prekračujú 

štandardnú dĺžku štúdia. Tajomníčka povedala, že tieto zvýšené sumy sa samozrejme 

zarátavajú. 

Dekan PraF UK uviedol, že do budúceho roka plánuje väčšiu kontrolu zo strany senátu a hlbšie 

preskúmanie financovania PraF UK, nakoľko sa sami z ich stavom zoznamujeme. 

Predseda As PraF UK poďakoval tajomníčke AS PraF UK a uviedol, že Kontrolná 

komisia zriadená pri AS PraF UK vykonala kontrolu hospodárenia v súlade s predloženými 

Výročnými správami v predchádzajúcich rokoch a prijali radu odporúčaní, ktorých sa 

evidentne dekan PraF UK pridržiava. Nikto ďalší sa do diskusie k tomuto bodu neprihlásil.  

 

 

K bodu 7 programu: Personálne záležitosti 

 

Predseda As PraF UK vyzval dekana PraF UK o uvedenie tohto bodu programu. Dekan uviedol, 

že bolo vykonané úspešné výberové konanie na vedúceho katedry Finančného práva, ktoré 

úspešne vykonal Dr. Mičátek. Dekan požiadal AS PraF UK o jeho podporu v AS PraF UK. 

Niktos a do diskusie neprihlásil. Preto dal predseda As PraF UK dal hlasovať o návrhu 

uznesenia, ktorým AS PraF UK súhlasí s vymenovaním vedúceho katedry Finančného práva: 

 



NÁVRH č. 6 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

 

na základe čl. 22 ods. 6 písm. f) a 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 

 

berie na vedomie návrh dekana na poverenie zamestnanca fakulty JUDr. Vladislava Mičáteka, PhD. 

funkciou vedúceho Katedry finančného práva fakulty. 

  

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.  6/XI/2015 

v navhvanom znení.  

Následne predseda požiadal dekana PraF UK o pokračovanie v navrhovaní personálnych 

zmien. Dekan PraF UK uviedol, že prodekan Doc. Brtko má doktorát z odboru kánonické právo 

čo nám umožňuje uvažovať nad akreditáciou tohto odboru a preto je v súlade so záujmom 

fakulty odbremeniť prodekana Brtka od jeho pracovnej vyťaženosti a i vzhľadom na 

nasledujúce chystané zmeny navrhuje dekan senátu schváliť vymenovanie náhradného 

prodekana pre štúdium, ktorým je Dr. Blažo, predseda As PraF UK. 

Predseda As PraF UK na margo svojho návrhu uviedol, že mu ďakuje za návrh a ak senát udelí 

súhlas dekanovi s vymenovaním prodekanom chce využiť zostávajúce obdobie na vykonanie 

zvyšných úloh predsedu AS PraF UK k ukončeniu volebného obdobia AS PraF UK. 

 

O slovo sa prihlásil prodekan Prof. Vrabko a poďakoval Doc. Brtkovi za vykonanú prácu 

v predchádzajúcich volebných obdobiach  a poprial budúcemu prodekanovi veľa úspechov. 

Doc. Čunderlík mu tiež poďakoval za spoluprácu a rovnako zaželal novému prodekanovi veľa 

úspechov. Prodekan Brtko  sa poďakoval a rovnako poprial Dr. Blažovi úspešné vykonávanie 

funkcie. 

 

Predseda As PraF UK prerušil rokovanie o tomto bude programu a uviedol ďalší bod, ktorým 

je to, že Legislatívna komisia zriadená pri AS PraF UK nemá aktuálne predsedu AS PraF UK 

a chýba jej jeden člen, ričom predseda AS PraF UK navrhuje na predsedníčku AS PraF UK Dr. 

Lenhartovú a bol doručený návrh na kandidatúru Dr. Horvátha, ktorého za člena navrhol Porf. 

Vrabko za člena za zamestnaneckú časť. Predseda AS PraF UK vyzval Doc. Števčeka, k tomu 

aby sa vyjadril k svojej kandidatúre. Doc. Števček uviedol, že kandidatúru sťahuje, nakoľko 

počet navrhnutých považuje za dostatočný. 



Nakoľko sa nikto do diskusie k navrhovaným neprihlásil, predseda As PraF UK vyzval 

prítomných na vykonanie volieb. 

 

Po vykonaní hlasovanie došlo overovateľmi k spočítaniu hlasov a bol oznámený výsledok 

voľby: 

 
NÁVRH č. 7 

 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

na základe § 27 ods. 1 písm. c) 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. d) 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), Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013) a 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 na vymenovanie prodekana Ing. Mgr. Ondreja Blaža, PhD. 
 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 15 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Neplatný lístok: 1  

 
 

NÁVRH č. 8 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

zvolil v tajnej voľbe  

I. za predsedníčku  Legislatívnej komisie Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty JUDr. Katarínu Lenhartovú, PhD., 

II. za člena Legislatívnej komisie Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty JUDr. Mateja Horvata, PhD. 

 

 

Hlasovanie: (voľba predsedu Legislatívnej komisie PraF UK) 

 

Prítomní: 15 

Za: 15 

Proti: 0 



Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Hlasovanie: (voľba člena Legislatívnej komisie AS PraF UK) 

Prítomní: 15 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil vymenovanie Ing. Mgr. Ondreja 

Blaža, PhD. za prodekana pre Bc. a Mgr. študijný program uznesením č. 7/XI/2015. Predseda 

As PraF UK následne konštatoval i to, že AS PraF UK zvolil za predsedníčku LK JUDr. 

Katarínu Lenhartovú, PhD. a za člena LK JUDr. Mateja Horvátha, PhD. uznesením č.  

8/XI/2015.  

 

K bodu 8 programu: Rôzne 

 

(Rokovanie senátu opustil Dr. Valuch a Dr. Lukáčka.)  

Do bodu rôzne sa prihlásil dekan PraF UK, ktorý informoval o pripravovanej zmene opisu 

študijného programu v odbore právo. Dekan informoval prítomných o tom, že PEVŠ by 

navrhovala, aby študijné programy na všetkých právnických fakultách boli uniformné. Naša 

Fakulta plánuje podať opis študijného programu na MŠ SR. 

Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa do diskusie neprihlásil a preto 

prečítal návrh uznesenia a požiadal prítomných o hlasovanie k tomuto navrhovanému 

uzneseniu: 

 

NÁVRH č. 9 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

berie na vedomie návrh opisu študijného odboru právo (3.4.1.) predložený dekanom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  (ďalej len „dekan“) a  

odporúča dekanovi, aby ho po zapracovaní pripomienok predložil na Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
 

  

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 13 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



Nehlasovali: 0  

 

Do diskusie k bodu rôzne sa prihlásil Mgr. Smalík, ktorý sa spýtal koľko ľudí je prihlásených 

do prípravného kurzu k Prijímacím skúškam na našu fakultu. Dekan PraF UK povedal, že 

počtom nedisponuje. 

Do bodu rôzne sa prihlásil Dr. Hamuľák. Uviedol, že minulý týždeň riešil s prodekanom 

Brtkom problematické zapisovanie tém bakalárskych a diplomových prác. I napriek tomu, že 

zaťaženosť by mala byť 10 študentov na školiteľa, ale sú pedagógovia, ktorí študentov 

odmietajú aj napriek ich nižšej vyťaženosti- majú napr. 3-4 študentov. Rovnako sú 

diskriminovaní i študenti externého štúdia, ktorí sú podľa ich tvrdení odmietaní vo vyššej miere. 

Dr. Hamuľák navrhol, že by mala byť vypracovaná vyťaženosť jednotlivých pedagógov.  

Dekan PraF UK reagoval na prednesený problém tým, že sa pripravuje smernica, ktorou by sa 

mali prijať štandardy práce v dennom aj externom študijnom programe. Záverečné práce sú 

problém, vieme o ňom a v prípade, ak sa senát rozhodne dekana zaviazať uznesením, nebude 

s tým mať problém a zabezpečí vypracovanie štatistiku obsadenosti. 

Na prednesené reagoval i prodekan Vrabko, ktorí upozornil na to, že tí čo témy obsadia nie sú 

problematickí, ale problematickí sú tí, čo tému nedostanú a skončia s témou, ktorú nechcú, 

a nevedia spracovať aj na Katedre správneho práva a envirom. práva. 

O slovo sa prihlásil i Peter Zigo, ktorý rovnako upozornil na to, že by sa študenti nemali vyberať 

nejakým poradím v tajných zoznamoch v predstihu a pod. 

Predseda AS PraF UK upozornil, že on sám to napr. riešil pokynom ako vedúci svojho ústavu, 

že nikto nesmie pred stanoveným dátumom prijímať a dohadovať si so študentami témy. 

Dr. Fábry upozornil i na to, že sú študenti, ktorí si dohodnú témy u viacerých pedagógov 

a potom neskoro oznamujú tomu, ktorého tému si nevybral, že ju nechce a potom majú 

pedagógovia neobsadené témy nie ich vinou. 

Prodekan Giba uviedol, že súhlasí s tým, aby sa jednoducho pedagógovia nedohadovali pred 

stanoveným termínom v Študijnom programe so školiteľmi, a má sa striktne dodržiavať 

deadline ale súhlasí s tým, aby si aj pedagóg mohol vybrať študenta formou, ktorú zváži. 

Prodekan Brtko uviedol, že považuje prihlasovanie cez AIS2 za spravodlivý. Dr. Hamuľák 

upozornil i na problém, že prihlasovanie na záverečné práce je problematický aj s ohľadom na 

voľné témy, odhlasovanie študentov, zložitosť tém, na ktoré sa nikto nechce prihlásiť, to, že 

študent nevie adekvátne odborne vypracovať projekt záverečnej práce, keď samotnej téme 

nerozumie, prípadne v rovnakej miere nevedia vypracovať motivačný list atď. 

O slovo sa prihlásil dekan PraF UK a upozornil, že nejde o počte prác, ale o obsahu a hodnote 

prác. Navrhol vypracovanie úplne nového systému výberu tém záverečných prác 

v nasledujúcom akademickom roku. 

Doc. Čunderlík uviedol, že študenti nie vždy nevedia nič o obsahu tém, pretože šikovnosťou to 

vedia preklenúť, ale problém je tiež v tom, že už samotný pedagóg ako školiteľ by mal vedieť 



či k jeho vypísanej téme existuje literatúra, judikatúra a pod. a teda vie, čo by v tom 

motivačnom liste, ktorý požaduje od študenta a v práci samotnej malo byť uvedené.  

Mgr. Michalovič súhlasil s novým systémom výberu tém, na ktorom sa budú radi podieľať. 

Dr. Fábry uviedol, že konkrétne riešenie nebude až také jednoduché a riešenie by malo byť 

komplexné a systematické. 

Predseda AS PraF UK ukončil diskusiu o tomto navrhovanom bode s ohľadom na apel na 

kvalitu vypracovaných prác a prínos týchto prác. 

Dr. Hamuľák ešte upozornil, že zmena Študijného poriadku v časti prijatia 2 absencií 

nepovažuje za šťastnú. 

Prodekan Giba informoval prítomných, že sa pracuje na príprave anglického ekvivalentu 

stránky PraF UK. Texty sa predkladajú na preklad Mgr. Šírovej a deadline bol stanovený na 

január 2016. 

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) 


