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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 XV. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

vo volebnom období 7. máj 2020 – 6. máj 2022 

konanom dňa 10. februára 2022 

 

 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „AS PraF UK“ alebo „senát“): 

 

prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  
Vladimír Blahutiak 

Viktória Andrásiová 

Filip Loffay 

Patrik Poprocky 

Daniel Richter 

JUDr. Milan Sklenár 

 

Neprítomní - ospravedlnení: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.  

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

Bc. Matúš Brath 

Mgr. Erik Tóth 

Matúš Vančo 

 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  
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Prítomní: členovia Vedenia PraF UK: 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 10. februára 2022 o 9:00 hod. online 

prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. 

 

 

K bodu 1 / Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

Zasadnutie AS PraF UK viedol doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. ako predseda AS PraF UK v 

zmysle Rokovacieho poriadku AS PraF UK.  

 

Predseda AS PraF UK privítal prítomných na zasadnutí AS PraF UK a skonštatoval, že senát 

je uznášaniaschopný. 

 

Následne dal predseda senátu hlasovať o predloženom návrhu programu. 

 

Hlasovanie: 
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/XV/2022 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

3. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

4. Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku PraF UK   

5. Schválenie návrhu na vymenovanie prodekanky Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty 

6. Výzva rady VŠ   

7. Rôzne 

8. Záver .“ 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že program bol AS PraF UK schválený ako uznesenie č. 

1/XV/2022. 
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K bodu 2 /  Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

Predseda senátu odovzdal slovo pánovi dekanovi. 

Pán dekan predstavil materiál - Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

ktorého cieľom je najmä získanie cirkevnej akreditácie.  

Ďalej dodal, že na koľko išlo o starší Štatút, bolo potrebné jeho znenie aktualizovať. Ide však 

len o dočasné riešenie, vzhľadom na novelu o VŠ. K danému zneniu prišlo minimum 

pripomienok, ktoré boli zapracované. 

Pán dekan poprosil o podporu schválenia tohto Štatútu. 

Pán predseda senátu otvoril diskusiu k danému bodu. 

Pán prodekan Škrobák sa prihlásil o slovo a dodal, že dané znenie už bolo senátom v decembri 

prerokované. Predstavil však jeho zmeny, akými boli napríklad úpravy odkazov na iné predpisy 

a úprava gramatických chýb. Ďalej odôvodnil vecnú zmenu, ktorá sa týka najmä vypustenia 

ustanovenia, že pán dekan predkladá návrhy študijných programov, bolo by to totiž 

nezlučiteľné s novým systémom kvality.  

Predseda vyzval na doplňujúce otázky, nikto sa o slovo už neprihlásil. 

Následne dal predseda senátu hlasovať o predloženom znení Štatútu:  

Hlasovanie: 
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/ XV/2022 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 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. 2 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. 10 ods. 5 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 10/2008 

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, v znení dodatkov č. 1 až 6, na návrh dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

schvaľuje 

 

Vnútorný predpis Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.“ 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že Vnútorný predpis Štatút Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený ako uznesenie č. 2/XV/2022. 

 

K bodu 3 /  Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

Predseda senátu odovzdal slovo pánovi dekanovi. 
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Pán dekan ako predkladateľ predstavil daný materiál. Povedal, že úprava sa týka najmä 

študijného programu kanonické právo.  

Okrem toho tento dodatok dá možnosť externým študentom, aby sa skúška realizovala 

bezprostredne po konzultačných sústredeniach. Predpokladom je zvýšenie záujmu 

o konzultácie a následné absolvovanie skúšky.  

Pán prodekan Blažo doplnil, že vo všetkých stupňoch vzdelania, sú dané kvalitatívne 

požiadavky hodnotenia študentov, na minimálnu hranicu zo 61% na 60%, v dodatku je okrem 

toho zahrnutá aj hodnotiaca stupnica. Ďalej došlo aj k úprave pojmov - zo semestrálnej skúšky 

na skúšku a pod. Riešila sa aj otázka neúčasti na seminároch a cvičeniach – ak sú rozdelené 

semináre na viac častí,  napr. aplikované predmety. Ďalšia zmena sa týka doktorandského štúdia 

– úprava smeruje k tomu, aby sa lepšie prepojilo uskutočňovanie študijných programov. Ďalej 

aj presnejší a bezpečnejší mechanizmus, resp. procesný postup ako postupovať, keď doktorand 

odovzdá nekvalitnú dizertačnú prácu.  

Pán doktor Dufala pridal do diskusie, že termíny vypísania skúšok pre externých študentov boli 

málo obsadzované. Dodal, že mal najprv pocit, aby táto úprava nespôsobila zbytočné 

vypisovanie termínov, ale po vysvetlení prodekana Blaža už chápe a rozumie cieľu úpravy. Ale 

navrhuje upraviť znenie, že: po konzultácii (doplniť slovo) bezprostredne absolvovať skúšku.  

Pán dekan poďakoval za dobrú pripomienku. Ďalej dodal, že nie je autorom myšlienky, ani 

študenti, ale že to vzniklo po skúsenosti. Na koľko to bolo tak myslené priznáva a potvrdzuje, 

že by bolo vhodné doplniť slovo – PO SKONČENÍ konzultácie.  

Pán doktor Dufala navrhol, že je možné to upraviť opatrením dekana. 

Prodekan Blažo doplnil, že v znení textu nie je síce použité slovo bezprostredne ale slovíčko 

POTOM ako sa ukončila konzultácia.  

Pán doktor Dufala dodal, že to môže presne evokovať, že kedykoľvek potom.  

Prodekan Blažo navrhuje to zatiaľ nechať tak a následne po skúsenostiach upraviť podľa 

potreby. Dovysvetlil ciele úpravy.  

Predseda senátu vyzval na ďalšie otázky, neboli. 

Následne dal predseda senátu hlasovať: 

Hlasovanie: 
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

Uznesenie č. 3/XV/2022 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 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. 42 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 20/2019 

schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 
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na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Vnútorný predpis Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 5/2020 Študijný poriadok  Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.“ 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že Vnútorný predpis Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 

5/2020 Študijný poriadok  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol 

schválený ako uznesenie č. 3/XV/2022. 

 

K bodu 4 /  Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku PraF UK  

Predseda senátu predstavil dodatok č. 11, ktorý bol členom doručený elektronicky. Následne 

odovzdal slovo pánovi dekanovi. 

Pán dekan ako predkladateľ povedal, že dodatok súvisí so vznikom Inovačného centra 

priemyselného vlastníctva, v spolupráci s vedecko- technickými informáciami. Zameriavajú sa 

na pomoc univerzitám k ochrane práv duševného vlastníctva. Je preto potrebné to začleniť do 

vnútorných predpisov  

Predseda vyzval na diskusiu, do ktorej sa nikto nezapojil. 

Následne dal predseda senátu hlasovať:  

Hlasovanie: 
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 4/XV/2022 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 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. 42 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 20/2019 

schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1, na návrh dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku PraF UK.“ 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku PraF UK bol 

schválený ako uznesenie č. 4/XV/2022. 
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K bodu 5 /  Schválenie návrhu na vymenovanie prodekanky 

Predseda senátu predstavil materiál, ktorý bol členom doručený elektronicky. Následne 

odovzdal slovo dekanovi ako predkladateľovi. 

Pán dekan ako predkladateľ: „Vážené členky a členovia AS, život si vyžaduje zásadné 

nasadenie a je potrebne zrýchliť rekonštrukciu novej budovy fakulty. Zároveň budú oslavy 

100.výročia fakulty, ktorej oslavy vyvrcholia v júni, je potrebné tomu venovať obzvlášť veľkú 

pozornosť. V súvislosti s vnútornou kvalitou, je potrebné na to, aby tieto veci fungovali mať aj 

osobitného dekana pre tieto dve oblasti. Vhodnou by bola pani doc. Hana Kováčiková. Bola 

oslovená, či prijme takúto funkciu. Bola veľmi ochotná a aj ostatní členovia vedenia s návrhom 

plne súhlasili. Preto prosím o podporu aj vás, členov senátu.“  

Predseda senátu sa formálne opýtal či pani docentka s návrhom súhlasí. Doc. Kováčiková 

súhlasila, cíti sa poctená a ďakuje. 

Predseda senátu dodal, že je potrebné, aby tam bola osoba kompetentná a spôsobilá, práve taká 

pani docentka je a preto nemá pochybnosti o tomto návrhu. Drží pani Kovačikovej palce.  

Predseda senátu vyzval na diskusiu. 

Prof. Brtko sa prihlásil o slovo a chcel by tak isto podporiť a zaspomínať na príjemné časy AS, 

ktoré prežili s pani docentkou. Ďalej dodal, že je to osoba na správnom mieste a želá jej veľa 

šťastia a úspechov a nech si zachová organizačného ducha, ktorého nepochybne má.  

Ďalej sa o slovo nikto neprihlásil.  

Pred hlasovaním, sa musel odhlásiť doktor Sklenár, ďalej ho teda považujeme za neprítomného. 

Prítomných je 16 členov AS. 

Následne dal predseda senátu tajne hlasovať o predloženom znení štatútu na návrh dekana:  

Hlasovanie: 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 1 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že návrh na vymenovanie prodekanky fakulty doc. JUDr. Hany 

Kováčikovej, PhD. bol schválený. 

Na záver dekan zagratuloval pani docentke. 

Pani docentka Kováčiková poďakovala za podporu aj za hlasy a bude robiť všetko preto, aby 

dôveru a očakávania naplnila. 

 

K bodu 6 /  Výzva Rady vysokých škôl 

Predseda senátu predstavil výzvu, ktorá bola včera predložená členom senátu. Cieľom 

vyhlásenia je, aby sa vyjadril nesúhlas s aktuálnym znením novely VŠ a aby tým senátu neboli 

odobraté právomoci pri vyhlasovaní súhlasu resp. nesúhlasu. 

Ďalej sa o slovo prihlásil pán dekan a dodal, že ministerstvo vôbec neustúpilo a prekrúca rôzne 

fakty. Ďalej povedal, že chodí spolu s ostatnými dekanmi rozprávať sa s politikmi, do médií 

a pod. Je tu stále veľa univerzít, ktoré stále s daným znením novely nesúhlasia. Stále ide o tú 
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istú verziu, proti ktorej sme zásadne protestovali, iba s nejakými drobnými úpravami. 21.2.2022 

je plánovaný protest, ktorý zahŕňa prerušenie výučby Je potrebné aby nás bolo počuť.  

Pán predseda senátu vyzval na to, aby sme sa ako senát ozvali. Dodal, že verejná mienka 

zohráva v politike veľkú úlohu a poslanci veľmi citlivo reagujú na nálady v spoločnosti. Má 

pocit, že ministerstvo to ututláva a tvári sa, že len pár ľudí s tým má problém. Vôbec to tak nie 

je, stále je väčšina univerzít proti danému zneniu. Prosí a vyzýva k tomu, že ak sú nejaké 

pochybnosti, je potrebné si prečítať materiál, ktorý je vecou rokovania a nenechať sa opantať 

dojmom, že väčšina ľudí podporuje túto novelu v jej aktuálnom znení.  

Predseda senátu ďalej vyzval na diskusiu: 

Pán doktor Dufala zhrnul, že článok ktorý vyšiel ako „útok“ na pána dekana bol veľmi útočný 

a neoprávnený. Všetkých nás tam dotyčný pán zhrnul do jedného vreca. Pociťuje 

veľké sklamanie z celého prístupu. Problémom je podľa neho to, že verejnosť si to nenačíta 

a verí interpretáciám, ktoré nie sú pravdivé a nezodpovedajú realite. Uniká ľudom podstata, že 

ide o politizáciu VŠ. VŠ nie sú proti reforme ale problémom je práve ich politizácia. Pri 

odborných témach chýba názor odborníkov. Všetci majú názor na všetko a odborníci sú ticho. 

Prijímajú sa názory ľudí, korí tomu nerozumejú. Netreba skladať zbrane a ďalej bojovať 

a vysvetľovať, čo je problém.  Na záver dodal, že nám vadí nie reforma, ale ten spôsob akým 

to ide robiť ministerstvo.  

Dekan aj predseda senátu poďakovali za názor. 

Predseda senátu dodal, že my sme generácia, ktorá nezažila vojny a podobné aspekty. Podal 

otázku, či je nám skutočne jedno kto „po nás“ príde? Vo vzťahu k politikom. Myslia si, že 

všetko po nich bude tak isto možno fungovať ako to majú v pláne oni? Chýba stabilita. Vyzýva 

na to, aby sme nepadali a nevzdávali sa. On osobne, pokiaľ to bude čo najviac možné, bude 

proti tomu bojovať, aby to nebolo takto schválené.  

Dekan sa prihlásil o slovo a povedal, že vždy dbal na to, aby nepripustil politiku na akademickú 

pôdu. Aj napriek tomu došla dnes situácia tak ďaleko, že je potrebné to nazvať správnymi 

pojmami. Čo sa stane, keď tu nebude takýto „osvietený“ minister ale niekto iný? Dokonca sa 

treba pozrieť na to, že aj práve tí, ktorí sú označení za extrémistov sú práve proti novele. Tento 

minister vôbec nie je osvietený a zavádza autoritatívne metódy, za ktoré by sa nemuseli hanbiť 

ani komunisti. Zároveň znižujú financie do VŠ a znižujú šance na nejaký lepší rozvoj. Je ťažko 

ich označiť za nejakých osvietených, povedal, že to bude hovoriť, čoraz hlasnejšie.  

Prodekan Blažo dodal, že keď neprejde novela, neprejde Slovensko plánom obnovy. Ale 

dodáva, že niektoré ustanovenia sú značne v rozpore s vykonávacím nariadením EÚ. Tá jasne 

hovorí, že exekutíva nesmie ohroziť resp. zasiahnuť a ovládnuť VŠ. Takže tak, ako je 

navrhnutá, porušuje plán obnovy.  

Za študentov sa o slovo prihlásila podpredsedníčka Andrásiová, študenti si mysleli, že je ticho, 

boli už unavení. Ale opak je pravdou a práve preto podporujeme toto vyhlásenie. Nakoľko ide 

aj o vážne ohrozenie práv študentov oslabením ich hlasovacích práv.  

Pred hlasovaním sa tajomníčka senátu odpojila. Prítomných ostalo 15 členov. 

Následne dal predseda senátu hlasovať o predloženom znení: 
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Hlasovanie: 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 5/XV/2022 

 

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

PraF UK“) sa v plnom rozsahu pripája a podporuje výhrady Rady vysokých škôl Slovenskej 

Republiky (ďalej ako „RVŠ SR“) k novele zákona o vysokých školách, ktorá je aktuálne 

predmetom rokovania NR SR a ktoré RVŠ SR formulovala vo Výzve RVŠ SR akademickým 

senátom fakúlt a vysokých škôl dňa 9.2.2022. 

AS PraF UK rovnako podporuje výzvu RVŠ SR na symbolické prerušenie výučby dňa 

21.2.2022 a vyzýva dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty aby na 

tento deň udelil študentom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  dekanské 

voľno.“ 

 

K bodu 7/ Rôzne 

 

Predseda senátu do bodu rôzne povedal, že bude treba zrealizovať doplňujúce voľby  na miesto 

docentky Kováčikovej a zosnulého kolegu Rakovského.  

 

Prodekan Blažo informoval o aktuálnych situáciách ohľadom prihlasovania sa na rozvrh. 

Poďakoval študentským senátorom za spoluprácu v technickej podpore, spätnej väzbe a pod.  

 

Podpredsedníčka za študentskú časť taktiež poďakovala prodekanovi Blažovi za spoluprácu 

v tejto veci.  

 

Ďalej sa o slovo nikto neprihlásil. 

 

K bodu 8/ Záver 

 

Predseda senátu doc. Lukáčka poďakoval všetkým za účasť na tomto zasadnutí senátu.  

 

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

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda AS PraF UK 

 

 

Zapísala:       .................................................. 

        Bc. Viktória Andrásiová 
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Overili:  

prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc.   ................................................. 

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

Filip Loffay       ................................................. 
 


