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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 XVII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 15. 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. Marek Domin, PhD. 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.  

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

 

Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  
Bc. Viktória Andrásiová 

JUDr. Milan Sklenár 

Daniel Richter 

Matúš Vančo 

Vladimír Blahutiak 

 

Neprítomní - ospravedlnení:  

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

Bc Brath Matúš 

Filip Loffay 

Patrik Poprocky 

Mgr. Erik Tóth 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti: - 

 

Prítomní: členovia Vedenia PraF UK: 

Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 

Mgr. Andrea Szakács, PhD. 
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Miesto a čas zasadnutia:  

 

Zasadnutie AS PraF UK sa uskutočnilo dňa 15. marca 2022 o 9:00 hod. v miestnosti č. 324 SB 

(IURIDICUM) na Šafárikovom nám. č. 6, Bratislava.   

 

 

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. 

Pred hlasovaním sa dostavil prof. Nemec. 

 

Hlasovanie: 
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 1/XVII/2022 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Voľba skrutátorov 

3. Voľba podpredsedu AS PraF UK 

4. Dodatok č. 1 k Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty 

5. Prerokovanie termínu konania volieb kandidáta na dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty 

6. Voľba členov a náhradníkov do osobitnej volebnej komisie pre voľbu dekana 

7. Rôzne 

8. Záver.“ 

 

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

1/XVII/2022. 

 

K bodu 2/ Voľba skrutátorov 

Kvôli neprítomnosti skrutátorov dr. Uličnej a Filipa Loffaya –sa uskutočnila voľba skrutátorov. 

Predseda Lukáčka navrhol za skrutátorov za učiteľskú časť –dr. Kolárika a profesora Brtka. 

Za študentov navrhol – Viktóriu Andrásiovú. 

O týchto návrhoch sa dalo hlasovať: 
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Hlasovanie: 

Za: 17 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Skrutátori boli zvolení. 

 

K bodu 3/ Voľba podpredsedu AS PraF UK 

Predseda Lukáčka ozrejmil, že prodekanka Kováčiková sa vzdala funkcie. Je potrebné toto 

miesto dovoliť. Predseda Lukáčka navrhuje na toto miesto zvoliť prof. Lysého.  

 

Profesor Lysý súhlasil a návrh prijal. 

 

Otvorila sa diskusia k tomuto návrhu: 

 

Dr. Minčič  sa opýtal, či sa bavíme o dočasnej pozícii len do ukončenia volebného obdobia 

aktuálneho AS PraF UK. 

 

Predseda Lukáčka odpovedal, že áno. 

 

Uzatvorilo sa to tak, že jediným návrhom na túto pozíciu je len profesor Lysý. 

 

Zrealizovalo sa tajné hlasovanie zamestnaneckej časti AS PraF UK: 

 

Hlasovanie:  
Za: 11 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

 

 

K bodu 4/ Dodatok č. 1 k Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

Predseda Lukáčka predstavil dodatok, aj po zapracovaných pripomienkach a pod. Išlo 

o obmedzenie vnútorných predpisov – kedy predseda AS PraF UK nemohol kandidovať na post 

dekana. Až po 3 mesiacoch po ukončení funkcie. Je to všetko v súlade so zákonom.  

 

Doc. Domin vysvetlil druhý bod dodatku – v rámci štúdia narazil na „problém“ tajného 

hlasovania – nejde o právo ale o povinnosť. Na základe rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý 

tieto pojmy v danej súvislosti vysvetlil. Doc. Domin preto navrhuje, aby sa upravil pojem právo 

na tajné hlasovanie - na uchovanie tajného hlasovania.  

 

Predseda Lukáčka dodal, že je potrebné to zosúladiť s judikatúrou. A tento dodatok má jeho 

plnú podporu. 

 

Otvorila sa diskusia.  

Nikto sa neprihlásil o slovo. 
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Hlasovanie:  
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/XVII/2022 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2010 Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.“ 

 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2010 Poriadok 

voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol 

schválený ako uznesenie č. 2/XVII/2022. 

 

 

K bodu 5/ Prerokovanie termínu konania volieb kandidáta na dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

Predseda Lukáčka predstavil bod 5 – dodal, že predsedníctvo vyhlasuje voľby, ale považuje za 

potrebné prerokovať to so senátom. 

V súvislosti s aktuálnym dianím, považuje za potrebné si zachovať kompetenciu voliť dekana. 

To sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Pracujeme s hypotézami, ako sa k tomu zákonodarcovia 

postavia. Toto právo považuje za výsostné právo senátu a je potrebné  ho zachovať. Je 

momentálne vážne ohrozené.  

 

Členovia predsedníctva obdržali návrh na uznesenie vyhlásenia volieb s návrhom termínu na 

predkladanie návrhov na kandidátov do 19.4.2022 a termín konania volieb na 29.4.2022. 

 

Otvorila sa diskusia: 

 

Dr. Dufala – sumarizoval – ide sa schváliť to, čo bolo obdobne schválené aj veľkým senátom 

v súvislosti s voľbou rektora. Ďalej dodal, že je potrebné zachovať naše právo. Opýtal sa, či 

budeme voliť dekana v takomto zložení - aktuálneho senátu. 

 

Dr. Minčič – zhrnul, že novela nebude účinná na aktuálnu voľbu dekana.  

 

Predseda Lukáčka dodal, že aj univerzitný senát vyhlásil voľby na rektora skôr – budú sa 

konať dňa 18.5.2022. Odôvodnenie je rovnaké. Ak to porovnáme s ostatnými voľbami, ktoré 

sa realizovali v minulosti – napr. návrh na podanie kandidátov bolo 15-16 dní – aktuálne to 

bude viac ako mesiac. 

 

Dr. Dufala – maximálne stotožnený s daným návrhom. Nakoľko videl, ako bol novela 

komunikovaná - zle. Tak považuje vyhlásenie volieb skôr za opodstatnené. A žiadne 
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skracovanie obdobia sa nedeje, ako to mohlo byť prezentované. Kandidáti budú mať mesiac na 

prípravu. Nevidí v tom prekážky ani žiadne vhodnejšie slovo asi: „námietky“, ktoré by mohli 

prísť.  

 

Podpredseníčka Andrásiová – či máme informáciu ako postupujú ostatné fakulty? 

 

Predseda Lukáčka odpovedal, že mnohé ďalšie fakulty postupujú rovnako. 

 

Dr. Minčič má jemné obavy, aby sme nedali „bič“ zákonodarcom týmto krokom. 

 

Profesor Lysý povedal, že podľa neho to nebude mať vplyv.   

 

Predseda Lukáčka dodal, že je to diskutabilné. Ale jednoducho pokračujeme v tom, čo hlásame. 

Vyhlásenie volieb je neobvyklé ale aj aktuálna situácia zo strany zákonodarcov je neobvyklá.  

 

Kolega Richter - podľa jeho názoru marketing fakulty pôjde dole. Médiá to budú zneužívať. 

Môže to odradiť aj uchádzačov o štúdium. A môže to byť zneužité v ďalšom legislatívnom 

procese pri tvorbe novely zákona VŠ. 

 

Predseda Lukáčka povedal, že podľa neho je potrebné sa pokúsiť aspoň o niečo. Lepšie ako 

neurobiť nič. Je podstatné, či sme s tým stotožnení, alebo nie.  

 

Prof. Lysý – ako historik dodal, že keď prvýkrát bola zrušená samospráva VŠ – bola to 

filozofická fakulta, ktorá bola „najhlasnejšia“ a najviac protestovala. Právnická fakulta bola 

ticho – kvôli zloženiu. Ide o to, či sa ozveme a ostane to na papieri, alebo budeme ticho 

a budeme „navždy“ mlčať.  

 

Prof. Brtko – súhlasí s tým, že výsledok legislatívneho procesu neovplyvníme, ale je potrebné 

si zachovať spravodlivú cestu a udržať aspoň takto túto našu samosprávu. A udržať si a bojovať 

za naše presvedčenie. 

 

Predseda Lukáčka navrhol hlasovať o odporúčaní, aby predsedníctvo vyhlásilo voľby v tom 

termíne v akom to je navrhované a aby bola zachovaná dostatočne dlhá doba na predkladanie 

návrhov na dekana fakulty.  

 

 

Hlasovanie: 
Za: 16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 0 

 

Predseda po hlasovaní navrhol 5-minútovú prestávku, na stretnutie predsedníctva. 

 

 

Uznesenie č. 3/XVII/2022 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

odporúča 
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Predsedníctvu Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, 

aby sa voľby kandidáta na dekana na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027 uskutočnili 

dňa 29. apríla 2022 o 9.00 hod. a aby určilo lehotu na predkladanie návrhov kandidátov pre 

voľbu kandidáta na dekana do 19. apríla 2022 do 12.00 hod.“ 

 

 

Predseda AS PraF UK oznámil, že toto odporúčanie predsedníctvu bolo schválené ako 

uznesenie č. 3/XVII/2022. 

 

Následne predseda prerušil rokovanie senátu a predsedníctvo sa odobralo na vlastné zasadnutie 

do vedľajšej miestnosti.  

 

Po návrate predsedníctva do rokovacej miestnosti AS PraF UK predseda pokračoval v rokovaní 

senátu, ktorý oboznámil s uznesením predsedníctva, ktoré prijalo: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) na základe čl. 1 a 2 Poriadku voľby kandidáta na dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 8/2010 v znení Dodatku č. 1) 

 

I. vyhlasuje voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027 (ďalej len „kandidát na dekana“); 

 

II. určuje termíny a podmienky pre návrhy a voľbu takto: 

a) návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana možno predkladať do 19. apríla 2022 

do 12,00 hod. a to tajomníčke Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty JUDr. Soni Sopúchovej, PhD. osobne alebo 

prostredníctvom podateľne Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty; 

návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana musia spĺňať podmienky stanovené 

v čl. 2 Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty č. 8/2010 v znení Dodatku č. 1); 

b) voľba kandidáta na dekana sa uskutoční na zasadnutí Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 29. apríla 2022 o 9,00 hod. v miestnosti AUDITORIUM 

MAXIMUM na Šafárikovom námestí 6, Bratislava; 

 

III. zvoláva zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na 29. apríla 2022 o 9,00 hod. v miestnosti AUDITORIUM MAXIMUM na 

Šafárikovom námestí 6, Bratislava. 

 

 

K bodu 6/ Voľba členov a náhradníkov do osobitnej volebnej komisie pre voľbu dekana 

 

Predseda Lukáčka oznámil, že vzhľadom na voľby dekana je potrebné ustanoviť osobitnú 

volebnú komisiu. Následne navrhol za zamestnaneckú časť predsedu doc. JUDr. Mareka 

Domina, PhD., ktorý tento návrh prijal. Za ďalšiu členku komisie navrhol Mgr. Petronelu 
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Luprichovú, PhD. a náhradníka doc. PhDr. Dušana Staneka, CSc. – obidvaja tieto návrhy 

prijali.  

 

Podpredsedníčka Andrásiová navrhla za členov do osobitnej komisie za študentov Bc. Matúša 

Bratha a za náhradníčku seba - teda Viktóriu Andrásiovú. Obidvaja svoj návrh prijali a súhlasia 

s ním. 

 

Ďalšie návrhy neboli prednesené. 

 

O týchto návrhoch sa vykonala sa tajná voľba: 

 

Hlasovanie o predsedovi komisie: 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

Hlasovanie: 
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie o členovi za zamestnaneckú časť: 
Mgr. Petronela Luprichová, PhD.   

Hlasovanie: 
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie o náhradníkovi za člena za zamestnaneckú časť: 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.  

Hlasovanie: 
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie o členovi za študentskú časť: 

Bc. Matúš Brath  

Hlasovanie: 
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Hlasovanie o náhradníkovi za člena za študentskú časť: 
Viktória Andrásiová  

Hlasovanie: 
Za: 17 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Uznesenie č. 4/XVII/2022 

  

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 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 

schvaľuje 

členov osobitnej volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, a to: 

- predsedu komisie: doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

- člena za zamestnaneckú časť: Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

- náhradníka za člena za zamestnaneckú časť: doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

- člena za študentskú časť: Bc. Matúš Brath 

- náhradníka za člena za študentskú časť: Viktória Andrásiová.“ 

 

 

Predseda AS PraF UK konštatoval, že osobitná volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bola zriadená uznesením č. 

4/XVII/2022.  

 

K bodu 7 / Rôzne 

 

Predseda Lukáčka do bodu Rôzne mal dve veci – oznámil, že Štatút AS PraF UK nebol 

schválený na univerzitnom senáte. Je potrebné sa v tejto veci opäť stretnúť – navrhol zvolanie 

senátu na štvrtok 8:00 – online. Väčšina súhlasila. Dnes prebehne aj legislatívna komisia v tejto 

veci.  

 

Ako druhú vec dodal, že predsedníctvo musí vyhlásiť voľby do AS PraF UK. Ak by sme to 

nevyhlásili – novela túto vec neupravuje. Preto, ak by nám uplynulo volebné obdobie – senát 

by zanikol. Prechodné obdobie je momentálne určené do augusta 2023.  

Nikto nemal výhrady k predmetným veciam, a preto predseda Lukáčka dodal, že budú 

v najbližších dňoch vyhlásené voľby do AS PraF UK.  

 

Ďalej sa diskutovalo o aktuálnej situácii s ukrajinskými študentmi a pod. 

 

Na záver sa študentom odovzdali dekréty o osvedčení o zvolení za člena AS PraF UK. 

 

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

        Bc. Viktória Andrásiová 

 

 

 

 

Overili:  

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

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

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


