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PRÁVNICKÁ FAKULTA 

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

 

 

Zápisnica 

z XIII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

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

konanom dňa 25. 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.  

Mgr. Martin Dufala, PhD.  

Mgr. Milan Trylč, PhD.  

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Tomáš Ľalík, 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 

Daniel Zigo  

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

Bc. Michal Husivarga 

 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti: 



Prítomní: členovia Vedenia PraF UK  

 

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

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

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

 

Prítomní hostia:  
 

 

Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 25. február 2016 o 08.30 

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

 

Navrhovaný program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie 

2. Návrh bakalárskeho študijného programu Právo v študijnom odbore 3.4.1. Právo 

3. Návrh magisterského spoločného študijného programu: „Právo a ekonómia“, 

študijné odbory: národné hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) 

4. Návrh magisterského študijného programu Právo v anglickom jazyku v študijnom 

odbore 3.4.1. Právo 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 1 Programu:  

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

Rokovanie AS PraF UK viedol podpredseda AS PraF UK, Dr. Hamuľák. Otvoril 13. 

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

uznášaniaschopný.  

Upovedomil prítomných, že do programu si dovoľuje navrhnúť dva body programu. Za 

prvý bod programu navrhuje doplniť nový bod, ako bod č. 2 - Disciplinárnej komisie Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „DK PraF UK) a pred bodom Rôzne, 

doplniť bod číslo 5 - Doktorandský študijný program v odbore trestné právo.  

 

Uznesenie č. 1/XIII/2016 

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

„senát“),  

schvaľuje nasledujúci program zasadnutia:  

1. Otvorenie 

2. Voľba členov Disciplinárnej komisie AS PraF UK 

3. Návrh bakalárskeho študijného programu Právo v študijnom odbore 3.4.1. Právo 

4. Návrh magisterského spoločného študijného programu: „Právo a ekonómia“, 

študijné odbory: národné hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) 

5. Doktorandský študijný program v odbore trestné právo 

6. Návrh magisterského študijného programu Právo v anglickom jazyku v študijnom 

odbore 3.4.1. Právo 

7. Rôzne 



8. Záver 

 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Podpredseda AS PraF UK uviedol, že program bol schválený AS PraF UK ako uznesenie č. 

1/XIII/2016. 

K bodu 2 Programu: 

Voľba členov DK PraF UK. 

 

Podpredseda AS PraF UK požiadal prodekana Blaža o uvedenie tohto bodu programu.  

Prodekan Blažo uviedol, že počas volebného obdobia AS PraF UK skončilo členstvo 

viacerým členom DK PraF UK z rôznych dôvodov, preto je nutné DK PraF UK doplniť. Za 

predsedu DK PraF UK  bol z titulu funkcie navrhnutý prodekan Ing. Blažo. 

Podpredseda AS PraF UK Mgr. Michalovič navrhol za členov DK PraF UK dve osoby: 

Erik Neupauer, Filip Šuran 

Mgr. Smalík navrhol za člena Mgr. Matúša Michaloviča. 

Tieto návrhy si osvojil dekan fakulty a súhlasil v rámci diskusie s predmetnými 

návrhmi. 

Podpredseda AS PraF UK prerušil rokovanie o bode 2 po vykonaní tajného hlasovania 

do času, pokým sa sčítajú hlasy a začal rokovanie k bodu 3 programu. 

 

 

K bodu 3 Programu: 

Návrh bakalárskeho študijného programu Právo v študijnom odbore 3.4.1. Právo 

 

Podpredseda AS PraF UK požiadal dekana Doc. Burdu o uvedenie tohto bodu 

programu. Dekan uviedol, že s prodekanom Blažom detailne prešli navrhnutý materiál a našli 

chyby jednak v priradených pedagógoch v niektorých predmetoch. 

Ďalšia zmena bola v tom, že bol vytvorený jeden všeobecný Informačný list pre predmet 

Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce, keďže v pôvodnom návrhu mal každý predmet 

svoj Informačný list na jednotlivé obhajoby, čo bolo zbytočné. 

Niektoré výberové predmety mali v externom štúdiu 9, niektoré 12 hodín, dekan 

navrhuje upraviť ich na celkovo jednotný počet 12 hodín. 

Boli opravené chyby v nesúlade medzi Informačnými listami a informačnými 

tabuľkami. 

Dekan uviedol, že v časti Profil absolventa sa dopĺňa veta z opisu študijného odboru právo 

uvedená červeným písmom. 

V rámci štvorročného externého štúdia došlo oproti denným študentom k posunu 

predmetov o semester na Katedre občianskeho práva, ktoré katedra namietala, takže bola 

výučba zjednotená tak, aby sa prekrývala v dennom aj externom študijnom programe. Právo 



sociálneho zabezpečenia a Právo duševného vlastníctva bolo tiež zosúladené v dennom 

i externom študijnom programe. Skupina PVP zo správneho práva boli posunuté o ročník 

vyššie, čiže boli zosúladené. Predmet Európske právo bolo doplnené v rámci informačného 

listu o dve témy. 

Prodekan Blažo uviedol, že v poslednom ročníku externého štúdia neboli odporúčané 

výberové predmety, teraz si však študenti môžu voliteľné predmety aj v poslednom ročníku 

externého štúdia zvoliť. 

V pôvodnom dokumente boli za každým ročníkom vymenované tie isté výberové 

predmety, zmena nastala v tom zmysle, že tam nie sú vymenované, ale nachádzajú sa na konci 

dokumentu a za každým ročníkom je len uvedená rovnaká veta, že je odporúčané študentovi 

vybrať si ktorýkoľvek zo zoznamu výberových predmetov prístupných každému ročníku štúdia. 

Dekan fakulty uviedol, že sa zrušili i prerekvizitné predmety v cca. 3-4 informačných 

listoch, z dôvodu nadbytočnosti. Nakoľko výberové predmety zas prerekvizitné predmety 

nemali, boli do niektorých informačných listov doplnené, keďže to bolo potrebné. 

Predseda AS prerušil rokovanie o bode 3. programu a požiadal prof. Čentéša ako 

overovateľa o vyhlásenie výsledkov tajnej voľby. 

 

Hlasovanie za predsedu DK: 

 

Prítomní: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Hlasovanie za člena DK (Erik Neupauer): 

 

Prítomní: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

Hlasovanie za člena DK (Filip Šuran): 

 

Prítomní: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

  

 

Hlasovanie za člena DK (Mgr. Matúš Michalovič): 

 

Prítomní: 16 

Za: 15 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

 



Uznesenie č. 2/XIII/2016 

  

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

„senát“)  
zvolil v tajnej voľbe  

za predsedu Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

Ing. Mgr. Ondreja Blaža, PhD. a  

za členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty    

Erika Neupauera, Filipa Šurana a Mgr. Matúša Michaloviča. 

 

 

Po vyhlásení výsledkov tajnej voľby podpredseda AS PraF UK konštatoval, že všetci 

navrhnutí, budú navrhnutý dekanovi fakulty na vymenovanie ako odporučený AS PraF UK 

a pokračoval v 3. bode programu. 

Otvoril diskusiu o tomto bode programu. Nikto sa do diskusie neprihlásil.  

Podpredseda AS PraF UK prečítal pripomienky zaslané e-mailom z Katedry 

občianskeho práva, ktorá bola zapracovaná - išlo o pripomienku o absencii bakalárskej práce 

z odboru občianske právo. 

Na rokovanie AS PraF UK prišla Dr. Uličná. 

Dekan fakulty požiadal Dr. Hamuľáka, aby členom senátu poslal opravený predložený 

materiál, ktorý bol aktuálne prerokovaný a ďalšie prípadné pripomienky majú členovia do 

2.3.2016 zaslať priamo dekanovi, aby ich do konania Vedeckej rady (3.3.2016) stihli 

zapracovať. 

Dekan ešte uviedol, že navrhnuté uznesenie sa mení v názve jednotné číslo bakalárske 

študijné programy na plurál- bakalárskych študijných programov. 

Podpredseda AS PraF UK vyzval členov AS PraF UK o hlasovaní o uznesení 

v navrhovanom znení. 

 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 17 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Podpredseda AS PraF UK konštatoval, že prerokovaný návrh študijných programov bol AS 

PraF UK vzatý na vedomie ako uznesenie č. 3/XIII/2016. 

Uznesenie č. 3/XIII/2016 

 

„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, 

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 bakalárskych študijných programov Právo v študijnom odbore 3.4.1. Právo. 

 

 

 

 

K bodu 3 Programu: 

Návrh magisterského spoločného študijného programu: „Právo a ekonómia“, študijné 

odbory: národné hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) 

 

Podpredseda AS PraF UK uviedol, že informačné listy boli zaslané s oneskorením, 

takže vedenie fakulty navrhlo tento bol programu prerokovať len ako informatívny, takže tento 

bol programu nepôjde do Vedeckej rady dňa 3.3.2016, ale keď bude adekvátne pripravený na 

prerokovanie.  

Študentská časť AS PraF UK určila Mgr. Matúša Michaloviča a Bc. Stanislava Mihálika 

ako zástupcov študentov na rokovaní Vedeckej rady, ktorá sa uskutoční dňa 3.3.2016. 

Požiadal dekana fakulty o informovanie členov AS PraF UK o tomto bode programu. 

Dekan uviedol, že aktuálne máme 2. ročník Bc. študijného programu, takže ešte máme trochu 

času na prípravu tohto bodu programu, ale je nutné Mgr. študijný program čím skôr pripraviť. 

Bola zostavená komisia, ktorá však tento program nezostavila ideálne, takže sa stretli 

predstavitelia PraF UK a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „NHF EU“).  

Dekan uviedol, že niektoré katedry vnímali tento návrh programu len ako kostru, nie 

ako kompletný program s informačnými listami, takže je nutné, aby boli informačné listy 

dopracované. Dekan požiadal členov AS PraF UK, aby tlmočili informácie o tomto bode 

programu členom svojich katedier.  

Nutné je nadviazať i rokovania s komorami s ohľadom na ďalšie uplatnenie absolventov 

tohto dvojodborového programu, vyriešiť možnosti prestupov študentov v rámci 

jednoodborového programu právo a programu ekonómia do odboru ekonómia a právo a pod. 

Prodekan Blažo požiadal o slovo a uviedol, že bolo nutné zachovať jadro odboru právo 

prostredníctvom samostatných predmetov zabezpečovaných našou fakultou, ale vyriešiť  

predmety vyučované pedagógmi z oboch fakúlt v rámci jedného vyučovaného predmetu. 

Rovnako sa navrhuje aj to,  aby bola diplomová práca vedená dvoma pedagógmi z oboch fakúlt- 

2 školiteľmi. 

Prodekan Blažo uviedol, že tento študijný program má byť náročnejší, nakoľko je 

dvojodborový. Preto i niektoré predmety majú koncentrovaný obsah do menšieho počtu 

semestrov oproti jednoodborovým programom.  

Rovnako je študijný program navrhnutý tak, aby sa študenti orientovali na 

mikroekonómiu, verejnú správu a medzinárodné podnikanie - tak boli zostavené skupiny 

predmetov, ktoré si študent bude musieť zvoliť. 

Podpredseda AS PraF UK uviedol, že predmet Teória a prax sociálneho zabezpečenia 

má byť vyučované oboma fakultami, pôvodne mal byť vyučovaný NHF EU. 



Podpredseda AS PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. O slovo sa prihlásil 

prof. Čentéš. Spýtal sa dekana, či sa uvažuje nad výučbou tohto študijného programu ako 

dlhodobého, nakoľko je nutné riešiť uplatnenie absolventov. Uviedol, že ich katedra by sa mala 

podľa plánu zapojiť do výučby v roku 2018, takže sa na to zodpovedne pripravia. 

Dekan uviedol, že štud. program má perspektívu. Je nutné vyriešiť niektoré osobitosti 

a ich pôsobenie v praxi, ale vidí využitie týchto študentov najmä v oblasti ekonomickej 

kriminality, ako podnikových právnikov a pod. Dekan uviedol, že je nutné zvládnuť našu 

vlastnú reformu štud. programu právo a potom sa s reformou vrátime i k tomuto 

dvojodborovému štud. programu. 

Prodekan Blažo uviedol, že pravidlá štud. programu sa budú spravovať dohodou, ktorá 

sa uzatvorí s NHF EU, kde budú trvať na tom, aby sa výučba uskutočňovala u nás a podľa nášho 

štud. poriadku. 

Podpredseda As PraF UK predložil pripomienku doc. Vršanského, ktorá bola zaslaná 

emailom ku gramatickej chybe v názve predmetu, kde bola namiesto Medzinárodné právo... 

uvedené Medzinárodná právo..., takže ju podpredseda Dr. Hamuľák predložil tvorcom štud. 

programu.  

Predkladatelia sa s uvedenými pripomienkami stotožnili s konštatovaním, že sa jedná 

o jazykové a technické pripomienky, pričom sa zaviazali tieto zapracovať do textu 

prerokovávaných materiálov.  

 

Uznesenie č. 4/XIII/2016 

 

„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, 

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 magisterského spoločného študijného programu: „Právo a ekonómia“, 

študijné odbory: národné hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.). 
 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 17 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 



Podpredseda AS PraF UK uviedol, že AS PraF UK vzal informácie o študijnom programe na 

vedomie uznesením č. 4/XIII/2016. 

 

K bodu 5 Programu: 

Návrh magisterského študijného programu Právo v anglickom jazyku v študijnom odbore 

3.4.1. Právo 

 

Podpredseda AS PraF UK požiadal dekana o uvedenie tohto bodu programu. Dekan 

informoval, že bol tento štud. program prerokovávaný senátom ako program v rámci projektu 

LEIG, no bolo nutné prerokovať  a navrhnúť opis štud. odboru tak, aby bol v súlade s týmto 

štud. programom. 

Dekan fakulty uviedol, že boli upravené viaceré informačné listy, a ešte niektoré 

upravené budú, napr. Etika a právo a v rámci tohto predmetu niektoré témy v informačnom 

liste.  

Dekan fakulty uviedol, že aktuálne je nutné riešiť aj otázku hlavného garanta. Po 

prerokovaní možností garantovania  s prof. Patakyovou sa táto vyjadrila, že bude garantovať. 

Rovnako bude do informačných listov doplnený i prof. Čentéš. 

Pani prodekanka Považanová uviedla, že predmet Medzinárodná justičná spolupráca... 

bol infolist prepracovaný a pripomienky zaslané až po odoslaní materiálov na prerokovanie AS 

PraF UK. Rovnako Katedra ústavného práva navrhla Moot court posunúť do letného semestra 

a do skoršieho ročníka, čo prodekanka navrhuje ponechať v pôvodnom návrhu. Doc. Ľalík sa 

vyjadril, že majú dôvod z ohľadom na krátky časový priestor prípravy kauzy, takže by bolo 

vhodné to posunúť, aby mali študenti dostatočný čas na vypracovanie a prípravu. Prodekanka 

Považanová povedala, že kauza príde cca. v auguste a v októbri prídu materiály, pričom ústna 

časť sa koná v januári/februári, takže návrh presunúť tento predmet do LS nemá význam. Doc. 

Ľalík uviedol, že oni chceli predmet vyučovať obsahovo ako prípravu na tento Moot court 

a rovnako je nutné riešiť aj maximálny počet študentov, ktorý pôjdu an samotnú súťaž. 

Prodekanka uviedla, že to je na nastavení katedry- koľko si ona určí študentov na tento predmet. 

Doc. Ľalík uviedol, že si myslí, že keby sa dozvedeli, že niektorí študenti vytvárajú len 

pomocnú silu tým, ktorí sa chcú Moot court-u reálne zúčastniť v rámci fair play, takže by bolo 

vhodnejšie to rozdeliť na dva predmety- jeden prípravný, druhý pre tých, ktorí sa reálne Moot 

court-u zúčastnia. 

Dekan fakulty uviedol, že navrhuje stretnutie s prodekankou Považanovou a Doc. 

Ľalíkom, aby sa dohodli a navrhuje senátu, aby prednesené pripomienky vzal senát na vedomie 

a diskusia prebehla na osobnom stretnutí. 

Rokovanie senátu opustil Mgr. Smalík a Bc. Rakovský. 

 

Doc. Lalík pripomenul, že predmet navrhnutý katedrou je navrhnutý v rámci výučby 

ako 1+2, ale zmena je 2+2, takže ho navrhujú zmeniť. Prodekanka Považanová i dekan povedal, 

že je určené v rámci koncepcie, že PP sa vyučuje ako 2+2, takže to už sa meniť nebude v rámci 

jednotnej koncepcie.  

Podpredseda AS PraF UK požiadal dekana, aby predniesol znenie uznesenia 

v pozmenenom znení, takže sa doplní veta „a ponecháva možnosť pred zaradením predmetov 

zaradenie Moot courts do iných semestrov.“ 

 

Uznesenie č. 5/XIII/2016 

 

„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, 

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 magisterského študijného programu Právo (realizovaný v anglickom jazyku) 

v študijnom odbore 3.4.1. Právo a ponecháva možnosť pred zaradením predmetov zaradenie 

Moot courts do iných semestrov. 

 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 15 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Podpredseda AS PraF UK uviedol, že AS PraF UK schválil návrh ako uznesenie č. 5/XIII/2016. 

 

K bodu 6 Programu: 

Doktorandský študijný program Trestné právo 

 

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

Dekan uviedol, že Akreditačná komisia (ďalej len „AK“) návrh neschválila a pripomienkovala 

niektoré chyby. Dekan uviedol, že predložený program bol doplnený o tri informačné listy 

v súlade s rozhodnutím AK a chce program čo najskôr predložiť AK na schválenie. 

Mgr. Smalík sa na rokovanie AS PraF UK vrátil. 

Podpredseda AS PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Nikto sa do 

diskusie neprihlásil. Dekan uviedol, že na konci uznesenia sa zmení veta: „berie na vedomie 

návrh doktorandských študijných programov trestné právo v štud. programe 3.4.7 v študijnom 

odbore trestné právo v dennej aj externej forme štúdia“. 

 

Uznesenie č. 6/XIII/2016 

 

„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, 

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 doktorandských študijných programov trestné právo v študijnom programe 3.4.7 v 

študijnom odbore trestné právo v dennej aj externej forme štúdia  

 

 

Prítomní: 16 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Podpredseda AS PraF UK uviedol, že AS PraF UK schválil návrh ako uznesenie č. 

6/XIII/2016. 

 

K bodu č. 7  

Rôzne 

 

Dr. Uličná požiadala v mene Dr. Šírovej, aby ak katedry robia zmeny, dali Dr. Šírovej 

informáciu v zmysle „Katedra .... spravila zmenu v tej a tej časti stránky“, pretože je pre ňu 

náročné sledovať zmeny. 

Dr. Valuch tlmočil názor celej Katedry medzinárodného práva v tom zmysle, že im 

nebolo tlmočené to, že študenti na Erasme majú možnosť posunúť si termín odovzdania 

diplomovej práce, na čo je nutné nadviazať aj posudky školiteľa a oponenta. Navyše sú študenti, 

ktorí absolvujú semester, prípadne viac semestrov na iných fakultách, napr. konkrétne jeden 

študent v Kyjeve, kde bol problém s tým, aký je čas na uznávanie predmetov, odovzdanie práce 

a pod. Preto požiadal, aby katedre boli tieto termíny tlmočené. 

Dekan fakulty uviedol, že pri uznávaní predmetov vznikla diskusia už v roku 2008, kde 

bolo rozhodnuté, že obsah predmetu nie je podstatný, lebo študent si má naštudovať obsah 

predmetu v našom programe a preto sú vyberaní v rámci Erasmu tí najšikovnejší, čaká sa to od 

nich. Podstatný je len počet kreditov, ktoré študent získal, nakoľko nie je kapacitne a logicky 

možné riešiť obsah predmetu. 

Prodekanka Považanová uviedla, že konkrétne tento študent študoval v projekte 

Erasmus Mundus, kde EÚ rozšírila klasický Erasmus o Gruzínsko a Ukrajina a mali sme 

možnosť tam vyslať len 4 študentov a tento program už skončil v roku 2015. 

Dekan fakulty uviedol, že trvá na tom, čo bolo prijaté už počas výkonu funkcie 

prodekanky prof. Patakyovej, ktorá jednoznačne dosiahla to, aby sa predmety uznávali po 

kreditoch, nie na základe obsahu predmetov. 

Dekan uviedol, že ho chyby v posúvaní obhajob a pod. mrzia a zabezpečia informovanie 

katedry. 



Prodekanka Považanová uviedla, že v súlade s opatrením dekana je táto žiadosť 

študenta adresovaná študijnému oddeleniu- prodekanovi pre štúdium a prodekanka sa k nim len 

vyjadruje, že súhlasí, takže ak bude nutné zabezpečiť tlmočenie, nemajú s tým problém. 

Mgr. Michalovič navrhol, aby bolo s podkladmi k práci dodaná aj žiadosť o posunutie 

termínu- resp. jej kópia, aby katedra mala v práci oznámenie o tom. 

Prodekan Blažo uviedol, že je možné ustanoviť i osobitný neskorší termín obhajob. 

Podpredseda AS PraF UK  požiadal Dr. Valucha o návrh uznesenia. Dr. Valuch povedal, 

že na návrhu uznesenia netrvá a nie je nutné aby senát zaväzoval vedenie fakulty.  

Nikto sa do diskusie neprihlásil.  

 

K bodu 8 Programu: 

Záver 

 

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

Overili: Mgr. Petra Uličná, PhD.   ................................ 

  prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  ................................ 


