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Zápisnica 

z XIV. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

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

konanom dňa 13. apríla 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: 

Mgr. Martin Dufala, PhD.  

Mgr. Milan Trylč, PhD.  

JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

JUDr. Jozef Valuch, PhD. 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (zúčastnil sa rokovania od 5. bodu programu) 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Bc. Michal Husivarga 

JUDr. Matej Smalík 

Bc. Stanislav Mihálik 

Filip Šuran 

Daniel Zigo  

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Bc. Peter Rakovský 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti: 

JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

 



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) 

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

JUDr. Ján Škrobák, PhD. (Prodekan PraF UK) 

 

Prítomní hostia:  
Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

 

Miesto a čas zasadnutia: zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 13. apríla 2016 o 13.00 

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

 

Navrhovaný program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2. Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za 

rok 2015 

3. Dodatok k Študijnému poriadku PraF UK 

4. Personálne otázky  

5. Súhlas s vymenovaním členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

6. Prerokovanie návrhu magisterského spoločného študijného programu: „Právo a 

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

7. Prerokovanie návrhu na zaradenie výberového predmetu Obchodná ruština do 

bakalárskeho študijného programu 

8. Prerokovanie návrhu na zaradenie výberových  predmetov Rozvojové sociálne 

podnikanie 1 a Rozvojové sociálne podnikanie 2 do magisterského študijného program  

9. Rôzne 

10. Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty za funkčné obdobie máj 2014 – apríl 2016 

11. Záver     

 

K bodu 1 Programu:  

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

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

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

uznášaniaschopný.  

Vyzval členov AS PraF UK, či navrhujú doplniť, prípadne zmeniť program zasadnutia. 

Nikto o zmenu ani doplnenie nepožiadal. Dr. Hamuľák teda upovedomil prítomných, že 

navrhuje bod č. 3 presunúť ako posledný bod programu pred bod 11. (Záver) a to z dôvodu, že 

Správa o činnosti AS PraF UK musí obsahovať aj správu o uzneseniach a činnosti na 

poslednom senáte, čo je tento.  



Následne dal hlasovať o návrhu programu v nasledujúcom znení: 

 

 

NÁVRH č. 1  

 

Navrhovaný program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2. Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za 

rok 2015 

3. Dodatok k Študijnému poriadku PraF UK 

4. Prerokovanie návrhu magisterského spoločného študijného programu: „Právo a 

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

5. Prerokovanie návrhu na zaradenie výberového predmetu Obchodná ruština do 

bakalárskeho študijného programu 

6. Prerokovanie návrhu na zaradenie výberových  predmetov Rozvojové sociálne 

podnikanie 1 a Rozvojové sociálne podnikanie 2 do magisterského študijného programu 

7. Personálne otázky  

8. Súhlas s vymenovaním členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

9. Rôzne 

10. Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty za funkčné obdobie máj 2014 – apríl 2016 

11. Záver      

 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní:13  

Za:13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Podpredseda AS PraF UK konštatoval, že program bol schválený AS PraF UK s navrhovanou 

zmenou. 

Uznesenie č. 1/XIV/2016 

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

„senát“),  

schvaľuje nasledujúci program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2. Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

za rok 2015 



3. Dodatok k Študijnému poriadku PraF UK 

4. Prerokovanie návrhu magisterského spoločného študijného programu: „Právo a 

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

5. Prerokovanie návrhu na zaradenie výberového predmetu Obchodná ruština do 

bakalárskeho študijného programu 

6. Prerokovanie návrhu na zaradenie výberových  predmetov Rozvojové sociálne 

podnikanie 1 a Rozvojové sociálne podnikanie 2 do magisterského študijného 

programu 

7. Personálne otázky  

8. Súhlas s vymenovaním členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

9. Rôzne 

10. Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty za funkčné obdobie máj 2014 – apríl 2016 

11. Záver      

 

 

K bodu 2 Programu: 

Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za rok 

2015 

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

Dekan uviedol, že zvyčajne bola Výročná správa o činnosti fakulty prerokovávaná pred 

Vedeckou radou PraF UK a po nej zvyčajne došlo v dôsledku pripomienok vo Vedeckej rade 

PraF UK k zmenám. Preto navrhuje dekan jej prerokovanie opätovne po prerokovaní vo 

Vedeckej rade PraF UK.  

 Dekan vyzdvihol v rámci výročnej správy najmä rast publikačnej činnosti. Dekan 

ozrejmil prítomným, že pokiaľ to dovolia finančné prostriedky, budú zrejme najproduktívnejší 

10 autori odmenení finančnou odmenou v rámci polročných odmien.  

 Z 11 podaných žiadostí o granty sa podarilo získať granty len 2 fakultnou podaným 

grantom a jednému v spolupráci zo SAV. 

 Dekan informoval prítomných aj o pomernom úspechu podaného grantu Horizont, kde 

nám chýbalo 0,5 bodu do úspešného získania grantu. 

 Rovnako informoval aj o situácii zo skúšaním s nekomentovanými právnymi predpismi, 

nakoľko niektorí vyučujúci ešte takto skúšať nechcú, nevedia, naopak, študenti si na systém 

tiež postupne zvykajú.  

Dekan poďakoval študentským senátorom za spoluorganizovanie stretnutia dekana so 

študentami, ktoré bolo pomerne úspešné a obohacujúce pre obe strany. Debata, ktorá vzišla 

z týchto stretnutí bola plodná a hodnotná. 

Dekan informoval aj o organizácii kurzov ďalšieho vzdelávania, pričom za 

najhodnotnejšie a najželanejšie prednášky vyzdvihol prednášky doc. Števčeka. 

Dekan informoval aj o finančnej situácii fakulty. V roku 2014 sme boli v mínuse cca. 

300 tisíc eur, pričom 60 tisíc eur bolo vynaložených na odstupné a pod. Aktuálne máme 

hospodársku stratu -160 tisíc eur, pričom z grantov nám príde ešte +180 tisíc eur, takže tento 

rok sme v celkovej miere hospodárením „v pluse“. 

Dekan informoval, že fakulta požiadala o účelovú dotáciu na klinické vzdelávanie vo 

výške 100 tisíc eur a čakáme ešte platby od študentov z externého štúdia v septembri a pod., 

takže prostriedky na účet fakulty v tomto roku pribudnú. 

 



Podpredseda AS PraF UK poďakoval dekanovi fakulty a otvoril diskusiu o tomto bode 

programu.  

Doc. Števček ocenil prístup vedenia jednak k spracovaniu výročnej správy a jednak k jej 

výsledkom. Vyzdvihol ekonomickú situáciu, ktorú sa podarilo udržať. 

Prof. Čentéš ocenil prístup a prácu dekana, ktorý sa zaslúžil o stav fakulty, plus prístup 

pedagógov k publikačnej činnosti. Uviedol, že i v rámci vlastnej katedry prijal určité opatrenia, 

aby sa neopakovalo u vyučujúcich neplnenie základných požadovaných kritérií na publikačné 

výstupy. Prof. Čentéš požiadal dekana o pomoc knižnice s vyhľadávaním a zaznamenávaním 

publikačných výstupov a citácií.  

Prof. Čentéš tiež apeloval na kolegov, aby sa zvyšoval záujem našich pedagógov 

rozvinúť spoluprácu s iným fakultami v rámci nami organizovaných konferencií - Mílniky 

práva v stredoeurópskom priestore a BPF. 

Dekan poďakoval profesorovi Čentéšovi a vyjadril sa k pomoci knižnice v evidovaní 

publikačnej činnosti a citácií. Uviedol aj to, že knižnica by mala zjednocovať postup ohľadom 

habilitačnej a inauguračnej činnosti. Každý jeden pedagóg bude mať elektronický archív 

publikácií a citácií. 

Ohľadom konferencií, pokiaľ ide o „Míľniky“, témy by mali určovať garanti za účelom 

pozdvihnutia vedeckej úrovne konferencie. Dekan povedal, že prijíma nápady a námety na 

zlepšenie. 

Prodekan prof. Vrabko sa prihlásil ku slovu a reagoval na prácu knižnice. Povedal, že 

potrebné informácie poskytol už pán dekan, ale apeloval, že v rámci kvantity sme zvýšili počet 

publikácií, ale musíme aj zvyšovať kvalitu publikácií. Počet citácií stúpol v závislosti od 

dohľadávania aj v závislosti od zvýšenia publikačnej činnosti a navyše v humanitných vedách 

je prirodzené, že sa citácie objavujú po troch, štyroch rokoch. Navyše bolo menej finančných 

prostriedkov vynaložených na nákup kníh. 

Prodekan Vrabko uviedol, že ohľadom „Míľnikov“ sa zvyšuje dôraz na riadnu recenziu 

príspevkov, zapracovávanie pripomienok recenzentov, ďalej kto neprednesie príspevok, 

nebude mu publikovaný a pod. 

Podpredseda AS Praf UK, Dr. Hamuľák, uviedol, ako člen a predseda Kontrolnej 

komisie pri AS Praf UK, že Kontrolná komisia po prvýkrát nemusela dávať pripomienky 

výrazného charakteru k textu Výročnej správy, čo považuje za značný posun oproti minulosti. 

Položil otázku, týkajúcu sa hospodárenia tajomníčke PraF UK, či je vízia zlepšenia 

hospodárenia do budúceho roka.  

Na položenú otázku si dovolil odpovedať dekan PraF UK, ktorý povedal, že vízia je, je 

aj šanca zlepšiť hospodárenie. Rozpočet sa bude pripravovať v priebehu mája, všetko závisí od 

získaných prostriedkov zo školného, z dotácie na klinické formy vzdelávania a pod. 

Konkrétnejšie čísla bude dekan poznať v čase, keď bude pripravený rozpočet. 

Ďalšie pripomienky v diskusii neboli prednesené. Podpredseda AS PraF UK uviedol že 

došlo k drobnej zmene v Predkladacej správe o výročnej správe fakulty na rok 2015, ktorá bola 

zaslaná na e-mail, takže túto je potrebné sledovať v znení, ktoré bolo rozdané členov za 

zasadnutí. Tá, čo bola zaslaná, bude stiahnutá zo stránky senátu a nahradená opravenou. 

Rovnako bol opravený i návrh uznesenia, ktoré bolo zaslané a bolo prítomným 

prezentované ústnym prečítaním v plnom znení. 

 

 

Uznesenie č. 2/XIV/2016 

 

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

„senát“),  

 



na základe § 27 ods. 1 písm. g) 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. h) a čl. 

48 ods. 3 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  

 

a) berie na vedomie návrh Výročnej správy o činnosti Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, za rok 2015, predloženej dekanom fakulty; 

b) žiada dekana fakulty o predloženie Výročnej správy o činnosti Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za rok 2015 Vedeckej rade 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na účely vykonania 

hodnotenia úrovne  fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy; 

c) žiada Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o 

vykonanie hodnotenia úrovne  fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy. 

 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 13 

Za:13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Podpredseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil uznesenie ako uznesenie č. 

2/XIV/2016. 

 

K bodu 3 Programu: 

Dodatok k Študijnému poriadku PraF UK 

 

Podpredseda AS PraF UK uviedol, že návrh Študijnému poriadku PraF UK (ďalej len 

„ŠP“) bol prítomným zaslaný e-mailom a boli doručené aj senátorom prezentované dva 

pozmeňujúce návrhy, jeden doc. Števčekom, druhý dekanom fakulty. Podpredseda AS PraF 

UK poprosil dekana o uvedenie tohto bodu programu aj s objasnením dodatku a následne doc. 

Števčeka o uvedenie jeho doplňujúceho návrhu. 

Dekan PraF UK uviedol, že si uvedomuje, že dochádza k príliš častým zmenám v ŠP 

ale vníma to ako produktívne a výsledok týchto zmien má viesť k čo najkvalitnejšiemu ŠP. 

Dekan uviedol, že dodatok k ŠP sa týka najmä zosúladenia kompetencií vedúcich katedier 

a zástupcov vedúcich katedier, ďalej k novým kompetenciám dekana, k termínom, ktoré boli 

predĺžené v záujme študentov a pod. Dekan ďalej uviedol, že sa zavádza systém 

komisionálneho preskúšania v prípade druhého opravného termínu. 

Doc. Števček prezentoval návrh katedry v zmysle, že podľa Katedry občianskeho práva 

by mal mať študent na komisionálne preskúšanie právo len v prípade posledného možného 

termínu skúšky, t. j. druhého opravného. Katedra ďalej hovorí, že ak to má byť právo na 

komisionálne preskúšanie, má si ho študent uplatniť písomne, navrhujú najmenej 3 dni vopred. 



Podpredseda AS PraF UK vyzval prítomných o príspevky do diskusie. O slovo sa 

prihlásil Mgr. Michalovič, podpredseda AS PraF UK za študentskú časť, ktorý vyjadril svoj 

nesúhlas s podanými návrhmi v odseku 1 a 2, pokiaľ sa ods. 3 týka len písomných skúšok, 

nemajú problémy so žiadosťou. 

O slovo sa prihlásil študentský senátor Daniel Zigo, ktorý podporil Mgr. Michaloviča 

a hovoril, že problém vzniká aj pri tzv. medziročníku, nakoľko v treťom roku štúdia spôsobuje 

neúspešné absolvovanie tretieho termínu čakanie na obhajobu a štátnicu. 

Dr. Valuch sa prihlásil o slovo a podporil návrh doc. Števčeka. Rovnako tento návrh 

podporil aj Dr. Trylč. 

Mgr. Michalovič povedal, že komisionálne preskúšanie vzišlo z vedenia fakulty, 

prvotný návrh však od študentov viedol k tomu, aby ho na poslednom termíne skúšal iný 

vyučujúci. 

Dr. Trylč uviedol, že zrejme študenti vychádzajú z predpokladu, že vyučujúci, ktorý ich 

skúša je zaujatý, takže ani tento návrh, ani prvotný, nevychádza podľa neho zo správneho 

záveru. 

Doc. Števček uviedol, že by súhlasil s tým, aby na treťom termíne v rámci prvozápisu 

predmetu mohol študenta skúšať iný pedagóg. 

Podpredseda AS PraF UK upozornil prítomných na závery z kolégia dekana, kde sa 

upozornilo na to, že prijatím tohto návrhu priznáme, že sa tu skúša neobjektívne. 

Dr. Trylč opakovane hovoril, že skúška pred komisiou nemá viesť k objektívnosti, 

nakoľko objektivita je zachovaná aj vtedy, keď študenta skúša ten istý pedagóg. 

Dekan PraF UK uviedol, že to s čím pôvodne študenti prišli je v aktuálne podanej 

podobe, i z pohľadu študentov, značným kompromisom. Dekan uviedol, že odsek 3 je preňho 

nesporný. K odseku 1 a 2, uviedol, že by mal dve kompromisné riešenia a to nechať len 

v prípade povinných predmetov komisionálne preskúšanie a skúšanie by sa týkalo len 

opakovane zapísaných predmetov a termíny by boli povinne vypísané v prvom a poslednom 

týždni skúškového obdobia. 

Mgr. Michalovič uviedol, že ak sa o skúšku jedná v tom istom akademickom roku, môže 

ho skúšať iný vyučujúci, ak v inom semestri navrhujú komisionálne preskúšanie. 

Doc. Števček uviedol, že by súhlasil aj so zosúladením oboch návrhov. 

Prodekan Škrobák uviedol, že podporuje dekana vo vypísaní počtom miest pre 

študentov neobmedzených, ale pevných termínov komisionálneho preskúmania, a to v prvom 

a poslednom týždni skúškového obdobia. 

Podpredseda AS PraF UK prerušil diskusiu o tomto bode programu a uviedol, že by 

malo byť uvedené, o akej finálnej verzii dodatku bude AS PraF UK hlasovať. Požiadal dekana 

aj študentov aby vyslovili spoločne celkový záver z hlasovania. 

Dekan fakulty zhrnul finálnu verziu návrhu. Prof. Vrabko uviedol, že problém to bude 

robiť ich katedre, nakoľko majú tri povinné predmety a majú tam neskutočne veľa termínov.  

Tajomníčka AS PraF UK poviedla, že kapacitne budú mať problém so zostavením 

trojčlennej komisie v skúškovom období a či nie je možné zostaviť komisiu z dvoch členov 

katedry. 

Dekan fakulty na to reagoval tým, že malým katedrám môžu pomôcť aj pedagógovia 

z iných katedier, plus komisia musí mať nepárny počet členov, t. j. najmenej 3. 

 

Podpredseda As Praf UK prerušil rokovanie o tomto bode programu, nakoľko dekan 

fakulty bude musieť opustiť čoskoro rokovanie senátu z dôvodu stretnutia mimo fakulty a preto 

by rád prejednal personálne otázky. 

 Navrhol teda zmeniť program rokovania AS PraF UK a začať bodom, prvotne 

navrhovaným ako bod 8. 

So zmenou programu všetci prítomní súhlasili. 



 

K bodu 4 Programu: 

Personálne otázky 

 

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

Dekan PraF UK uviedol, že z pôvodne vymenovaných prodekanov už traja skončili na poste 

prodekana, pričom jeden z nich už bol vymenovaný, čiže na fakulte aktuálne nemáme obsadené 

dve prodekanské miesta. Preto bolo nutné navrhnúť dve osoby a to za prodekana pre kontakt 

s odbornou verejnosťou a pre ďalšie vzdelávania- Dr. Hamuľáka a namiesto prodekana Dr. 

Mičáteka, prodekana pre rozvoj a grantovú činnosť Doc. Strémyho, ktorý pôsobil ako prodekan 

pre grantovú činnosť aj na Trnavskej právnickej fakulte v Trnave. 

Podpredseda AS PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

 O slovo sa prihlásil prof. Čentéš, ktorý podporil oba návrhy. Vyzdvihol Dr. Hamuľáka 

ako veľmi rešpektovaného a erudovaného. Podporil aj doc. Strémyho ako veľmi produktívneho, 

pričom jeho príchodom na Katedru TP prišla posila a hodnotí jeho odbornú i vedeckú úroveň 

ako vysokú a i na mieste prodekana bude určite úspešný. 

 Dr. Hamuľák sa poďakoval dôveru a konštatoval, že je to pre neho česť a zároveň výzva 

pomáhať rozvoju fakulty z pozície prodekana fakulty.   

Doc. Strémy uviedol, že na PraF UK pôsobí od 1.2.2016, uviedol ako dôvody zmeny 

pracoviska rodinné dôvody a cestovanie, keďže býva pri Bratislave. Uviedol, že vníma ako česť 

pôsobiť na najväčšej a najstaršej právnickej fakulte a keďže 4 roky pôsobil na poste prodekana 

pre granty v Trnave, má skúsenosti s vypracovávaním grantov, ale všetko je podľa neho 

o ľuďoch, ale bude sa snažiť i o úspech v tejto oblasti. 

 

Podpredseda AS PraF UK uviedol, že prerušuje rokovanie o tomto bode programu a bude 

vykonaná tajná voľba po príprave hlasovacích lístkov. 

 

K bodu 5 Programu: 

Súhlas s vymenovaním členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

Podpredseda AS PraF UK požiadal prodekana Vrabka (nakoľko dekan fakulty musel 

z dôvodu stretnutia mimo fakulty rokovanie AS PraF UK opustiť) o uvedenie tohto bodu 

programu. Prodekan uviedol, že dekan navrhuje schváliť do Vedeckej rady Mgr. Považanovú, 

Doc. Strémyho a Doc. Lysého. Mimo fakulty navrhuje dekan schváliť do Vedeckej rady i nové 

dekanky fakúlt v Trnave, Olomouci a v Brne. Vedecká rada sa samozrejme bude revitalizovať, 

počet členov sa plánuje znížiť. 

Podpredseda AS PraF UK vyzval prítomných na diskusiu. Do diskusie sa nikto 

neprihlásil, preto prerušil rokovanie programu o tomto bode a vyhlásil prestávku na prípravu 

finálneho znenia dodatku k ŠP a hlasovacích lístkov. 

 

 

 

 

Pokračovanie v rokovaní o bode 4  a 5 Programu: 

Personálne otázky 

 

Po skončení prestávky Podpredseda AS PraF UK uviedol, že AS PraF UK pokračuje 

v rokovaní k bodom č. 4 a 5 programu. Hlasovania sa nezúčastnil Mgr. Matúš Michalovič, 

nakoľko opustil rokovanie senátu pred uskutočnením hlasovania. 



 

 

Hlasovanie za JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD.: 

 

Prítomní: 14 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0  

 

Hlasovanie za doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD.: 

 

Prítomní: 14 

Za: 13 

Proti: 1 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

 

Podpredseda AS PraF UK uviedol, že AS PraF UK schválil uznesenie v navrhovanom znení 

ako uznesenie č. 3/XIV/2016. 

Uznesenie č. 3/XIV/2016 

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

„senát“),  

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 na základe čl. 17 písm. d) 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), Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013) a 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  

 

schvaľuje 

 

návrh na vymenovanie prodekana JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. a  

návrh na vymenovanie prodekana doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD.  

 

 

Pokračovalo sa hlasovaním o schválení členov vedeckej rady PraF UK 

 

Hlasovanie za Mgr. Považanovú: 

 

Prítomní: 14 



Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Hlasovanie za Doc. Lysého: 

 

Prítomní: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Hlasovanie za Doc. Strémyho: 

 

Prítomní: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Hlasovanie za doc. Olšovskú: 

 

Prítomní: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Hlasovanie za doc. Seluckú: 

 

Prítomní: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

Hlasovanie za Dr. Papouškovú: 

 

Prítomní: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

 

Podpredseda AS PraF UK konštatoval, že členovia AS PraF UK schválil vymenovanie členov 

VR PraF UK uznesením č. 4/XIV/2016. 

 



Uznesenie č. 4/XIV/2016 

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

„senát“),  

na základe § 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 na základe čl. 17 písm. e) 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 Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2015) na 

návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

schvaľuje 

vymenovanie nasledujúcich členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty:  

Mgr. Kristína Považanová, PhD.   

doc. Tomáš Strémy, PhD. 

doc. Mgr. Miroslav. Lysý, PhD. 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 

 JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 

 

 

K bodu 6 Programu: 

Prerokovanie návrhu magisterského spoločného študijného programu: „Právo a ekonómia“, 

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

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

Prodekan informoval členov AS PraF UK, že prebiehali rokovania a diskusie medzi 

jednotlivými katedrami a vyučujúcimi na Národnohospodárskej fakulte EU a PraF UK 

a program je konečne pripravený vo finálnej podobe. Meškanie s kompletizáciou programu 

nastalo na strane Národnohospodárskej fakulty EU, avšak ak údaje a informačné listy, ktoré 

vykazujú drobné formálne nedostatky na ich strane budú upravené, celý spis pôjde na 

akreditáciu. 

O slovo do diskusie sa prihlásil Dr. Dufala, že našiel chybu v názve predmetu aj 

v informačnom liste predmetu Právo životného prostredia, kde chýba dodatok „v EÚ“. 

Prodekan Blažo sa v mene predkladateľa s pripomienkou stotožnil a zaviazal sa ju zapracovať 

do textu prerokovávaného materiálu. S daným postupom bol vyslovený všeobecný súhlas.  Na 

základe predneseného prečítal podpredseda AS PraF UK návrh uznesenia a dal hlasovať. 

 

 

Hlasovanie : 

 

Prítomní: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



Nehlasovali: 0  

 

 

Podpredseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK prijal uznesenie ako uznesenie č. 

5/XIV/2016. 

 

Uznesenie č. 5/XIV/2016 

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

„senát“),  

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),  

v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(Vnútorný predpis č. 5/2015) a v znení v znení Dodatku č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

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.). 
 

 

 

K bodu 7 Programu: 

Prerokovanie návrhu na zaradenie výberového predmetu Obchodná ruština do bakalárskeho 

študijného programu 

 

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

Prodekan požiadal Dr. Uličnú o vyjadrenie sa k tomuto bodu programu, nakoľko výučbu 

predmetu bude zabezpečovať jej ústav. Dr. Uličná sa pozitívne vyjadrila k danému návrhu 

a víta zavedenie tohto predmetu do výučby. Rovnako návrh podporil aj prodekan Vrabko. 

 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 



Nehlasovali: 0  

 

Podpredseda AS PraF UK uviedol, že AS PraF UK prerokoval návrh na zaradenie výberového 

predmetu Obchodná ruština do bakalárskeho študijného programu a berie ho na vedomie  

uznesením č. 6/XIV/2016. 

 

Uznesenie č. 6/XIV/2016 

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

„senát“),  

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),  

v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(Vnútorný predpis č. 5/2015) a v znení v znení Dodatku č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

návrh na zaradenie výberového predmetu Obchodná ruština do bakalárskeho 

študijného programu v súlade s predloženým informačným listom. 

 

 

 

K bodu 8 Programu: 

Prerokovanie návrhu na zaradenie výberových  predmetov Rozvojové sociálne podnikanie 1 

a Rozvojové sociálne podnikanie 2 do magisterského študijného programu 

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

Prodekan uviedol, že finančné zabezpečenie výučby u externých pedagógov bude zabezpečené 

z grantových zdrojov a preto nevzniká problém so zavedením daných predmetov do výučby 

v personálnej ani odbornej rovine.  

 

 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 14 

Za: 14 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 



Podpredseda AS PraF UK uviedol, že AS PraF UK prerokoval zaradenie 

výberových  predmetov Rozvojové sociálne podnikanie 1 a Rozvojové sociálne podnikanie 2 

do magisterského študijného programu uznesením č. 7/IV/2016. 

 

Uznesenie č. 7/XIV/2016 

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

„senát“),  

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),  

v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(Vnútorný predpis č. 5/2015) a v znení v znení Dodatku č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

návrh na zaradenie výberových  predmetov Rozvojové sociálne podnikanie 1 a Rozvojové 

sociálne podnikanie 2 do magisterského študijného programu v súlade s predloženými 

informačnými listami. 

 

 

 

K bodu 9 Programu: 

Rôzne 

 

Do diskusie k tomuto bodu programu sa prihlásil prodekan Blažo, keďže vo väčšine prípadov 

viedol tento senát, poďakoval prítomným za skvelú a podnetnú prácu. Podpredseda AS PraF 

UK prítomným ešte uviedol, že ustanovujúca schôdza nasledujúceho senátu bude 

najpravdepodobnejšie 4.5.2016 o 13.00 hod., čo však musí prerokovať s dekanom fakulty. 

Do rokovania o tomto bode programu sa už nikto neprihlásil. 

 

Pokračovanie v bode 3 Programu: 

Dodatok k Študijnému poriadku PraF UK 

Dr. Hamuľák následne pokračoval v rokovaní o bode 3 programu. Senátorom bol predložený 

upravený dodatok. Podpredseda AS PraF UK požiadal doc. Števčeka, aby sa k dodatku 

v novom znení vyjadril. Doc. Števček súhlasil a nemal pripomienky, pričom svoj 

predchádzajúci pozmeňujúci návrh vzal späť.  

 



 

Hlasovanie: 

 

Prítomní: 14 

Za: 13 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0  

 

Podpredseda AS PraF UK uviedol, že AS PraF UK schválil navrhovanú menu Študijného 

poriadku uznesením č. 8/XIV/2016 v znení v druhej upravenej verzii. 

 

Uznesenie č. 8/XIV/2016 

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

„senát“),  

 

na základe § 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 v spojitosti s § 33 ods. 3 písm. a) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a na základe čl. 50 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v 

Bratislave č. 8/2015 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity 

Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Vnútorný predpis Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

K bodu 10 Programu: 

Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty za funkčné obdobie máj 2014 – apríl 2016 

 

Slova sa ujal Podpredseda AS PraF UK, Dr. Hamuľák. Uviedol, že predložená správa 

o činnosti je prerokovávaná ako posledná z dôvodu, že do nej musí byť zahrnutá aj správa 

z tohto senátu. Preto navrhol doplniť znenie správy o prerokovávané body programu na tomto, 

o správu zo 14. zasadnutia Senátu, pričom doplnenie predniesol prítomným a dal hlasovať 

o schválení Správy o činnosti AS PraF UK v doplnenom znení. 

 

 

Hlasovanie: 



 

Prítomní: 14 

Za: 0 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

 

Podpredseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK schválil Správu o činnosti 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za funkčné 

obdobie máj 2014 – apríl 2016 uznesením č. 9/XIV/2016. 

 

Uznesenie č. 9/XIV/2016 

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

„senát“),  

na základe čl. 13 ods. 3 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 podpredsedu senátu  

schvaľuje 

Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, za funkčné obdobie máj 2014 – apríl 2016 a predkladá ju akademickej obci.  

 

 

K bodu 11 Programu: 

Záver 

 

Na záver prítomným členom AS PraF UK poďakoval za prácu počas celého funkčného obdobia 

AS PraF UK 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.  ................................ 


