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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 XII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 20. novembra 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 
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD.  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Mgr. Erika Rondová, PhD. 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

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

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 
 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Matúš Brath    

JUDr. Stanislav Mihálik 

Bc. Erik Ploth 

Bc. Igor Slovák 

Bc. Filip Tubler 

Erik Tóth (overovateľ za študentskú časť AS PraF UK) 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

Matúš Mažáry 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

Nikto 
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Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (dekan) 

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE (prodekanka) 

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

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

 

Prítomní hostia: 

nikto 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 20. novembra 2019 o 12:00 hod. v miestnosti č. 

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

 

K bodu 1/ Program 

 

Zasadnutie AS PraF UK viedol doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. ako predseda AS PraF UK v 

zmysle Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (ďalej len „predseda senátu“). 

  

Predseda senátu 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 znení, v akom bol rozoslaný členom AS PraF UK v 

elektronickej forme e-mailom a zverejnený. K programu zasadnutia navrhol predseda senátu 

doplnenie dvoch bodov: 

- bod 2 - Dodatok č.1 k Štatútu Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej Fakulty 
- bod 8 - Návrh dekana na vymenovanie prodekana 

 

Ďalšie zmeny a doplnenia programu zasadnutia neboli navrhnuté. Predseda senátu dal 

následne hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia AS PraF UK v predloženom 

znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/XII/2019 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2.  Dodatok č.1 k Štatútu Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej Fakulty  

3. Súhlas s odvolaním a vymenovaním členov Vedeckej rady PraF UK 
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4. Súhlas s vymenovaním členov Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty 

5. Súhlas s vymenovaním členov Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia       

 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

6. Návrh dekana na poverenie zamestnanca PraF UK funkciou vedúceho katedry  

7. Návrh dekana na poverenie zamestnanca PraF funkciou riaditeľa knižnice 

8. Návrh dekana na vymenovanie prodekana 

9. Návrh dekana rektorovi UK na určenie ročného školného a určenie poplatkov 

 spojených so štúdiom na akademický rok 2020/2021 

10. Informácia dekana PraF UK o mzdovej reforme 

11. Informácia dekana PraF UK o získaní nových priestorov pre výučbu 

12. Informácia dekana PraF UK o získaní daru 

13. Záver“ 

 

Predseda senátu oznámil, že program bol senátom schválený ako Uznesenie č. 1/ XII/2019. 

 

K bodu 2/ Dodatok č.1 k Štatútu Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej Fakulty 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril, že fakulta požiadala o navrhnutie za členov Rady pre kvalitu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dve inštitúcie a obe odporučili dvoch kvalitných 

ľudí. Ide o pána JUDr. Lajosa Mészárosa zo Súdnej rady a JUDr. Petra Štrpku z Advokátskej 

komory. Obaja sa aktívne zapájajú do činnosti našej fakulty, či už v rámci Alumni klubu 

alebo aj inými spôsobmi, sú to praktici a majú aj bohaté skúsenosti s vedeckou prácou. Preto 

by bol rád, aby mohli byť obaja členmi Rady pre kvalitu a z tohto dôvodu senátu predkladá 

Dodatok č.1 k Štatútu Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

Fakulty. 

 

Predseda senátu vyjadril súhlas s týmto návrhom a otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto 

neprihlásil, predseda senátu ju ukončil a dal hlasovať o tomto bode rokovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Uznesenie č. 2/XII/2019 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na návrh dekana 

fakulty podľa § 27 ods. 1. písm. a) 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. a) Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení neskorších dodatkov 

schvaľuje  
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návrh dekana Dodatok č.1 k Štatútu Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej Fakulty.“ 

Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom schválený ako Uznesenie č. 2/ 

XII/2019. 

 

K bodu 3/ Súhlas s odvolaním a vymenovaním členov Vedeckej rady PraF UK 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril, že jeden z externých členov Vedeckej rady PraF UK docent Jozef Vozár, 

ktorý je predsedom Ústavu štátu a práva SAV, sa stal aj zamestnancom fakulty, čo spôsobilo 

nevyrovnané počty externých a interných členov Vedeckej rady PraF UK. Z toho dôvodu sa 

docent Vozár vzdal funkcie člena Vedeckej rady PraF UK. Na základe toho potrebujeme 

doplniť do Vedeckej rady jedného externého člena a zároveň chceme, aby išlo  o zástupcu 

Ústavu štátu a práva SAV. Navrhovanou osobou je JUDr. Ľudmila Gajdošíková, ktorá v 

minulosti pôsobila ako sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky a je všeobecne známou 

a uznávanou osobnosťou.  

 

Predseda senátu následne otvoril diskusiu. 

 

Do diskusie sa prihlásil profesor Čentéš, ktorý tento návrh podporil a uviedol, že pani 

doktorka Gajdošíková pôsobila 19 rokov ako sudkyňa Ústavného súdu a jej rozhodnutia boli 

veľmi rešpektované, rovnako ako je rešpektovaná aj jej osoba.  

 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil a požiadal o vykonanie 

tajného hlasovania. 

 

Hlasovanie za JUDr. Ľudmilu Gajdošíkovú, CSc.: 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Uznesenie č. 3/XII/2019 

„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 dekana na vymenovanie členky Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty JUDr. Ľudmily Gajdošíkovej, CSc.“ 



5 

 

Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom schválený ako Uznesenie č. 3/ 

XII/2019. 

 

K bodu 4/ Súhlas s vymenovaním členov Rady pre kvalitu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril, že pôjde o externých členov Rady pre kvalitu PraF UK, ktorí sú uznávaní  

odborníci z praxe. Za Slovenskú advokátsku komoru máme návrh na pána 

doktora  Mularčíka, ktorý je predsedom vzdelávacieho kolégia Slovenskej advokátskej 

komory, za Najvyšší súd Slovenskej republiky máme návrh na doktorku Švecovú, ktorá 

zastávala funkciu predsedníčky Najvyššieho súdu, za Súdnu radu máme návrh na doktorku 

Mesiarkinovú, ktorá sa aktívne zúčastňuje aktivít na fakulte a za Generálnu prokuratúru máme 

návrh na pani doktorku Kolcunovú, ktorá dlhodobo spolupracuje s Katedrou trestného práva, 

kriminológie a kriminalistiky.  

 

Predseda senátu následne otvoril diskusiu. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil a požiadal o vykonanie tajného 

hlasovania. 

 

Hlasovanie za JUDr. Danielu Švecovú 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie za JUDr. Soňu Mesiarkinovú 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie za JUDr. Martu Kolcunovú 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie za JUDr. Ondreja Mularčíka 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Uznesenie č. 4/XII/2019 

 

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

„akademický senát“), na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, na základe čl. 2, ods. 5 Štatútu Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č.2/2019) na návrh dekana  

 

schvaľuje 

 

členov Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

zástupcovia právnej praxe:  

JUDr. Daniela Švecová 

JUDr. Soňa Mesiarkinová 

JUDr. Marta Kolcunová 

JUDr. Ondrej Mularčík“ 

 

Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom schválený ako Uznesenie č. 4/ 

XII/2019. 

 

K bodu 5/ Súhlas s vymenovaním členov Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril, že ide opäť o externé návrhy, keďže ide o vedu navrhujeme pána docenta 

Vozára ktorý je predsedom Ústavu štátu a práva SAV, a z praxe ide o návrh pána doktora 

Lájosza Meszárosa za súdnu radu a pána doktora Štrpku za Slovenskú advokátsku komoru. 

Predseda senátu následne otvoril diskusiu. 

 

Do diskusie sa prihlásil doktor Minčič, ktorý sa opýtal, či táto Rada pre kvalitu vedy a 

doktorandského štúdia bude „prekopávať“ študijné osnovy a nastavovať doktorandský 

systém, aby sme mali schopných doktorandov. 

 

Dekan odpovedal, že áno, aj keď sa to môže zdať ako duplicita s odborovými komisiami, ale 

nie je tomu tak. Výstupy z rady nás majú motivovať pracovať kvalitnejšie, aby sme sa vedeli 

zamerať aj z hľadiska geografie na zahraničné výstupy, aj keď v tomto prípade ide  najmä 

o kvalitné domáce výstupy. Čo sa týka štandardov, ktoré sa pripravujú na nový spôsob  

akreditácie, tak táto rada nie je na iných fakultách štandardom. Prodekan Blažo doplnil, že 

rovnako nie je štandardom počet zastúpených študentov. 

Na zasadnutie sa dostavila Zuzana Mlkvá Illýová. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil a požiadal o vykonanie tajného 

hlasovania. 
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Hlasovanie za JUDr. Lajosa Mészárosa 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie za JUDr. Petra Štrpku 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie za doc. JUDr. Jozefa Vozára 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 5/XII/2019 

 

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

„akademický senát“), na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, na základe čl. 2, ods. 5 Štatútu Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č.2/2019) na návrh dekana  

 

schvaľuje 

 

členov Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty: 

 

zástupcovia právnej praxe a Slovenskej akadémie vied: 

JUDr. Lajos Mészáros 

JUDr. Peter Štrpka, PhD. 

Doc. JUDr. Jozef  Vozár, CSc.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom schválený ako Uznesenie č. 5/ 

XII/2019. 

 

K bodu 6/ Návrh dekana na poverenie zamestnanca PraF UK funkciou vedúceho 

katedry 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril, že prebehlo výberové konanie na funkciu vedúceho katedry na Katedre 

teórie práva a sociálnych vied, do ktorého sa prihlásil docent Rudolf Kasinec a ktorý ho aj 

úspešne absolvoval. Pri suplovaní v čase neobsadenia tejto funkcie preukázal, že túto funkciu 
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zvládne a dekan uviedol, že je presvedčený, že je najlepšou voľbou. Ďalej sa vyjadril, že 

personálne bude potrebné posilniť právnikov na tejto katedre.  

Predseda senátu následne otvoril diskusiu a vyjadril sa, že sa spomínaného výberového 

konania zúčastnil a podporuje tento návrh dekana. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil s vyjadrením, že senát berie 

tento návrh na vedomie. 

 

Predseda senátu dal hlasovať o tomto bode programu. 

 

Hlasovanie: 

Za 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 6/XII/2019 

 

„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 v 

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

fakulty po prerokovaní 

 

berie na vedomie návrh dekana na poverenie 

 

zamestnanca fakulty doc. JUDr. Rudolfa Kasinca, PhD. výkonom funkcie vedúceho Katedry 

teórie práva a sociálnych vied.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom vzatý na vedomie ako Uznesenie 

č. 6/XII/2019. 

 

K bodu 7/ Návrh dekana na poverenie zamestnanca PraF funkciou riaditeľa knižnice 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril, že ide o obsadenie miesta mimoriadne exponovaného. Je rád, že prodekan 

Strémy sa chopil budovania knižnice, pretože bolo potrebné vyriešiť viaceré personálne 

otázky. Jeho návrh na dočasné poverenie pani Sivekovej bol dobrý nápad a situácia sa 

upokojila, pretože atmosféra bola plná strachu, z dôvodu častých návštev novinárov a faktu, 

že nie každý človek takéto situácie zvláda. Pani magisterka Siveková to zastabilizovala a 

úspešne absolvovala výberové konanie. 

Predseda senátu tento návrh podporil a následne otvoril diskusiu. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil a dal hlasovať o tomto návrhu. 
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Hlasovanie: 

Za 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 7/XII/2019 

 

„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 

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

fakulty po prerokovaní 

 

berie na vedomie návrh dekana na poverenie 

 

zamestnankyne fakulty Mgr. Michaly Sivekovej výkonom funkcie riaditeľky akademickej 

knižnice fakulty.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom vzatý na vedomie ako Uznesenie 

č. 7/XII/2019. 

 

K bodu 8/ Návrh dekana na vymenovanie prodekana 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril, že sa končí funkčné obdobie prodekanovi docentovi Blažovi. Podľa názoru 

dekana jeho práca hovorí sama za seba. Dekan sa ďalej vyjadril, že sa k nemu dostáva 

minimum študijných záležitostí, rovnako koncepčná práca pri rozvoji študijných programov 

v rámci akreditácie je ukážková a nevedel by si bez neho svoju prácu predstaviť.  

 

Predseda senátu podporil tento návrh a vyjadril sa, že pán prodekan si robí svoju prácu veľmi 

dobre. Následne predseda senátu otvoril diskusiu. 

 

Do diskusie sa prihlásil doktor Minčič, ktorý sa vyjadril, že podľa neho si ani pedagógovia 

nevedia často svoju prácu predstaviť bez podpory pána prodekana. Ďalej sa do diskusie 

prihlásil zástupca študentov, pán Tubler, ktorý v mene študentov vyjadril taktiež spokojnosť s 

podporou pána prodekana. 

 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil a požiadal o vykonanie 

tajného hlasovania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 16 

Proti: 0 

Neplatný: 1 
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Uznesenie č. 8/XII/2019 

„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 podľa čl. 17 písm. d) Štatútu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení neskorších dodatkov na návrh dekana fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

schvaľuje  

návrh na vymenovanie prodekana fakulty doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD.“ 

Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom schválený ako Uznesenie č. 8/ 

XII/2019. 

 

K bodu 9/ Návrh dekana rektorovi UK na určenie ročného školného a určenie poplatkov 

spojených so štúdiom na akademický rok 2020/2021 

 

Predseda senátu upozornil, že oproti zaslanému materiálu došlo k drobnej úprave a avizoval, 

že sa bude hlasovať o tom návrhu, ktorý bol počas zasadnutia senátu poskytnutý členom 

senátu v papierovej forme. 

 

Predseda senátu následne požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril, že tento materiál kopíruje tie materiály, ktoré senát schvaľoval na 

zasadnutí v septembri 2019, najmä ide o poplatky za štúdium a za prijímacie konanie, žiadne 

iné významnejšie zmeny tam nie sú.  

 

Prodekan Blažo sa vyjadril, že v kritériách boli schválené poplatky a školné pre externé 

štúdium a v tomto materiáli sa neuvádzajú poplatky súvisiace s prekročením štandardnej  

dĺžky štúdia. Návrh v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia sa pohybuje v dolnej 

polovici rozpätia, ktoré by mohla fakulta vyberať. V externej forme je v hornej hranici len 

bakalársky študijný program s dĺžkou štúdia tri roky, niektorí študenti však študujú dlhšie. Tu 

podľa pána prodekana Blaža nemá fakulta žiadny dôvod na to, aby požadovala inú sumu ako 

tú maximálnu, ktorú dovoľuje zákon. V ostatných položkách je suma nižšia ako dovoľuje 

opatrenie ministerky školstva. 

Predseda senátu otvoril diskusiu. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil a požiadal o vykonanie 

hlasovania. 

 

Hlasovanie: 

Za 17 

Proti 0  

Zdržal sa 0 

 

 



11 

 

Uznesenie č. 9/XII/2019 

„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 

neskorších predpisov a na základe čl. 22 ods. 6 písm. l) a ods. 7 Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej (Vnútorný predpis č. 1/2009) v znení neskorších 

predpisov, 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 2020/2021 v znení predloženom 

dekanom fakulty.“ 

Predseda senátu oznámil, že predmetný návrh bol senátom schválený ako Uznesenie č. 9/ 

XII/2019. 

 

K bodu 10/ Informácia dekana PraF UK o mzdovej reforme 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril, že bolo potrebné dokončiť mzdovú reformu, konkrétne objasnil, ako sa 

bude odmeňovať práca u tých zamestnancov, ktorí ju v rámci fakulty vykonávajú 

nadštandardne. Dôjde k rozdielu platu o 400 Eur („v hrubom“) medzi zamestnancami, ktorí si 

svoje povinnosti plnia nadštandardne a ostatnými. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu a vyjadril sa v tom zmysle, že bez adekvátneho ohodnotenia 

zamestnancov fakulty nie je možné zvyšovať výkonnostné nároky. Sú to spojené nádoby. 

V plnom rozsahu teda podporuje zvyšovanie mzdového ohodnotenia zamestnancov PraF UK 

a dúfa, že finančných prostriedkov bude stále viac. 

 

Do diskusie sa prihlásil doktor Minčič, ktorý sa opýtal, kedy sa táto mzdová reforma plánuje 

zaviesť. Dekan odpovedal, že účinnosť bude od 1.12.2019. 

 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil. 

 

K bodu 11/ Informácia dekana PraF UK o získaní nových priestorov pre výučbu 

 

Predseda senátu požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. 

 

Dekan sa vyjadril, že PraF UK spravuje od 10.10.2019 budovu na Vajanského nábreží. Ide o 

nebytový priestor - celý pozemok, suterén a tri nadzemné podlažia. Pod strechou sa 

nachádzajú priestory vo vlastníctve firiem a FO. Univerzita získala podľa slov dekana 

účelovú  dotáciu z rezervy vlády a odkúpila budovu od ministerstva práce. Dekan sa touto 

cestou poďakoval všetkým, ktorí pomáhali s právnymi otázkami spojenými s prevodom 

vlastníckeho práva na Univerzitu. Menovite poďakoval pánovi prodekanovi Škrobákovi, 

doktorke Čipkovej. Vďaka však patrí mnohým ďalším ľuďom, ktorý v tomto procese 
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významne pomohli. Bolo tam mnoho právnych problémov, ktoré bolo potrebné riešiť. 

Verejne poďakovanie si dekan ponechá na čas otvorenia budovy. Dekan sa ďalej vyjadril, že 

budova potrebuje zásadnú rekonštrukciu, po ktorej by tam bolo 6 katedier a 6 učební vrátane 

jednej veľkej miestnosti pre 120 študentov. Budova sa teda dá využiť komplexným 

spôsobom, ale súčasná budova sa nebude zmenšovať. Ak sa všetko podarí, zamestnanci, ktorí 

majú prioritný úväzok na fakulte by mali mať vlastnú kanceláriu. Dekan ďalej avizoval, že 

fakulta potrebuje získať financie, a to aj  zo súkromných zdrojov, ďalej 2% z dane. Druhá vec 

je tá, že tam bude potrebné urobiť práce, ktoré sa dajú urobiť aj svojpomocne a tým ušetriť. 

V priebehu budúceho semestra sa rozhodne, ktoré katedry a ústavy sa tam presťahujú. 

Primárne by malo ísť o katedry, ktoré sa chcú presťahovať dobrovoľne. 

  

Predseda senátu otvoril diskusiu a vyjadril sa, že ide o nanajvýš zásadnú vec z hľadiska 

fungovania fakulty. Takéto rozšírenie priestorov fakulty nemá (okrem začiatkov existencie 

fakulty) obdoby. Zapíše sa to hrubým písmom do dejín našej fakulty. Tlačivá k darovaniu 2% 

budú včas pripravené.  

 

Do diskusie sa prihlásil doktor Minčič, ktorý sa opýtal, aká bude cena rekonštrukcie. Dekan  

odpovedal, že jeden z odhadov je 1.000.000 eur, ale môže to byť aj viac.  

 

Prodekan Škrobák sa vyjadril, že treba myslieť na to, že ide o pamiatkovo chránený objekt, 

preto je cena taká, aká je. Podmienky musia byť schválené Pamiatkovým úradom a cenový 

rozptyl môže byť veľký.  

 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil a predseda senátu ju ukončil. 

 

K bodu 12/ Informácia dekana PraF UK o získaní daru 

 

Dekan informoval, že z pozostalosti dcéry absolventa našej fakulty z roku 1927 získala PraF 

UK dar vo forme finančných prostriedkov vo výške 102.000 eur a odkaz je taký, že tieto 

finančné prostriedky majú poputovať na štipendijný fond, čo je však v USA a na Slovensku 

vnímané rozdielne. Vzhľadom na naše vízie aj čo sa týka anglického študijného programu, 

máme priestor na to, aby sme tento program poriadne rozbehli a peniaze by sme teda použili 

primárne na tento účel. Neskôr, ak budú výdavky v poriadku, môže byť časť použitá aj na 

rekonštrukciu novo zakúpenej budovy. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil a predseda senátu ju 

ukončil. 
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Záver 

 

Predseda senátu záverom oznámil, že budú vyhlásené doplňujúce voľby do študentskej časti 

AS PraF UK za 1. ročník a za 2. ročník. Termín bude upresnený a zverejnený na webovej 

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

 

 

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

 doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

Predseda AS PraF UK 

 

Zapísala:  

 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. ..................................................... 

 

 

Overili:  

 

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

 

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

 

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


