
1 
 

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 2016 – 30. apríl 2018 

konanom dňa 28. novembra 2017 

 

 
Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(ďalej len „AS PraF UK“): 

  

Predsedníctvo AS PraF UK:  

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

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

Bc. Roman Bisták (podpredseda za študentskú časť AS PraF UK) 

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

 

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

 

Č l e n o v i a  AS PraF UK - zamestnanecká časť: 

Doc. JUDr.  Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD.  

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc.  

 

Č l e n o v i a   AS PraF UK - študentská časť: 

Mgr. Stanislav Mihálik 

Erik Ploth  

Bc. Igor Slovák  

Bc. Daniel Zigo 

 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. (tajomník AS PraF UK) 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

JUDr. Lenka Freel, PhD.  

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.  
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Mgr. Petronel Luprichová, PhD. 

Mgr. Petra Janská  

Mgr. Matúš Michalovič  

Bc. Filip Šuran 

 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

Doc. JUDr. Ján Škrobák, PhD. (prodekan) 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 28. novembra 2017 o 13,00 hod. v miestnosti č. 324 

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

 

K BODU 1/  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

Zasadnutie AS PraF UK otvoril predseda AS PraF UK v zmysle Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Privítal 

prítomných a konštatoval, že na začiatku zasadnutia je prítomných 15 členov senátu (z toho 4 za 

študentskú časť), senát je uznášaniaschopný. 

Predseda AS PraF UK predložil senátu návrh programu zasadnutia AS PraF UK, pričom navrhol 

zmenu programu tak, že sa zmení poradie navrhnutých bodov programu a pred bodom 2 sa 

prerokuje bod 3. a zároveň navrhol úpravu znenia bodu 5 programu rokovania a to tak, že bod č. 5 

znie : „Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019 magisterskom študijnom 

programe právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v anglickom jazyku 2019“. 

Tieto navrhované zmeny programu rokovania AS PraF UK predseda riadne odôvodnil s tým, že 

tieto zmeny sa nedotýkajú materiálov (okrem pozvánky), ktoré boli v elektronickej forme zasielané 

členom senátu a tieto sú platné v tom znení v akom boli členom AS PraF UK zaslané. 

 

Nikto z prítomných nenavrhol ďalšie zmeny ani doplnenia programu. Následne predseda AS PraF 

UK dal hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia AS PraF UK v zmysle navrhnutej zmeny. 

 

NÁVRH č. 1 

 

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

„senát“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Schválenie Dodatku č. 8 k vnútornému predpisu PraF UK Organizačný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

3. Schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na  obdobie rokov 2017 – 2024  

4. Schválenie návrhu výšky školného a vybraných poplatkov na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2018/2019  
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5. Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019 magisterskom študijnom 

programe právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v anglickom jazyku 

2019  

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Hlasovanie:  

Za:   15 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený v navrhovanom 

znení prednesenom predsedom AS PraF UK ako uznesenie č. 1/XII/2017. 

 

K BODU 2/ Schválenie Dodatku č. 8 k vnútornému predpisu PraF UK Organizačný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

Predseda AS PraF UK na úvod vyzval dekana PraF UK ako predkladateľa tohto bodu programu 

o jeho uvedenie. Dekan predstavil návrh Dodatku č. 8, ktorý zdôvodnil najmä aktuálnou 

nevyhovujúcou situáciou na študijnom oddelení, ako aj potrebou odčlenenia oddelenia telesnej 

kultúry od Ústavu klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry, keďže sa jedná o oblasti, 

ktoré spolu priamo nesúvisia. Dekan zdôraznil, že súčasná štruktúra ÚKPVTK nemá obdobu na 

iných fakultách a vzhľadom na odlišné zameranie jednotlivých oddelení ústavu je najvhodnejším 

riešením vytvorenie samostatného Ústavu telesnej kultúry. 

Po predstavení návrhu predseda AS otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto nezapojil. Následne 

predseda AS Praf UK pristúpil k hlasovaniu  o prijatí uznesenia: 

 

NÁVRH č. 2 

 

„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. 7/2015 Úplné znenie vnútorného predpisu č. 

3/2007 Organizačný poriadok 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. 8 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. 6. 2009, Dodatku č. 2 zo dňa 

23. 3. 2011, Dodatku č. 3 z 11. 2. 2015, Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015, Dodatku č. 5 zo dňa 22. 

6. 2015, Dodatku č. 6 zo dňa 30. 9. 2015 a Dodatku č. 7 zo dňa 8. 6. 2016.“ 

  

Hlasovanie:  

Za:   15 
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Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK Uznesením č. 2/XII/2017 schválil Dodatok č. 

8 k vnútornému predpisu PraF UK Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty. 

K BODU 3/  Schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty na  obdobie rokov 2017 – 2024  

Dekan na výzvu predsedu AS Praf UK predstavil Dlhodobý zámer rozvoja Praf UK na roky 2017-

2021. Zámer kladie dôraz na kvalifikačný rast zamestnancov na úroveň docentov a profesorov. 

Predpokladá sa nápočet 14 potenciálnych habilitácií na rok 2018, rovnako sa očakáva zvýšenie 

počtu profesorov. 

Dekan priblížil realizované aktivity vedenia v súvislosti so snahou zvýšiť koeficient ekonomickej 

náročnosti štúdia a tým zlepšiť ekonomickú situáciu fakulty. 

Súčasťou dlhodobého zámeru je aj snaha o zlepšenie anglického študijného programu. Dôležitou 

súčasťou je plán zvýšiť nástupný plat odborných asistentov od r. 2019 na úroveň cca 1 300 €. 

Na zasadnutie AS Praf UK sa o 13,50 dostavil doc. Ing. Dušan Stanek, CSc, počet prítomných 

členov AS Praf UK sa zvýšil na 16. 

Následne predseda AS Praf UK otvoril diskusiu:  

Mgr. Martin Dufala, PhD. sa dekana opýtal na zdroje financovania?  

Dekan odpovedal, že financovanie závisí od metodiky MS SR, pričom cieľom fakulty je dostať sa 

na koeficient ekonomickej náročnosti štúdia na úrovni 1,58. Ďalšími zdrojmi financovania môžu 

byť pôžičky od rektorátu, granty, reklama – napr. zdroje z prenájmu reklamných plôch v učebniach. 

Iné otázky v rámci diskusie neboli. 

Následne predseda AS Praf UK pristúpil k hlasovaniu  o prijatí uznesenia: 

 

NÁVRH č. 3 

 

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

ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, po pripomienkovaní akademickou obcou PraF UK, po 

prerokovaní v Alumni klube Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, po 

prerokovaní vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na  obdobie 

rokov 2017 – 2024.“ 

 

Hlasovanie:  

Za:   16 
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Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK Uznesením č. 3/XII/2017 schválil Dlhodobý 

zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na  obdobie rokov 2017 – 

2024. 

 

K BODU 4/  Schválenie návrhu výšky školného a vybraných poplatkov na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2018/2019  

Predseda AS PraF UK vyzval dekana PraF UK ako predkladateľa tohto bodu programu o jeho 

uvedenie. Dekan na výzvu predsedu AS Praf UK predstavil návrh na zvýšenie školného. 

Následne predseda AS Praf UK otvoril diskusiu – diskusia nevznikla. Pred hlasovaním sa vzdialil 

Bc. Roman Bisták, počet prítomných členov AS sa znížil na 15. 

Následne predseda pristúpil k hlasovaniu o prijatí uznesenia: 

NÁVRH č. 4 

„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 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 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 2018/2019 

v znení predloženom dekanom fakulty.“ 

  

 

Hlasovanie:  

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Dekan ďalej uviedol, že predpokladaná výška školného je súčasťou aj kritérií na prijatie, a z 

tohto dôvodu je potrebné aktualizovať tieto kritériá v nadväznosti na schválenú zmenu 

školného. Preto navrhol, aby akademický senát schválil uznesenie s nasledujúcim znením: 
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NÁVRH č. 5 

 

„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. i) 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. j) 

Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom znení, 

 

mení 

 

kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019 pre 

 

a) bakalársky spoločný študijný program: „Ekonómia a právo“, študijné odbory: národné 

hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a externá) tak, že v časti „Poplatok za 

štúdium:“ sa číslo 555 nahrádza číslom 570; 

b) bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná 

a externá) tak, že v časti „Poplatok za štúdium:“ sa číslo 555 nahrádza číslom 570; 

c) magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a 

externá) v slovenskom jazyku tak, že v časti „Poplatok za štúdium:“ sa číslo 730 nahrádza číslom 

760.“  

 

Hlasovanie:  

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK uznesením č. 4/XII/2017 schválil výšku 

školného a vybraných poplatkov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v 

akademickom roku 2018/2019 a uznesením č. 5/XII/2017 zmenil kritériá prijímacieho konania na 

akademický rok 2018/2019. 

Po hlasovaní sa do miestnosti vrátil Bc. Roman Bisták, počet prítomných členov AS sa zvýšil na 

16. 

 

K BODU 5/ Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019 magisterskom 

študijnom programe právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v 

anglickom jazyku 2019  

Predseda AS PraF UK vyzval dekana PraF UK ako predkladateľa tohto bodu programu o jeho 

uvedenie. Dekan na výzvu predsedu AS Praf UK predstavil predložený návrh.  

Po predstavení návrhu predseda AS Praf UK otvoril diskusiu – diskusia nevznikla. Následne 

predseda pristúpil k hlasovaniu o prijatí uznesenia: 

 

NÁVRH č. 6 

 

„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. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 17 písm. j) 

Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom znení, 

 

schvaľuje 

 

kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019 pre magisterský študijný program 

právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v anglickom jazyku v znení 

predloženom dekanom v znení predloženom dekanom.“ 

 

 

 

Hlasovanie:  

Za:   16 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK uznesením č. 6/XII/2017 schválil kritériá 

prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019 pre magisterský študijný program právo, 

študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v anglickom jazyku. 

 

K BODU 6/ Rôzne 

Predseda AS vyzval prítomných na prerokovanie akejkoľvek otázky v rámci bodu Rôzne.  

Nikto z prítomných nežiadal prerokovať žiadnu otázku a neprebehla žiadna diskusia. 

 

 

Následne predseda AS PraF UK poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie AS PraF UK 

o 14.20h. 

 

 

 

 

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

     JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

         predseda AS PraF UK 

 

 

Zapísala:  JUDr. Hana Kováčiková, PhD.   .................................................. 

 

 

Overili:  Doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, PhD.  .................................................. 

 

 

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

      


