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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

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

 

 

Zápisnica 

zo  XIV. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 26. apríla 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.  

doc. Ing. Dušan Stanek, CSc.  

JUDr. Jozef Valuch, PhD. (zúčastnil sa rokovania od bodu 3 programu) 

 

 

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

Mgr. Petra Janská  

Mgr. Matúš Michalovič  

Mgr. Stanislav Mihálik 

Erik Ploth  

Bc. Igor Slovák 

Bc. Daniel Zigo 

 

Neprítomní: Členovia AS PraF UK  

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

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

Doc. JUDr.  Ľubomír Čunderlík, PhD. 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

Mgr. Ján Sombati, PhD. 

Mgr. Petronel Luprichová, PhD. 

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.   
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JUDr. Lenka Freel, PhD. 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

Bc. Filip Šuran 

Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK 

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

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

Prof. JUDr. Marián Vrabko, PhD. (prodekan) 

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

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. (prodekan) 

Mgr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (prodekan) 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 26. apríla 2018 o 10,00 hod. v miestnosti č. 7 SB, Súdna 

sieň 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 14 členov senátu (z toho 6 za 

študentskú časť) a 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. 

Predseda AS PraF UK navrhol zaradiť prerokovanie navrhnutých informačných listov v bode 

Rôzne. Nikto z prítomných nenavrhol ďalšie zmeny ani doplnenia programu. Následne dal predseda 

AS PraF UK 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. Správa o činnosti Akademického senátu UK, Právnickej fakulty 

3. Prerokovanie hodnotenia vedeckej a pedagogickej činnosti na PraF UK za rok 2017  

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Hlasovanie:  

Za:   14 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 
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Nehlasovali:  0 

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

uznesenie č. 1/XIV/2018. 

 

K BODU 2/ Správa o činnosti Akademického senátu UK, Právnickej fakulty 

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

a preto je nutné schváliť záverečnú správu o činnosti AS PraF UK. Predseda AS PraF UK 

poďakoval prítomným, že senát vo svojom zložení rokoval konštruktívne a pokiaľ sú pripomienky 

alebo návrhy k Správe o činnosti AS PraF UK, vyzval prítomných, aby ich predniesli.  

Nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil a preto dal predseda AS PraF UK hlasovať o schválení 

Správy o činnosti AS PraF UK za funkčné obdobie máj 2016- apríl 2018. 

 

NÁVRH č. 2 

 
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), v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2015) a v znení Dodatku č. 4 k 

Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2016) na 

návrh predsedu senátu  

 

schvaľuje 

 

Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za 

funkčné obdobie máj 2016 – apríl 2018 a predkladá ju akademickej obci. 

  

 

Hlasovanie:  

Za:   14 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

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

jednomyseľne predloženú Správu o činnosti AS PraF UK za obdobie máj 2016- apríl 2018. 

 

K BODU 3/  Prerokovanie hodnotenia vedeckej a pedagogickej činnosti na PraF UK za rok 

2017  

Na rokovanie senátu sa dostavil Dr. Valuch. 

Predseda AS PraF UK požiadal dekana PraF UK, ako predkladateľa tohto bodu programu,  

o zhrnutie hodnotenia. Dekan PraF UK vysvetlil, že ide o návrhy hodnotení, ktoré schvaľuje 
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vedecká rada Praf UK. Dekan ďalej uviedol, že za rok 2017 fakulta zaznamenala 791 výstupov, 

takže nárast v publikačnej činnosti je stabilný. Dekan považuje tieto publikačné výstupy za výborné, 

ale je pravda, že tí ktorí niekoľkonásobne prekračujú smernicu zas publikujú za tých, ktorí ju 

neplnia. Uvedomujeme si, že sú aj ústavy, ktoré nemajú možnosť publikovať- napr. Ústav 

cudzojazyčnej právnej terminológie atď. 

Dekan informoval prítomných, že smernica bude upravená v časti vedeckých a odborných 

monografií, ich bodová hodnota sa navýši, keďže súčet bodov za jednotlivé kapitoly v jednej 

monografii prevyšoval bodovú hodnotu za celú monografiu, čo bolo nespravodlivé. Preto sa budúci 

rok bude brať do úvahy aj aspekt súčtu za kapitoly aj aspekt za celú monografiu a vyučujúcemu sa 

zaráta vyššia bodová hodnota do tabuľky hodnotenia. 

Dekan PraF UK informoval prítomných, že publikačná činnosť sa navýšila. Finálne číslo 

impaktovaných výstupov sa (od apríla 2017 do marca 2018) zvýšilo na 14 z toho 3 karenty a 11 

výstupov v databázach. Pokiaľ ide o výstupy vzhľadom na jednotlivé katedry, rebríček katedier sa 

vypracoval aj s ohľadom na počet pedagógov na jednotlivých katedrách. Dekan PraF UK uviedol, 

že z hľadiska vedeckých výstupov sme na dobrej úrovni. Uviedol, že sa navýšil aj počet grantov 

a vzájomná medziodborová spolupráca, čo ho enormne teší.  

Dekan PraF UK k pedagogickej činnosti uviedol, že napriek viacerým zlepšeniam na niektorých 

katedrách prestupujeme na mieste. Informoval, že sa zúčastnil zasadnutia Katedry ústavného práva, 

kde apeloval na riešenie praktických zadaní na záverečných skúškach, pričom praktické zadania 

budú pripravované priebežne od zasadnutia katedry, ale praktické zadania bohužiaľ nebudú 

aplikované na týchto skúškach, keďže ich katedra nepripravila v dostatočnom predstihu. 

Dekan PraF UK uviedol, že pokiaľ ide o priebežné skúšanie, ktoré je v pomere 10% (alebo 20%) 

ku 80 – 90% záverečného hodnotenia, musí sa realizovať iným spôsobom ako pri 50% podiele. 

Vyzdvihol aktivitu Katedry finančného práva, ktorá aktívne preskúšava svojich študentov pomocou 

aplikáciu Moodle, ktorú predstavila katedra na Kolégiu dekana. 

Dekan PraF UK informoval, že prišla petícia podpísaná študentami 2. ročníka Mgr. štúdia externej 

formy, ktorí požadujú skúšanie za pomoci nekomentovaných právnych predpisov na štátnych 

záverečných skúškach a to už v skúškovom období 2018/2019. 

Dekan PraF UK informoval prítomných, že zahraničný študijný program je rozbehnutý a je s ním 

spokojnosť. Fakulta sa prostredníctvom pani prodekanky Jany Duračinskej snaží propagovať tento 

študijný program a radi by sme očakávali cca. 30 študentov v tomto programe, od septembra 2018. 

O slovo požiadal prodekan Vrabko, ktorý uviedol, že nárast publikačnej činnosti je vidieť, musíme 

zlepšiť kvalitu publikácii. Na margo skúšania pomocou nekomentovaných právnych predpisov 

počas záverečných skúšok ako vedúci Katedry správneho a environmentálneho práva, v súvislosti  

s dekanom spomenutou petíciou uviedol, ešte nie sú pripravení na to, aby to bolo už v tomto 

akademickom roku. Jednak na to nie je pripravená katedra a bol by to stres aj pre študentov. 

O slovo sa prihlásil prodekan Blažo. Dovolil si pripomenúť, aby jednotlivé katedry a vyučujúci pri 

zostavovaní sylabov a hodnotenia dbali na obsah informačných listov. Prodekan uviedol, že máme 

viacero akreditácii a preto treba prihliadať na informačný list a zmeny, ktoré sú v jednotlivých 

študijných plánoch. Pripomenul, že v systéme AIS2 si vedia vyučujúci skontrolovať informačný 

list a podľa neho riešiť aj skúšanie.  
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Predseda AS PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  

O slovo sa prihlásila Dr. Uličná uviedla, že je naklonená k používaniu systému Moodle pri 

priebežnom hodnotení a preto by porosila Katedru finančného práva o zorganizovanie work shopu, 

aby kolegovia, ktorý nie sú tak zdatní, mohli získať zručnosti a vedomosti, ktoré by mohli používať. 

Do diskusie sa zapojil predseda AS PraF UK, ktorý sa spýtal dekana PraF UK, či používanie formy 

Moodle bude na dobrovoľnej báze alebo to budú katedry a ústavy tlačené k používaniu tejto formy. 

Dekan PraF UK reagoval na to, že Katedry na skúšanie pomocou Moodle môžu nabehnúť na báze 

dobrovoľnosti. 

Do diskusie sa zapojila aj Dr. Kováčiková a prodekan Vrabko, a obaja uviedli, že pokiaľ sa zvládne 

úvod, už samotné fungovanie nie je náročné. 

Predseda As PraF UK vyzval prítomných na ďalšiu diskusiu.  

Do diskusie prispel ešte dekan PraF UK, ktorý uviedol, že pred dvoma dňami sa na fakulte konal 

filmový kvíz, ale videl, že generácia študentov na to podľa neho nereagovala tak ako očakával, lebo 

na prvých miestach sa umiestnili tri tímy, zložené z učiteľov a doktorandov. Dekan PraF UK 

uviedol, že podľa všetkých papierových predpokladov by študenti mali nad vyučujúcimi zvíťaziť 

ľavou zadnou. Požiadal preto, aby sa vyjadrili študenti k tejto otázke. 

Daniel Zigo uviedol, že problém tejto generácie je v apatii a neochote študentov zúčastňovať sa 

prednášok a mimoškolských aktivít, v čom vidí problém a dôsledok neúspechu tejto akcie medzi 

študentami.  

Dekan PraF UK na to reagoval otázkou, či je naozaj správne, aby fakulta aj naďalej vyvíjala menší 

tlak na vedomostnú zložku výučby a skúšania a vyučujúci pokračovali v tlaku na aplikáciu 

právnych predpisov. 

Dr. Kováčiková uviedla, že bola so študentami na Moot courte a tam profesorka z Glasgow 

University uviedla, že vidia problém v tom, že sa po novom sa tlačilo na aplikáciu a študenti stratili 

bázu vedomostí, na základe ktorej vedeli aplikovať teóriu na praktické prípady. Čím sa celkovo 

znížila kvalita absolventov. 

Dekan uviedol, že nechce teraz meniť prístup k výučbe, ale je prirodzené hodnotiť a kriticky 

pristupovať. 

Prodekan Blažo uviedol, že znížením účasti na prednáškach sa znižuje aj aktivita na seminároch, 

pretože pokým študent neabsolvuje aspoň prednášku, príde na seminár ako „tabula rasa“. 

Predseda AS PraF UK uviedol, že by podporil práve Moodle a jeho využitie na tento účel 

a prostredníctvom neho možnosť vhodne kontrolovať či študenti majú základ a pravidelne ho 

aplikujú. 

Dr. Uličná uviedla, že na tento problém narážame dlhodobo. Študent rozmýšľa nad tým, že načo si 

má čokoľvek pamätať, keď si to za moment nájde na internete. Na svojom predmete vidí, že študenti 

inak vnímajú, myslia, žijú ako kedysi. Vedomosti nadobúdajú iným myslením, posúvajú sa do inej 

reality, ako vyrastali staršie ročníky. 
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Predseda AS PraF UK poďakoval, za plodnú diskusiu k tomuto bodu programu a vyzval na ďalšiu 

diskusiu. 

Nikto sa do diskusie neprihlásil a preto dal predseda AS PraF UK hlasovať o tomto bode programu. 

NÁVRH č. 3 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

Návrh hodnotenia pedagogickej činnosti za rok 2017, Návrh hodnotenia vedecko-výskumnej 

činnosti za rok 2017 predložené dekanom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty. 

 

 

 

Hlasovanie:  

Za:   15 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK Uznesením č. 3/XIV/2018 zobral na vedomie 

Hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti na PraF UK za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

K BODU 4/ Rôzne 

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

Rôzne sa nikto nezapojil a preto sa predseda AS PraF UK ujal slova a uviedol, že Katedra 

občianskeho práva požiadala o prerokovanie informačných listov. Poprosil dekana PraF UK ako 

predkladateľa, aby informoval prítomných. 

Dekan PraF UK zistil drobné chybičky v písaní v informačných listoch a rovnako sa budú riešiť aj 

vyučujúci niektorých predmetov, keďže vedúca Katedry občianskeho práva uviedla, že niektoré 

predmety nemá kto vyučovať. Preto dôjde k ich úprave. Keďže senát informačné listy len 

prerokováva, ale schvaľuje ich Vedecká rada PraF UK, budú uvedené otázky vyriešené. 

Predseda AS PraF UK vyzval následne prítomných na hlasovanie o uznesení, ktorým boli 

predložené a prerokované informačné listy. Znenie uznesenia predsea AS PraF UK aj prečítal. 

 

NÁVRH č. 4 

 

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, v platnom znení na návrh 

dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 
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návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do doktorandského študijného 

programu v súlade s predloženými informačnými listami: 

 

a) Vyšetrovací princíp, jeho rozsah a vplyv na tvorbu rozhodnutia v civilných 

mimosporových veciach, 

b) Civilné právo v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu 

pre ľudské práva, 

c) Participačné práva dieťaťa a ich výkon v civilnom procese.  

 

 

Hlasovanie:  

Za:   15 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK Uznesením č. 4/XIV/2018 zobral na vedomie 

informačné listy Katedry občianskeho práva. 

Do diskusie sa prihlásil dekan PraF UK, ktorý uviedol, že by chcel prerokovať akreditáciu odboru 

pracovné právo, nakoľko už raz ju senát prerokovával. Informoval, že pán profesor Schronk, ako 

zamýšľaný garant, nesplnil tri roky po sebe požiadavky na publikačnú činnosť a preto sa pristúpilo 

k zmene garanta, ktorým bude prof. Števček a spolugarantmi budú doc. Matlák a, pravdepodobne 

v tom čase už, doc. Hamuľák. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a preto dal predseda AS PraF UK hlasovať o uznesení, ktoré 

prečítal. 

NÁVRH č. 5 

 

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 v znení neskorších 

predpisov na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

návrh doktorandského študijného programu pracovné právo v študijnom odbore 3.4.6. Pracovné 

právo v dennej a externej forme. 

 

 

Hlasovanie:  

Za:   15 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Nehlasovali:  0 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že AS PraF UK Uznesením č. 5/XIV/2018 prerokoval 

akreditáciu študijného odboru pracovné právo v dennom a externom štúdium. 
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Predseda AS PraF UK v súvislosti s uskutočnenými voľbami poďakoval verejne členom volebnej 

komisie, ktorá skutočne výborne zastrešila voľby a najmä pani predsedníčke, Dr. Novákovej, ktorá 

skutočne váhu zodpovednosti vzala na seba a výborne zabezpečila priebeh volieb. Preto predseda 

AS PraF UK  navrhol dekanovi, aby jednotlivý členovia volebnej komisie boli ocenení odmenou 

dekana a to najmä pani predsedníčka Stálej volebnej komisie.  

Dekan povedal, že s tým súhlasí. 

Ďalej sa o slovo prihlásil senátor Igor Slovák, ktorý poďakoval vedeniu fakulty za ochotu 

a spoluprácu pri riešení študentských záležitostí a podnetov. 

Dr. Kováčiková poďakovala za ochotu senátorom a rýchle riešenie otázok a prerokovávaných tém 

a rovnako ocenila aj prácu predsedu AS UK.  

Senátor Erik Ploth poďakoval rovnako vedeniu PraF UK za výbornú spoluprácu a ochotu zo strany 

vedenia, lebo senátori zistili, že nie všade spolupráca v rámci senátu funguje na takejto výbornej 

úrovni ako u nás. 

Záverečného slova sa ujal predseda AS PraF UK, poďakoval všetkým prítomným senátorom za 

ochotu, čas, prístup a uviedol, že nasledujúcemu zloženiu senátu želá veľa úspechov a produktívne 

riešenie nastolených problémov. 

 

 

 

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

     JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

         predseda AS PraF UK 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

      


