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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  XIII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

vo volebnom období 1. máj 2016 – 30. apríl 2018 

konanom dňa 8. marca 2018 

 

 
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) 

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

JUDr. Katarína Lennhartová, PhD. (tajomníčka 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: 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

JUDr. Branislav Fábry, PhD.  

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.  

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc.  

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

 

 

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:  

Doc. JUDr.  Ľubomír Čunderlík, PhD. 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

Mgr. Petronel Luprichová, PhD. 

JUDr. Lenka Freel, PhD.  
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Mgr. Petra Janská  

Mgr. Matúš Michalovič  

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

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 8. marca 2018 o 10,00 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 18 členov senátu (z toho 4 za 

študentskú časť), senát je uznášaniaschopný. 

Predseda AS PraF UK predložil senátu návrh programu zasadnutia AS PraF UK. Informoval 

prítomných o zaslaní podkladov, materiálov, formou e-mailu všetkým členom AS PraF UK. 

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 prednesenom znení. 

 

NÁVRH č. 1 

 

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

„senát“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Voľba členov Stálej volebnej komisie pri AS PraF UK (študentská časť)  

3. Schválenie správy o činnosti AS PraF UK za rok 2017  

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Hlasovanie:  

Za:   18 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

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

ako uznesenie č. 1/XIII/2018. 
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K BODU 2/ Voľba členov Stálej volebnej komisie pri AS PraF UK (študentská časť)   

Predseda AS PraF UK informoval prítomných, že funkčné obdobie AS PraF UK sa chýli ku 

koncu a preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby Stála volebná komisia (študentská časť) bola 

doplnená, nakoľko Erik Džurina a Michaela Janíková sa vzdali členstva v Stálej volebnej komisii 

AS PraF UK. 

Predseda AS PraF UK sa spýtal prítomných, či majú návrhy na členov.  

Erok Ploth navrhol na miesto Erika Džurinu, člena Stálej volebnej komsie AS PraF UK, Alexa 

Ivanka a na miesto náhradníčky Michaely Janíkovej, Martina Matejoviča. Obaja kandidáti 

s kandidatúrou prejavili súhlas. 

Overovateľ, Doc. Brtko, rozdal prítomným hlasovacie lístky a bola vykonaná voľba. Overovatelia 

spočítali hlasy a oznámili výsledky hlasovania: 

 

Hlasovanie za Martina Matejoviča: 

- vykonané zamestnaneckou časťou: 

odovzdaných 14 platných hlasovacích lístkov. 

Za:   14 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

- vykonané študentskou časťou AS PraF UK: 

Odovzdané 4 platné hlasovacie lístky. 

Za:   4 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

 

Hlasovanie za Alexa Ivanka: 

vykonané zamestnaneckou časťou: 

odovzdaných 14 platných hlasovacích lístkov. 

Za:   14 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

vykonane študentskou časťou AS PraF UK: 

Odovzdané 4 platné hlasovacie lístky. 

Za:   4 

Proti:   0 
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Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

NÁVRH č. 2 

 

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

PraF UK“) zvolil v tajnej voľbe Alexa Ivanka za člena Stálej volebnej komisie fakulty pri AS 

PraF UK (študentská časť) a Martina Matejoviča za náhradníka Stálej volebnej komisie pri AS 

PraF UK (študentská časť).  

  

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK Uznesením č. 2/XIII/2018 schválil voľbu 

člena a náhradníka Stálej volebnej komisie pri AS PraF UK (študentská časť). 

 

K BODU 3/  Schválenie správy o činnosti AS PraF UK za rok 2017  

Predseda AS PraF UK pokračoval v rokovaní bodom 3. Programu. Pripomenul prítomným, že 

návrh správy o činnosti AS PraF UK za rok 2017 mali členovia AS PraF UK k dispozícii formou 

e-mailu. Predseda AS PraF UK vyzval prítomných na prednesenie pripomienok a doplnenie. 

Nikto sa do diskusie neprihlásil a preto predseda AS PraF UK dal hlasovať navrhovanom 

uznesení: 

NÁVRH č. 3 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na návrh predsedu 

senátu  

schvaľuje 

 

Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, za rok 2017. 

 

 

Hlasovanie:  

Za:   18 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK Uznesením č. 3/XIII/2018 schválil Správu 

o činnosti AS PraF UK za rok 2017 . 

 

K BODU 4/ Rôzne 

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

Dekan PraF UK požiadal o slovo a informoval, že prebehlo výberové konanie na funkčné miesto 

riaditeľa ústavu telesnej kultúry, ktorého sa zúčastnila Mgr. Erika Rondová, PhD. a na výberovom 
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konaní uspela. Preto dekan požiadal prítomných senátorov o jej podporu a schválenie do tejto 

funkcie. 

Nikto sa do diskusie neprihlásil a preto predseda AS PraF UK dal hlasovať navrhovanom 

uznesení: 

NÁVRH č. 4 

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 

berie na vedomie  

návrh dekana na poverenie zamestnankyne fakulty Mgr. Eriky Rondovej, PhD. funkciou 

riaditeľky Ústavu telesnej kultúry. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:  

Za:   18 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK Uznesením č. 4/XIII/2018 odporučil 

dekanovi AS PraF UK vymenovať Mgr. Eriku Rondovú, PhD. do funkcie riaditeľky Ústavu 

telesnej kultúry. 

Nasledovala informácia Predsedu AS PraF UK o nutnosti vyhlásiť voľby do AS PraF UK. 

Informoval, že navrhuje ako deň volieb 11.04.2018 a návrhy na kandidátov do 29.03.2018. 

Požiadal prítomných o doplnenia alebo návrhy k dátumom volieb. 

Nikto sa do diskusie neprihlásil a preto predseda AS PraF UK dal hlasovať navrhovanom 

uznesení: 

NÁVRH č. 5 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

berie na vedomie  

predbežnú informáciu ohľadom plánovaných volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty vo funkčnom období máj 2018 apríl 2020. 
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Hlasovanie:  

Za:   18 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

AS PraF UK berie na vedomie predbežnú informáciu ohľadom plánovaných volieb do AS PraF 

UK na vedomie uznesením č. 5/XIII/2018. 

Ako ďalší sa do diskusie prihlásil dekan PraF UK, ktorý predniesol prosbu o radu od 

senátorov vo veci udelenia dekanského voľna s ohľadom na nadchádzajúce plánované 

zhromaždenia ohľadom aktuálnej politickej situácie. Preto predniesol prítomným vyjadrenie 

dekana k neudeleniu dekanského voľna, z dôvodu negatívnych reakcií externých študentov 

k prekladaniu výučby v minulosti. Preto dekan vyjadril, že fakulta bude rešpektovať v plnej miere 

akúkoľvek neúčasť študentov externej formy na plánovanej výučbe, ktorá im bude ospravedlnená, 

ale nebude udeľovať dekanské voľno všetkým študentom externého štúdia. 

Do diskusie sa prihlásil Doc. Stanek, že podporuje vyjadrenie dekana PraF UK, že na vyjadrení 

nič nepotrebuje meniť, vyjadrenie nemá politickú angažovanosť. 

Dr. Kováčiková upozornila na to, že sa obáva, ako to budú interpretovať médiá. Dekan uviedol, že 

to nebude tlačová správa, ale vyjadrenie bude zverejnené na stránke fakulty. 

Tento návrh podporil aj Dr. Dufala a následne všetci členovia AS PraF UK. 

Dekan PraF UK ďalej informoval o vývoji počtu študentov v 1. ročníku bc. študijného 

programu. Zapísaných bolo 415 študentov, 3 majú prerušené štúdium, 47 študentov zanechalo 

štúdium a vylúčených bude 53 študentov. 

V externom štúdiu bolo zapísaných 150 študentov, vylúčených 59 študentov, 3 majú prerušené 

štúdium, 13 študenti zanechali štúdium. 

V Mgr. študijnom programe bolo zapísaných 268 študentov, prerušené štúdium má 1 študent, 0 

študentov zanechalo štúdium a vylúčených je 5 študentov. 

V externom študijnom Mgr. programe nastúpilo 50 študentov, 1 študent má prerušené štúdium, 

zanechané štúdium má 0 študentov a 4 budú vylúčení. 

Do diskusie sa prihlásil Dr. Dufala, či je možné predpokladať, že ešte budú vylúčení ďalší 

študenti, nakoľko niektorí majú možnosť zúčastniť sa skúšky v letnom semestri, mimo výučbovej 

časti semestra. Dekan informoval, že predpoklad je, že počty študentov sa práve z dôvodu 

neúspešného absolvovania skúšok budú znižovať. 

Dekan ďalej informoval ohľadom rozpočtu fakulty a to nasledujúcim spôsobom. Fakulta 

má rekordnú stratu vo výške cca. 280- tisíc eur. Je to spôsobené stále nízkym koeficientom 

náročnosti na študenta, nízkymi príjmami vzhľadom na externé štúdium atď. Aj tento mesiac 

preklenúť bolo zložité. Dekan PraF UK predniesol dve varianty  možného vývoja. Prvý, že sa nič 

nezmení a  fakulta bude i naďalej finančne významne poddimenzová. Druhý, že nastanú zmeny 

metodiky prideľovania prostriedkov, a fakulta si finančne polepší. Ak by nastal druhý variant, je 

nutné vytvoriť finančnú rezervu, s tým, že v prvej polovici budúceho roka už bude možné 

uvažovať aj o zmenách v osobnom ohodnotení zamestnancov s ohľadom na angažovanosť 

pedagógov na výučbe a ich zamestnaneckú prioritu, pokiaľ ju samozrejme majú na našej fakulte. 

S ohľadom na publikačnú činnosť, do ktorej sa rátajú preklenovacie roky 2015 a 2016, hoci sme 

navýšili publikačnú činnosť o +35%, stále máme menej o cca. 20 tisíc eur. Je to spôsobené tým, 

že aj ostatní sa zlepšili. Dekan ďalej uviedol, že medzi rokom 2016 a 2017 sa zvýšil počet 
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databázovaných časopisov a zdrojov zo 4 na 21. Z toho vyplýva, že budúci rok by mal byť 

s ohľadom na financovanie vedy byť úspešnejší. 

Predseda AS PraF UK ocenil angažovanosť a ochotu dekana PraF UK v snahe zabezpečiť 

dostatok finančných zdrojov pre fungovanie PraF UK. Povedal, že ako člen AS PraF UK bol 

v prevažnej miere svedkom neustáleho znižovania finančných zdrojov našej fakulty a tento rok 

verí, že bude konečne počúvať pozitívne čísla, čo znamená, že je nutné pokračovať v nastolenom 

trende. 

Doc. Stanek informoval, že vzhľadom na možnosť získať prostriedky z nedotačných zdrojov to 

vidí ako pozitívne. Je nutné si však počkať na Správu o hospodárení PraF UK, na základe ktorej 

budeme poznať finálne čísla a reálne budeme vedieť „na čom sme“. 

Do diskusie sa prihlásil Dr. Kolárik, ktorý informoval, že aj z 2% z daní je možnosť získať pre 

fakultu zdroje, konkrétne z nich napríklad bola financovaná oprava telocvične a nové vybavenie. 

Preto požiadal prítomných o podporu a možnosť komunikovať možnosť 2% daru aj s inými 

právnikmi. 

Predseda AS PraF UK informoval, že ešte je plánované jedno zasadnutie AS PraF UK 

v apríli 2018, na konci, v starom zložení AS PraF UK. 

Ďalej sa do diskusie prihlásil Dr. Mlkvý, ktorý informoval, že na začiatku semestra nevie, 

koľko študentov Erasmus bude navštevovať predmety vyučované v anglickom jazyku. Keby to 

vedel, umožňuje mu to otvoriť predmet, nakoľko sa naň napr. prihlásili 3 naši študenti a 10 

študentov z programu Erasmus.  

Vyjadril sa k tomu dekan PraF UK, ktorý vysvetlil, že problém je v tom, že pri preferenciu 

študentov Erasmus nevieme zistiť, keďže ich zápis prebieha neskôr. 

O slovo následne požiadal študentský senátor, Daniel Zigo, ktorý informoval, že na úrovni 

AS UK budú prijaté dva dôležité dokumenty, nový Študijný poriadok UK a nové kritériá na 

udeľovanie štipendií. Informoval aj, že obsahom nového študijného poriadku má byť napr. 

zrušenie indexov.  

K tomu sa prihlásil dekan PraF UK, že má z kolégia rektora informácie, že niekedy v priebehu 

marca 2018 má byť toto prerokované na úrovni kolégia a vzhľadom na postup, ktorý je zaužívaný 

pri schvaľovaní uznesení AS UK, to dekan nepredpokladá do konca apríla 2018. 

 

Nikto z prítomných sa už do diskusie neprihlásil a preto predseda As PraF UK ukončil rokovanie 

AS PraF UK.. 

 

 

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

     JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

         predseda AS PraF UK 

 

 

Zapísala:  JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.   .................................................. 

 

 

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

 

 

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


