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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 XVI. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 2. marca 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. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.  

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, 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:  
Bc. Viktória Andrásiová 

Bc. Matúš Brath 

Daniel Richter 

Matúš Vančo 

 

Neprítomní - ospravedlnení: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

Vladimír Blahutiak 

Mgr. Erik Tóth 

Filip Loffay 

Patrik Poprocky 

JUDr. Milan Sklenár 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti: - 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK: 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 
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doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 

Ing. Albert Priehoda, PhD. 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 2. marca 2022 o 12:30 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: 18 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/XVI/2022 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Pripomienky k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

3. Rôzne 

4. Záver .“ 

 

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

1/XVI/2022. 

 

K bodu 2 / Pripomienky k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

Predseda senátu odovzdal slovo pánovi prodekanovi Škrobákovi. 

Pán prodekan Škrobák vysvetlil zmeny, ktoré vznikli po zasadnutí Pedagogickej komisie 

Univerzity Komenského v Bratislave. Prechádzal bod po bode v rámci materiálu, ktorý bol 

členom senátu zaslaný v elektronickej podobe pred zasadnutím senátu. K niektorým bodom sa 

vyjadril bližšie, a to k nasledovným: 
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Rozčlenili sme pôvodný článok 5 na dva samostatné články a urobili sme to účelovo, lebo jedna 

pripomienka sa týkala čestného senátora. Vytvoril sa nový článok 6, prečíslovali sa články 7 

a 8, ale článok 8 bol vypustený, takže ďalších článkov sa to nedotklo. Ten článok 8 sa týkal 

čestného senátora, ktorý sa stal terčom kritiky, napriek tomu, že je súčasťou štatútu univerzity. 

Dekan si túto pripomienku osvojil a tento titul sa rozhodol vypustiť. Zmenili sme pojmy vysoká 

škola na univerzita. Ďalej navrhujeme úpravu, že členmi predsedníctva senátu budú všetci 

overovatelia, nielen ten, ktorý získal najväčší počet hlasov. Vecná chyba je článok 32, kde sa 

nachádzajú obsolétne ustanovenia, a teda boli vypustené. Ďalej sú to len technické veci, ako 

napríklad vypustenie dátumu schválenia štatútu a tiež jedna gramatická úprava. Prodekan sa 

vyjadril, že to radšej celé prešiel, aby nevznikli problémy kvôli nedostatku času.  

 

Na zasadnutie sa dostavil člen senátu za študentskú časť senátu, magister Sklenár. 

 

Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania, do ktorej sa nik neprihlásil. 

 

Ďalej predseda senátu otvoril tému, ktorá už bola diskutovaná na minulých zasadnutiach senátu 

a ktorá sa týka toho, že funkčné obdobie dekana už nebude ďalej obmedzené. Predseda senátu 

osobitne otvoril diskusiu aj k tejto veci. Do diskusie sa zapojil prodekan Škrobák, ktorý doplnil, 

že pán dekan sa vyjadril, že poveruje prodekana Škrobáka, aby túto úpravu do štatútu doplnil, 

v prípade podpory senátu. Predseda senátu sa vyjadril, že súhlasí, aby obmedzenie v štatúte 

nebolo, mohlo by spôsobiť problematickú situáciu, a to najmä vzhľadom na súčasné obdobie. 

Do diskusie sa prihlásila doktorka Uličná, ktorá sa opýtala, či v prípade prijatia novely zákona 

o vysokých školách, bude toto ustanovenia v poriadku. Na túto otázku odpovedal prodekan 

Škrobák, že práve ustanovenie o limitácii by mohlo byť v rozpore so znením tohto zákona. 

V súčasnej dobe tiež nie je možné predvídať, aká podoba novely bude schválená. Mimo toho, 

zákonnú úpravu musíme rešpektovať, takže ak to bude súčasťou novej úpravy, štatút sa bude 

musieť zosúladiť. V súčasnej dobe v zákone limitácia nie je obsiahnutá, takže momentálny 

návrh vypustenia limitácie nie je v rozpore so zákonom. Do diskusie sa ďalej zapojil člen senátu 

Minčič, ktorý sa opýtal, ako novela zákona o vysokých školách počíta s funkciou dekana. Pán 

prodekan Škrobák odpovedal, že v tom novšom znení je funkcia zachovaná. Pán predseda 

senátu doplnil, že dekana už ďalej nebude voliť senát, pretože aj senát možno nebude existovať. 

Tá diskusia je veľmi hypotetická a momentálne prebiehajú stále diskusie o tom, ako to bude 

vyzerať. Funkcia dekana by mala byť zachovaná, ale bude mať iné kompetencie a nebude ho 

voliť senát, ale komisia, ktorá bude mať rôznorodé obsadenie. Prodekan Blažo taktiež doplnil, 

že diskusia o tejto novele je skutočne hypotetická a je to náročné predvídať, takže aj z toho 

dôvodu musíme prijať tento nový štatút. Ďalším dôvodom je to, že nový štatút upravuje nové 

inštitúty, ktoré vyžaduje nový systém vnútornej kvality. Pokiaľ ide o funkčné obdobie dekanov, 

opäť sa v zákone navrhuje limitácia s tým, že súčasné funkčné obdobie sa považuje za prvé.  

 

Hlasovanie: 
Za: 19 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/XVI/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. 
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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 Pripomienky k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty boli schválené ako uznesenie č. 2/XVI/2022. 

 

Zo zasadnutia odišiel člen senátu doc. Fábry. 

 

 

K bodu 3/ Rôzne 

 

Predseda senátu informoval členov senátu, že nemá tému do bôdu rôzne.  

 

Člen senátu, doktor Minčič, sa opýtal, či bude fakulta nasledovať univerzitu v tom, aby boli 

skôr vyhlásené voľby dekana. Predseda senátu odpovedal, že táto otázka ešte bude predmetom 

rozhodovania senátu. Doktor Minčič doplnil, že pokiaľ by mali byť voľby v máji, tak je najvyšší 

čas začať diskusiu. Otázku ďalej položil člen senátu, prof. Lysý, ktorý sa opýtal, kedy bude 

v parlamente ďalšia schôdza o hlasovaní o tejto novely. Predseda senátu odpovedal, že si nie je 

istý, ale pravdepodobne to bude okolo 15. marca 2022.  

 

Do diskusie sa ďalej zapojila členka senátu Andrásiová, ktorá sa opýtala, či sú nejaké novinky 

ohľadom prezenčnej výučby, ohľadom rúšok a testov. Prodekan Blažo odpovedal, že fakulta sa 

snažila zistiť, aký je právny stav, čo je pomerne náročné, pretože legislatíva napríklad ignoruje 

rozoznávanie školy, stredné školy alebo vysoké školy a univerzity. Faktom ostáva, že fakulta 

nepôjde nad rámec legislatívy, zatiaľ je zhoda v používaní respirátorov v interiéroch s tým, že 

tí študenti, ktorí majú problémy, tí sa budú riešiť individuálnymi výnimkami.  

 

Ďalšia otázka sa týka toho, ako sa bude postupovať, ak bude študent pozitívny. Prodekan 

Škrobák odpovedal, že fakulta pripravuje opatrenie, ktoré bude obsahovať blanketové odkazy 

na usmernenie hlavného hygienika. V každom prípade, v pondelok majú prísť študenti do školy 

v respirátoroch. Testy zatiaľ nie sú potrebné.  

 

Pán profesor Lysý sa opýtal na externé štúdium, či aj časť externého štúdia prejde prezenčne. 

Prodekan Blažo odpovedal, že viacerí študenti požiadali o osobitný prístup, boli vydané 

rozhodnutia, ktoré sú dôležité, pretože bez neho študenti nemajú žiadny osobitný prístup. 

Prezenčná forma povinných predmetov sa týka aj externých študentov, pričom bude hybridná, 

čo znamená, že ak sa študenti nebudú môcť zúčastniť, pripoja sa online. V prípade študentov, 

ktorí sa nemôžu zúčasťňovať prezenčného vyučovania, majú sa zapojiť k externej forme. 

Prodekan Andraško k tomu bude posielať osobitný email. Študenti majú v spomínaných 

rozhodnutiach napísané možnosti, aké môžu využiť.  

Pán prodekan Blažo informoval o rozhodnutí vedenia PraF UK o opatreniach, ktoré fakulta 

prijala v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu a ktoré už sú zverejnené na webovej stránke. 

Poprosil, aby si ho všetci prečítali vrátane študentov, ktorí nie sú Ukrajincami. Predseda senátu 
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k tejto veci vyzval členov študentskej časti senátu, aby sa neváhali obrátiť na prodekana, ak by 

mali otázky od študentov. Do rokovania sa ďalej zapojil člen senátu Sklenár, s otázkou, či bude 

ďalší senát online formou alebo prezenčnou. Predseda senátu odpovedal, že k tejto veci ešte 

prebehne interná diskusia a výsledok bude prezentovaný.  

 

Do diskusie sa zapojila členka senátu, doktorka Uličná, ktorá vyzvala členov študentskej časti, 

aby sa zapojili s pomocou aj v rámci mimovládnych agentúr. Prodekan Blažo spomenul, že 

väčšinu zahraničných študentov tvoria práve študenti z Ukrajiny a máme aj jednu ruskú 

študentku, ktorá pomáha ukrajinských študentom.  

 

 

K bodu 4/ Záver 

 

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

 

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

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

 predseda AS PraF UK 

 

 

 

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

        JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

        tajomníčka AS PraF UK 

 

 

 

 

Overili:  

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

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

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


