
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Akademický senát 
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

 

 

Zápisnica 

z XII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

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

konanom dňa 15. február 2016 
 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „AS PraF UK“): 

  

Predsedníctvo 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) 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

 

Overovatelia AS PraF UK:  

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

 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK: 

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.  

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

JUDr. Matej Smalík 

Bc. Peter Rakovský 

Bc. Stanislav Mihálik 

Filip Šuran 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

Mgr. Martin Dufala, PhD.  

Mgr. Milan Trylč, PhD.  

Bc. Michal Husivarga 

Daniel Zigo  

 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti: 



Prítomní: členovia Vedenia PraF UK  

 

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

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

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

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. (Prodekan PraF UK) 

 

Prítomní hostia:  
JUDr. Ondrej Laciak, PhD. 

 

Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 15. február 2016 o 17.00 

hod. v miestnosti č. 324 SB Iuridicum na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave (sídlo PraF UK).  

 

Navrhovaný program zasadnutia:  

 

1. Aktuálna situácia v školstve a zaujatia postoja AS PraF UK k avizovaným štrajkovým 

aktivitám zamestnancov vysokých škôl 

 

 

 

K bodu 1 Programu:  

(Aktuálna situácia v školstve a zaujatia postoja AS PraF UK k avizovaným štrajkovým 

aktivitám zamestnancov vysokých škôl)  

 

Rokovanie AS PraF UK viedol podpredseda AS PraF UK, Dr. Hamuľák. Otvoril 12. zasadnutie 

AS PraF UK a privítal prítomných. Konštatoval, že je AS PraF UK uznášaniaschopný.  

Vzhľadom na to, že ide o mimoriadne zasadnutie AS PraF UK, reagujúce na aktuálnu situáciu 

v školstve, podpredseda AS PraF UK uviedol, že mnohé fakulty našej univerzity sa buď 

prostredníctvom AS alebo iných organizačných zložiek vyjadrujú k štrajku. Požiadal pána 

dekana o uvedenie jeho stanoviska k navrhovanému bodu programu. 

Dekan PraF UK uviedol, že stav v slovenskom školstve je veľmi zlý, nakoľko sú školy finančne 

poddimenzované a i v tomto dôsledku dochádza k zníženiu kvality výučby. Dekan ďalej 

uviedol, že si nemyslí, že súčasný stav vo vysokom školstve je len dôsledkom vlády jednej 

politickej strany, ale zástupcov takmer všetkých politických strán za 25 rokov existencie SR, 

ktoré boli viac či menej zastúpené vo vládach. 

Podľa dekana fakulty naša fakulta plne rešpektuje právo na štrajk a pokiaľ by niekto do štrajku 

chcel vstúpiť, bude mu to umožnené. Dekan ako zamestnávateľ štrajk organizovať nebude 

a nikto iný sa nevyjadril, že by tak chcel urobiť. Dekan osobne odmietol politizáciu štrajku. 

Uviedol, že zodpovední za kvalitu školstva sme aj my, zamestnanci vysokej školy. 

Podpredseda AS PraF UK predložil prítomným návrh stanoviska Predsedníctva AS PraF UK 

k štrajku a uviedol, že predložený text je možné modifikovať, pričom z tohto dôvodu bol 

zvolaný AS PraF UK. 



Dr. Hamuľák požiadal Mgr. Michaloviča, aby uviedol, čo sa dialo na stretnutí Študentskej časti 

AS UK, ktoré sa konalo dnes a ktorého časti sa zúčastnili i naši zástupcovia študentov v AS 

UK, no museli ho práve z dôvodu konania nášho senátu opustiť. 

Mgr. Michalovič uviedol, že Mgr. Šmelková, predsednička Rady VŠ, pripravila uznesenie, 

ktoré sa budú snažiť predložiť najvyšším predstaviteľom školstva, a pokiaľ by nechceli prijať 

požiadavky v tomto uznesení predložené, budú iniciovať štrajk vedúci k ich presadeniu. 

O slovo sa prihlásil prodekan Prof. Vrabko a uviedol, že sa dnes doobeda zúčastnil kolégia 

rektora, pričom práve na tomto kolégiu bolo uvedené, že žiadna odborová organizácia žiadnej 

fakulty UK neštrajkuje, takže pokiaľ štrajkujú zamestnanci, štrajkujú samostatne, ako 

jednotlivci. 

Rokovanie AS PraF UK opustil dekan fakulty kvôli pracovným povinnostiam. 

Dr. Hamuľák pripomenul prítomným stanovisko AS FiF UK, ktoré bolo členom senátu zaslané 

emailom. Ďalej uviedol, že nakoľko Základná odborová organizácia na fakulte uzavrela so 

zamestnávateľom kolektívnu zmluvu na rok 2016 pomerne nedávno, z pochopiteľných 

dôvodov – sociálnemu zmieru sa naše „odbory“ k štrajku nepripoja. 

Dr. Hamuľák uviedol, že predložený návrh uznesenia sa doplnil o drobné veci a predniesol ich 

senátu tak, aby mohli k uzneseniu zaujať postoj v rámci diskusie. 

Prof. Čentéš upozornil, že verejnosť, ktorá negatívne hodnotí štrajk poukazuje na to, že sa 

hodnotí finančná stránka stavu v školstve a zabúda sa na to, že máme študentov v ČR, 

v cudzine, ktorý neštudujú na našich VŚ práve kvôli nedostatočnej kvalite VŠ. Navrhol 

uznesenie doplniť tak, aby sa do textu, zrejme v druhom odseku doplnil text „zvýšenie kvality 

štúdia a vzdelávania na vysokých školách“. 

Mgr. Michalovič navrhol vetu „...sociálneho statusu pedagógov.“ doplniť o „a doktorandov.“. 

Dr. Lenhartová, Doc. Ľalík a Prof. Vrabko uviedli, že doktorand je braný ako študent 3. stupňa, 

nie ako zamestnanec fakulty a preto by zrejme nebolo toto doplnenie vhodné. Rovnako sa 

k tomuto pridal aj ako Doc. Števček, čím vyjadril svoj postoj k tomuto návrhu. Vyjadril svoj 

názor, že text je volený neutrálne, takže drobné vylepšenie vidí len v tom, že v časti 

„...pozitívnym a nie dostatočným krokom...“ nahradiť slovami „...nutným pozitívnym krokom 

a nie dostatočným“. 

Dr. Hamuľák uviedol na doplnenie, že mnohí vstupujú do štrajku s horúcou hlavou a našou 

snahou nie je „pichať do osieho hniezda“, ale zachovať si tvár a triezvo zhodnotiť situáciu, čo 

doplnil prodekan prof. Vrabko slovami: „a nebyť pápežskejší ako pápež“. 

Doc. Čunderlík uviedol, že tiež nesúhlasí s pridaním doktorandov do textu, pretože slovo 

doktorand zosobňuje aj dennú aj externú formu štúdia a nebolo by to adekvátne, hlavne kvôli 

tomu, že ide o štrajk zamestnancov. 

Dr. Hamuľák uviedol, že keďže nemáme predstavu o tom, čo bude výsledkom stretnutia 

študentskej časti AS UK- ktoré sa práve koná a ešte neskončilo, a jeho zmyslom je i 



financovanie a vzdelávanie doktorandov, od nás má vzísť posolstvo k problematike štrajku 

zamestnancov. 

Dr. Fábry sa vyjadril k textu uznesenia. Považuje ho za celistvý a navrhol, že doplnení máme 

robiť čo najmenej, možno by sme ho dokonca mali skrátiť. Konkrétny návrh nepredniesol.  

Mgr. Michalovič vzhľadom na diskusiu stiahol svoj návrh a uviedol, že mu nešlo o finančné 

ohodnotenie ale najmä o sociálny status. 

Rokovanie opustil Mgr. Smalík. 

Dr. Hamuľák  uviedol, že na základe návrhu prof. Čentéša sa za vetu: “...našej spoločnosti.“ 

dopĺňa veta: „Akademický senát podporuje všetky aktivity, ktoré reálne smerujú k zlepšeniu 

kvality vzdelávania.“ 

Dr. Uličná uviedla, že by sa v uznesení pred „a“ mala vymazať čiarka a slovo „nutné“ by sa 

malo nahradiť spisovným „nevyhnutné“. Toto Doc. Števček navrhol ponechať v podobe 

„nutné“ a nezospisovňovať ho. 

Po vykonaných doplneniach prečítal podpredseda As PraF UK, Dr. Hamuľák, celé znenie 

uznesenia. Následne navrhol, aby o jeho prijatí AS PraF UK hlasoval (v prečítanom znení). 

 

 

NÁVRH č. 1  

Uznesenie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

ktorým Akademický senát vyjadruje stanovisko k celkovej situácii v školstve, ako aj k 

aktuálnym štrajkovým aktivitám v školstve 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválil na 

svojom zasadnutí dňa 15. februára 2016 uznesenie č. 1/I/2016 v nasledovnom znení: 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ako samosprávny 

zastupiteľský orgán Právnickej fakulty, reprezentujúci akademickú obec Právnickej fakulty 

negatívne vníma dlhodobú nepriaznivú situáciu v slovenskom školstve, vrátane vysokého 

školstva. Aktuálna situácia, v ktorej sa nachádza slovenské školstvo a ktorá nesúvisí len so 

samotným financovaním škôl, je výsledkom 25 ročného vývoja a malého záujmu politických 

reprezentácií o riešenie problémov v školstve. Čiastkové kroky, ktoré smerovali k navýšeniu 

ohodnocovania zamestnancov v školstve sú nutným pozitívnym krokom, avšak nie dostatočným 

na zvýšenie sociálneho statusu pedagógov, ktorí formujú budúce smerovanie našej spoločnosti. 

Akademický senát podporuje všetky aktivity, ktoré reálne smerujú k zlepšeniu kvality 

vzdelávania. Slovenské školstvo si akútne vyžaduje zásadné systémové zmeny, ktoré by mali 

mať za cieľ lepšie a efektívnejšie financovanie a fungovanie školstva a mali by zabrániť úniku 

kvalitných pedagógov do cudziny, alebo do iných profesií. 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty citlivo sleduje 

aktuálne dianie súvisiace so štrajkovými aktivitami v školstve a žiada vedenie Právnickej 



fakulty, aby v prípade, ak sa zamestnanci Právnickej fakulty rozhodnú pripojiť k týmto 

aktivitám, rešpektovalo ich ústavné právo na štrajk.“ 

 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Po hlasovaní prišiel na rokovanie senátu AS PraF UK Mgr. Smalík. 

Podpredseda AS PraF UK uviedol, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté všetkými prítomnými 

členmi AS PraF UK ako uznesenie č. 1/XII/2016. 

Na záver prítomným členom AS PraF UK poďakoval a poprial im úspešný týždeň. 

 

 

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

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

Podpredseda AS PraF UK 

 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. 

 

Skontroloval: JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

 

Overili: 

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

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (overovateľ za zamestnaneckú časť AS PraF UK) 

 


