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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 XX. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

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

konanom dňa 29. apríla 2022 
 

Prítomní: členovia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

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

 

Členovia AS PraF UK za zamestnaneckú časť AS PraF UK 
JUDr. Andrej Beleš, PhD. 

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

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

Mgr. Martin Dufala, PhD. 

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. 

Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 

doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.  

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. 

prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. 

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

Mgr. Petra Uličná, PhD. 

 
Členovia AS PraF UK za študentskú časť AS PraF UK:  

Bc. Viktória Andrásiová 

Vladimír Blahutiak 

Bc. Matúš Brath 

Filip Loffay 

Daniel Richter 

JUDr. Milan Sklenár 

Matúš Vančo 

 

S ospravedlnením neprítomnosti:  

Patrik Poprocky  

Mgr. Erik Tóth 

 

Bez ospravedlnenia neprítomnosti:  

nikto 
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Prítomní členovia Vedenia PraF UK: 

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

Dr. Iur. Angelika Mašurová, MLE (prodekanka) 

prof. Mgr. Ján Škrobák, PhD. (prodekan) 

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. (prodekanka) 

 

Prítomní hostia: 

Doc. Lindmyla Golovko, PhD. 

Dominika Veselá 

Katarína Burdová 

Stanislav Mihálik 

Helga Kovačičová 

Marián Vrabko 

Valéria Dančiaková 

Martin Daňko 

Lukáš Turay 

Anton Martvoň 

 

Miesto a čas zasadnutia:  

Verejná časť zasadnutia AS PraF UK sa uskutočnila dňa 29. apríla 2022 o 9:00 hod. v 

miestnosti AUDITORIUM MAXIMUM na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave. 

 

Neverejná časť zasadnutia AS PraF UK sa uskutočnila dňa 29. apríla 2022 po skončení verejnej 

časti v miestnosti č. 324 SB  IURIDICUM na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave.  

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

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

Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predseda senátu“). 

  

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

uznášaniaschopný. Následne otvoril zasadnutie AS PraF UK a oboznámil prítomných 

s programom zasadnutia a navrhol doplnenie 2. bodu rokovania na koniec vety o slovné 

spojenie „ ... a určenie priebehu predstavovania kandidátov na dekana PraF UK“. Po tejto 

zmene bude 2. bod programu znieť : „Správa o výsledkoch overenia návrhov kandidátov na 

dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a určenie priebehu 

predstavovania kandidátov na dekana PraF UK“. Ďalšie zmeny a doplnenia programu 

zasadnutia neboli navrhnuté. Predseda senátu dal preto následne hlasovať o schválení návrhu 

programu zasadnutia AS PraF UK. 

 

Hlasovanie: 

Za: 25 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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Uznesenie č. 1/XX/2022 

 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2. Správa o výsledkoch overenia návrhov kandidátov na dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty a určenie priebehu predstavovania kandidátov na dekana PraF 

UK 

3. Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

4. Záver.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že program bol senátom schválený ako uznesenie č. 1/XX/2022. 

 

K bodu 2/ Správa o výsledkoch overenia návrhov kandidátov na dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a určenie priebehu predstavovania 

kandidátov na dekana PraF UK 

 

Predseda senátu vyzval predsedu volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana (ďalej len 

„volebná komisia“), aby oboznámil prítomných s návrhmi na kandidátov na kandidáta na 

dekana PraF UK a podal správu o výsledkoch overenia týchto návrhov v zmysle čl. 3 bod 3 

Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komensk6ho v Bratislave, Právnickej fakulty 

(vnútorný predpis č. 8/2010) v znení Dodatku č. 1 (vnútorný predpis č. 3/2022) (ďalej len 

,,Poriadok voľby“). 

 

Predseda volebnej komisie doc. JUDr. Marek Domin, PhD. oboznámil prítomných s návrhmi 

na kandidátov na kandidáta na dekana PraF UK a podal správu o výsledkoch overenia návrhov 

kandidátov na dekana. Z predneseného vyplynulo, že jediným kandidátom na dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty je: 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

Predseda volebnej komisie ďalej uviedol, že tajomníčka AS PraF UK JUDr. Soňa Sopúchová, 

PhD. postúpila v lehote stanovenej Predsedníctvom AS PraF UK (t. j. do 19. 04. 2022 do 12:00 

hod.) predsedovi volebnej komisie návrhy na kandidátov na dekana PraF UK. 

 

Predseda volebnej komisie informoval, že volebná komisia sa následne zaoberala 

skutočnosťou, či doručené návrhy spĺňajú podmienky uvedené v čl. 2 bod 1 až 3 Poriadku 

voľby, pričom na svojom zasadnutí dňa 20. 04. 2022 zároveň skúmala, či návrhy boli podané v 

lehote stanovenej Predsedníctvom AS PraF UK (t. j. do 19. 4. 2022 do 12:00 hod.). Vzhľadom 

na to, že všetky návrhy na kandidátov na dekana PraF UK boli podané riadne a včas, sa volebná 

komisia dňa 20. 04. 2022 jednomyseľne uzniesla, že doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. má byť v 

zmysle čl. 3 bod 3 Poriadku voľby zaradený medzi kandidátov na voľbu kandidáta na dekana 

PraF UK. Predseda volebnej komisie doplnil, že jeden návrh nebol vzatý do úvahy, pretože bol 

podaný osobou, ktorá nie je členom akademickej obce PraF UK a poďakoval prítomným za 

pozornosť.  
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Predseda senátu poďakoval predsedovi volebnej komisie za podanie správy a členom AS PraF 

ozrejmil, že Poriadok voľby upravuje ďalší postup pri voľbe kandidáta na dekana PraF UK len 

rámcovo, teda bližšie nestanovuje postupnosť predstavovania jednotlivých kandidátov na 

kandidáta na dekana PraF UK, spôsob ich prezentácie, poradie ich odpovedí na položené otázky 

z pléna a ani časové obmedzenie jednotlivých výstupov kandidátov na kandidáta na dekana 

PraF UK. Z tohto dôvodu predseda senátu predložil AS PraF UK návrh uznesenia, ktoré 

uvedené bližšie špecifikuje. Predseda senátu prečítal návrh uznesenia a následne otvoril 

diskusiu. Do diskusie sa nik neprihlásil. Predseda senátu ukončil diskusiu k tomuto bodu 

zasadnutia AS PraF UK a dal následne hlasovať o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 25 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 2/XX/2022 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v súlade s čl. 4 

ods. 3 a 4 Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (Vnútorný predpis PraF UK č. 8/2010) v znení Dodatku č. 1 (Vnútorný 

predpis č. 3/2022) určuje priebeh predstavovania kandidáta na kandidáta na dekana PraF UK 

(ďalej len" kandidát") takto:  

a) predstavovanie kandidáta sa bude skladať z dvoch častí: (1) vystúpenie kandidáta, počas 

ktorého kandidát prezentuje svoj program, (2) diskusia s kandidátom v ktorej kandidát 

odpovedá na otázky členov akademického senátu a prítomných členov akademickej obce 

fakulty a so súhlasom predsedu AS PraF UK aj iných osôb; dĺžka diskusie nie je obmedzená, 

pokiaľ AS PraF UK uznesením nerozhodne inak;  

b) maximálna dĺžka vystúpenia kandidáta je 30 minút.“ 

 

Predseda senátu oznámil, že návrh uznesenia, ktoré bližšie špecifikuje priebeh voľby dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, bol senátom schválený ako uznesenie 

č. 2/XX/2022. 

 

K bodu 3/ Voľba kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

 

Predseda senátu vyzval k vystúpeniu kandidáta doc. Burdu, aby predniesol svoje programové 

tézy a celkovú prezentáciu svojej osoby ako kandidáta na kandidáta na dekana PraF UK a to 

v rozsahu max. 30 minút. Predseda senátu doplnil, že toto zasadnutie sa skladá z verejnej 

a neverejnej časti a informoval o ďalšom postupe. 

 

Docent Burda úvodom povedal, že je zaujímavé stáť na tomto mieste tretíkrát, čo 

nepredpokladal. Pán dekan svoju prezentáciu začal s objasnením, že vo svojej reči spomenie, 

čo splnil, čo nesplnil a ako ďalej. Ako prvú vec uviedol reformu štúdia, ktorá je predmetom 

viacerých slidov, ide o koncept, ktorý je známy, pretože sa takmer celý pretavil do praxe, čo 
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bolo pravdepodobne dobre, keďže mu PraF UK prejavila dôveru druhýkrát. Následne 

spomenul, že vymenil cca. 30 % učiteľov hneď v prvých rokoch, pretože bolo potrebné 

investovať do učiteľov, ktorí sú inovatívni a ktorí majú záujem o nové veci, napríklad o výučbu 

s nekomentovanými predpismi. Samozrejme, pokiaľ ide o kvalitu štúdia, tá veľmi závisí aj 

od študentov, ktorí ak sa nepripravia na seminár, nie je o čom diskutovať. Ešte aj v súčasnosti 

je potrebné veci meniť za pochodu, konzultácie s praxou fungujú, ale kvôli Covidu neboli 

v takej miere, ako sme plánovali, riešime spätné väzby od študentov, čo je dôležité. Dekan ďalej 

vysvetlil, že mu je často vyčítané, že vychádza príliš v ústrety študentov, čomu tak na začiatku 

aj bolo, pretože bolo veľa rôznych porušení ich práv, ale to sa postupne mení, takže snaha je 

ostať vo vyváženom stave a verí, že aj študenti to chápu. Celý systém štúdia má byť aj podľa 

európskych štandardov za účasti študentov, v čom sme predbehli dobu. Smerom do budúcnosti 

ku štúdiu dekan uviedol, že sa chce vyhnúť zbytočným nedorozumeniam, vypilovať štúdium 

čo najlepšie pre prax a informácie z praxe sú, že študenti reformovaného programu sú lepší. 

Jednoznačne chce dekan toto reformované štúdium zachovať, aj keď boli hlasy, aby sme ho 

zjednodušili. Inak povedané, po technickej a komunikačnej stránke môžeme vychádzať 

študentom v ústrety, ale čo sa týka nárokov, tam nepoľavíme. Čo sa týka vedy 

a doktorandského štúdia, s týmto neustále pracujeme, aby sme sa zlepšili v rámci výstupov. 

Skúšali sme viaceré prístupy, zobrali sme veľa doktorandov a nechali sme tomu voľnosť, veľmi 

to nefungovalo, potom sme nároky na vyťaženie doktorandov pritvrdili, tiež to nebolo úplne 

ideálne a tak sa snažíme s pani prodekankou Mašurovou nájsť vhodný balans. Doktorandi 

musia zvládať metodológiu vedy a keďže majú zostať na fakulte, majú mať aj dobré 

pedagogické zručnosti, na čom pracujeme. Granty sú oblasť, ktorá sa taktiež zlepšuje, máme 

spoluprácu s viacerými inými fakultami a za výraznú medzinárodnú spoluprácu dekan 

vyzdvihol Ústav európskeho práva. Čo sa týka grantov APVV, v roku 2014 sme mali 4 a v roku 

2020 ich bolo 14, čo sú výsledky našej spoločnej práce ako aj metodického úsilia prodekana 

Strémyho. Máme časopis Bratislava Law Review, na ktorom pracujeme, aby bol zaradený do 

databáz. Ďalšia oblasť sú medzinárodné vzťahy,  mali sme tu viacerých zahraničných hostí, 

významných profesorov aj praktikov, zástupcov významných inštitúcií. Neskôr prišiel Covid 

a veci sa zastavili, postupne pracujeme na ich oživení. Dekan vyzdvihol Ústav klinického 

právneho vzdelávania a tzv. moot courty, ktoré majú medzinárodný dopad. Oblasť legislatívy, 

tu dekan uviedol, že bol kritizovaný, že vydáva veľa vnútorných predpisov, čo bola zo začiatku 

aj pravda. Predpisy musia byť, ale ako už pred rokmi povedal pán docent Fábry, samé o sebe 

nič neznamenajú, dôležitá je realizácia. Neskôr sa teda začali vydávať menej a zjednodušovali 

sa. V súvislosti s novelou vysokoškolského zákona sa budú musieť všetky naše vnútorné 

predpisy aj tak meniť. Dekan poďakoval prodekanovi Škrobákovi, ktorý mnohé dokumenty 

sám vypracováva. Čo sa týka vzťahov s verejnosťou, máme Alumni klub, ktorý sa dobre 

rozbehol, ale prišlo obdobie, kedy sa ľudia báli stretávať. Toto je taktiež oblasť, ktorú by sme 

chceli opäť naštartovať. Ďalšia oblasť je popularizácia práva a fakulty, tu prevažujú pozitíva, 

aj keď boli aj negatíva. Často šliapeme politikom na päty, ale je dôležité, aby sme raz šliapali 

jedným a inokedy druhým, aby sme si zachovali nestrannosť, avšak ak niečo nepovažujeme za 

správne, máme sa vyjadriť, pretože my máme taktiež nejakú zodpovednosť a politici si nemôžu 

myslieť, že majú mandát robiť úplne všetko. Dekan sa ďalej vyjadril, že sa viackrát zastal 

kolegov, ktorí boli osočovaní aj zo strany politikov. Dekan spomenul a je rád, že máme časopis 

Comenius a jeho popularizačné varianty, máme podcasty, spomenul prácu prodekana Andraška 

a dobrú spoluprácu. Do diania boli zapojení viacerí ľudia, vznikli pozície asistentov 

prodekanov a zástupcov katedier namiesto tajomníkov. Dekan sa ďalej vyjadril k mzdovej 

reforme, ktorá na fakulte prebehla. V rámci prezentácie uviedol konkrétne čísla, spomenul 
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učiteľov a zvýraznil prácu administratívnych pracovníkov, bez ktorých by to nešlo, osobitne 

vyzdvihol prácu vedúcej študijného oddelenia Mgr. Kovačičovej a prodekana Blaža. Taktiež 

uviedol počty profesorov a docentov, koľko ich bolo v minulosti a koľko ich máme dnes. Je 

dôležité mať vedekých pracovníkov na 100%-tný úväzok, pretože pri čiastočnom sa z hľadiska 

financovania fakulty nepočítajú. Čo sa týka mzdy, dnes máme 89 učiteľov, ktorí majú osobný 

príplatok 400 eur a viac, v roku 2014 bolo iba 15 učiteľov, ktorí mali osobný príplatok nad 100 

eur, dosiahli sme to prácou v rámci štúdia a vedeckých výstupov. Dekan uviedol, že 

momentálne si dáva do ďalšieho funkčného obdobia jediný ambiciózny cieľ a to: Prežiť, 

pretože budúci rok bude z hľadiska financovania mimoriadne náročný, pretože financovanie je 

aj tento rok kritické a možno budeme musieť tento rok znížiť platy, jedine, že by sa nám 

podarilo získať financie z kurzov zameraných na verejnú správu prostredníctvom Plánu 

obnovy. Momentálne teda nebudeme znižovať platy, skúsime to risknúť, ale budúci rok bude 

oveľa horší. Dekan uviedol, že aktívne chodí aj medzi politikov a informuje ich, že takto vysoké 

školy a mnohé fakulty nemôžu prežiť. Sme v tom všetci spolu a vízia je taká, že skôr či neskôr 

sa táto téma musí aj v rámci spoločnosti prelomiť. K práci katedier a ústavov dekan uviedol, že 

ideme na doraz. Tento rok budeme musieť veľmi zvažovať, práve kvôli finančným otázkam, 

prijímanie nových ľudí. K reforme zákona o vysokých školách a k akademickým právam 

a slobodám sa dekan vyjadril, že budeme rektorovi naďalej nápomocní pri tvorbe nových 

vnútorných predpisov UK tak, aby čo najviac rešpektovali akademické práva a slobody, čo je 

aj rektorov plán. Taktiež sa dekan vyjadril, že mal veľké plány s novou budovou a dúfa, že sa 

táto oblasť pohne dopredu. Dekan záverom uviedol, že aj keď ako hlavný cieľ dáva prežitie, 

radšej by  si dal cieľ  vyjadrený slovami „Pôvab a lahkosť bytia“, ktorá by sa mala pretaviť do 

celého života fakulty, od materiálneho konfortu, cez skrášľovanie priestorov až po silné 

komunitné väzby. Preto by sme sa mali snažiť nájsť si čas na spoločné rozhovory a na spoločne 

strávené chvíle, ale to sa dá len vtedy, ak sa tak rozhodneme všetci.  

 

Predseda poďakoval dekanovi za prezentáciu a otvoril diskusiu. Predseda senátu uviedol, 

že mal pripravené viaceré otázky ohľadom financovania, ale na tieto už v podstate dekan 

odpovedal v rámci svojej prezentácie. Následne však položil otázku, kde dekan vidí 

priestor na zlepšenie finančnej situácie fakulty a v akom dlhodobejšom horizonte vidí 

situáciu s novou budovou.  

 

Dekan odpovedal, že v Pláne obnovy je dosť financií v rámci projektov ďalšieho vzdelávania, 

a to najmä v oblasti správneho práva. Naša fakulta má silnú Katedru správneho práva, s ktorou 

by sme sa mohli prihlásiť do súťaže, prispieť vedia aj iné katedry. Ako sa už aj pred štyrmi 

rokmi dekan vyjadril, posledné euro by dekan investoval do anglického študijného programu 

a rozvinul by aj projekty ďalšieho vzdelávania. Dekan informoval, že máme novú prodekanku, 

pani docentku Kováčikovú, pre prípravu „Storočnice“ a rekonštrukciu budovy. Mali sme 

viaceré stretnutia, avšak kvôli pandémii sa táto oblasť pozastavila. Dekan si priznal, že projekt 

rekonštrukcie mohol byť urobený skôr. Urobili sme verejné obstarávanie, ktoré dopadlo tak, že 

vysúťažená firma vzala časť peňazí a stiahla sa a vyjadrila sa, že potrebuje dodatok a pod. 

Dekan povedal, že toto odmietol a načrtol spoluprácu s STU. Oslavy storočnice majú vyvolať 

emócie, preto sme to aj presunili na september, aby si to študenti užili a aby aj verejnosť, najmä 

naši absolventi pochopili, že je potrebná pomoc. Čo sa týka času, tak dekan odpovedal, že vidí 

možnosť využívať novú budovu o 3-4 roky.  
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Členka AS PraF UK, Viktória Andrásiová sa opýtala, čo je pre dekana motiváciou 

uchádzať sa opätovne o post dekana.  

 

Dekan odpovedal, že je to 18 rokov, čo ukončil magisterské štúdium a chcel ostať na fakulte, 

pretože chcel meniť spôsob výučby. Ako pochopil, meniť veci sa dajú z pozície dekana a ako 

uviedol, dúfal, že to bude vyriešené skôr. Výsledok je ten, že mnohé veci sa zlepšili, či už 

v oblasti štúdia, vedy, spolupráce s praxou, popularizácie práva, podmienok učiteľov, ale máme 

tu napr. obrovskú vlnu zdražovania, a tým pádom platy budú opäť nedostatočné a s tým bude 

treba niečo robiť. Pre zlepšenie vecí je dobré mať kontakty, chodiť a vysvetľovať v súlade so 

zákonom a morálkou, a účinne tieto kontakty v krátkom čase preniesť je náročné. Dekan 

uviedol, že 18 rokov sa tu nesnažil na to, aby to potom len tak padlo a to je tá hlavná motivácia. 

Záverom uviedol, že jeho výkon sa štartuje problémami, ak nie sú problémy, výkon ide dole. 

Problémov je však stále veľa.  

 

Doktor Martvoň zhodnotil, čo sa stalo za posledné 4 roky. Uviedol, že pán Burda splnil 

očakávania a dokonca sa pustil do takých projektov, pre ktoré by iní nemali odvahu. Pán 

doktor Martvoň poďakoval dekanovi v mene obyčajného zamestnanca za prácu, za to, 

ako zvládol pandemickú situáciu a nabehnutie na online vzdelávanie, a to aj vďaka 

svojmu tímu. Pán doktor vyjadril podporu pre ďalšie plány, ponúkol svoju pomoc 

a položil priamu otázku, že keďže sme vybudovali tak kvalitné online vzdelávanie, či ho 

dekan plánuje v nejakej forme ponechať, napríklad kurzy, pretože na tento trend 

nastúpili viaceré štáty. Záverom poprial veľa šťastia pri naplnení plánov a presadení 

cieľov.  

 

Pán dekan sa poďakoval za priaznivé slová a uviedol, že to je vďaka spoločnému úsiliu 

všetkých členov akademickej obce a administratívnych zamestnancov. Čo sa týka online 

vzdelávania, áno, prednášky chceme ponechať v online priestore. Nechceme, aby bolo všetko 

v online priestore, ale napríklad v prípade externistov chceme, aby bola kombinácia 

štandardom, teda že študenti, ktorí sa nemôžu zúčastniť fyzicky, môžu sa aspoň pripojiť. 

Semináre sú lepšie v prezenčnej forme, čo je pravdepodobne názorom väčšiny.  

 

Člen AS PraF UK, kolega Brath, poďakoval dekanovi za spoluprácu a za nápad ponechať 

knižnicu otvorenú do 21:00 hodiny. Uviedol, že by bolo dobré, aby sa urobila reklama aj 

v rámci celého Slovenska, nielen v Bratislave.  

 

Dekan sa vyjadril ku knižnici, že sa jej treba viac venovať, aby bola miestom, ktoré pritiahne 

študentov a učiteľov aj vďaka rôznym akciám. Otváracia doba sa predĺžila, chceli sme to aj do 

21:00, avšak najskôr to nechcel schváliť rektorát (ešte v roku 2015), následne sme to skúsili, 

dámy z knižnice tam boli, ale študenti nie. Čo sa týka propagácie, prvé roky to bolo silnejšie, 

aj teraz to dekan spomína v rámci rôznych rozhovorov. Robíme veci, aby sa to ľudia dozvedeli, 

avšak sme zahltení informáciami a ak sa to aj ľudia dozvedeli, neskôr to vytesnili. Môžeme 

pracovať s Alumni klubom, tento je uzavretý, ale máme záujem ho otvoriť všetkým 

absolventom, momentálne je to v diskusii o tom, aká by bola podoba, ale aj tu dúfame, že by to 

pomohlo. Základom je robiť veci dobre a potom je na každom členovi akademickej obce, aby 

šíril dobré meno fakulty. Zároveň si myslí, že fakulta aj vďaka rôznym mediálnym výstupom 

je neustále v centre pozornosti. 
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Predseda senátu sa vyjadril, že tej reklamy zo strany ostatných fakúlt je dosť, ale je potrebné, 

aby boli aj študenti nápomocní, aby sa stali autoritami vo verejnom priestore a aby ostali 

v spojení s fakultou aj po ukončení štúdia.  

 

Doktor Daňko sa vyjadril, že naposledy bol veľmi výrazný rozhovor pána dekana 

v denníku Pravda a že dekan sa vyjadril, že keď budeme cítiť, že je niečo zle, budeme 

adresnejší. Doktor Daňko sa k tomu opýtal, ako to dekan myslel s tým, že máme byť 

adresnejší. 

 

Dekan odpovedal, že tých mediálnych výstupov bolo oveľa viac. Áno, tento rozhovor v Pravde 

získal popularitu, ale to aj vďaka politikom, ktorí sa toho chytili. Ale je to chorá doba, keď 

v médiách poviete, že bola naplnená skutková podstata trestného činu a ten dotyčný, koho sa to 

týka, sa Vám poďakuje. Ďalej uviedol príklad, že aj vo veci súdnej mapy sme boli voči pani 

ministerke veľmi adresní. Máme tu množstvo hoaxov, to je tiež problém. Jednoducho treba veci 

pomenovať a povedať, že tu a tu sa stala chyba.  

 

Členka AS PraF UK, doktorka Uličná položila otázku, či má fakulta pripravený plán 

pomoci pre Ukrajinu. 

 

Dekan odpovedal, že prvá vec bolo odsúdenie tejto agresie hneď v prvý deň a taktiež do piatich 

dní boli prijaté konkrétne opatrenia. Dekan spomenul, že sa ozývajú študenti, či môžu študovať 

online, tak to asi nie je to, ako by sa malo pomôcť, ale pokiaľ niekto prejavuje seriózny záujem, 

radi mu pomáhame. Zatiaľ nie sú v pláne jazykové kurzy organizované fakultou, ponúkli sa 

totiž iné fakulty UK. 

 

Členka AS PraF UK Viktória Andrásiová sa opýtala, či sa stále považuje dekan za 

apolitického, a to aj vzhľadom na rôzne vyjadrenia a či neplánuje vstúpiť do politiky.  

 

Dekan odpovedal, že rozmýšľal, najmä v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách, keď 

sa rozprával s predstaviteľmi viacerých politických strán, prevažne vládnych, že je tam veľa 

slušných ľudí a že by im možno aj rád pomohol, aby ich tí, ktorí sa snažia uzurpovať moc, 

neprevalcovali. Napokon sa ale rozhodol, že nemôže nechať fakultu v problémoch. Ale nikdy 

netreba hovoriť nikdy, to platí aj na politiku, avšak jedno vie isto, že sa nikdy nemieni 

angažovať v strane Smer. 

 

Prodekanka Trellová uviedla, že je tu určitá spoločenská obava, že tu nebude priestor na 

slobodný názor a opýtala sa dekana, ako to vidí v tejto oblasti? 

 

Dekan odpovedal, že bol vychovávaný v slobode slova, aj to aj vďaka profesorovi Vrabkovi, 

ktorý keď bol dekanom, veľmi dbal na slobodné vyjadrovanie študentov, jedným z nich bol 

práve on. Takže sloboda vyjadrovania názorov je pre neho rozhodujúca, v minulosti toleroval 

aj prejavy na hranici slušnosti a vo vzťahu k nemu aj za hranicou slušnosti. Ale aj samotní ľudia 

musia mať nastavenú správnu hranicu slušnosti a každý musí mať právo sa slobodne vyjadriť. 

Dekan sa vyjadril, že problém má akurát s prípadnými prejavmi extrémizmu, ktoré nehodlá 

tolerovať.  
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Doktor Martvoň sa vyjadril, že pán dekan musel znášať veľké a časté útoky zo strany 

politikov. Napríklad aj v prípade podpory pána profesora Čentéša na post generálneho 

prokurátora, za ktorú znášal útoky. Aj čo sa týka pána Lipšica, akceptoval iný názor, 

ktorý mal náš dekan. Ďalej uviedol, že pán dekan je určite apolitický, čo dokazuje aj 

skutočnosť, že napríklad aj manželka politika, ktorý útočil, nemala problém si urobiť 

profesúru. 

 

Dekan sa vyjadril, že to ukončí humorne a v spojitosti s filmom Indiana Jones a spomenul 

situáciu, kedy hlavný predstaviteľ bojoval s nepriateľom, Kate Capshaw sa snažila mu pomôcť 

tým, že strieľala na oboch a Indiana Jones len hlesol: „nepomáhaj mi, nepomáhaj mi.“ Tým 

však nechcel zľahčiť podporu pána doktora Martvoňa a poďakoval mu.  

 

Po tom, ako ani na výzvu predsedu senátu neboli položené ďalšie otázky, predseda senátu tak 

ukončil diskusiu s kandidátom na kandidáta na dekana PraF UK.  

 

Predseda senátu prerušil verejnú časť zasadnutia AS PraF UK a požiadal členov AS PraF UK, 

aby sa odobrali do miestnosti č. 324 SB IURIDICUM na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave, 

v ktorej sa uskutoční tajná voľba kandidáta na dekana PraF UK. Po krátkej prestávke potrebnej 

k presunutiu členov AS PraF UK do osobitnej volebnej miestnosti (miestnosť č. 324 SB 

IURIDICUM) predseda senátu otvoril neverejnú časť zasadnutia AS PraF UK (Voľba 

kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty) a so súhlasom 

predsedu volebnej komisie vyhlásil voľbu kandidáta na dekana PraF UK za začatú. Aj napriek 

skutočnosti, že v osobitnej volebnej miestnosti boli zjavne prítomní iba členovia AS PraF UK, 

vyzval predseda AS PraF za účelom dodržania podmienok stanovených volebným poriadkom 

osoby, ktoré nie sú členmi AS PraF UK, aby do vyhlásenia výsledkov voľby kandidáta na 

dekana PraF UK opustili osobitnú volebnú miestnosť a jej okolie. Následne predseda senátu 

odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie doc. JUDr. Marekovi Dominovi, PhD. 

 

Predseda volebnej komisie objasnil členom AS PraF UK spôsob, akým bude tajná voľba 

prebiehať, úpravu hlasovacieho lístka a spôsob jeho vyplnenia, podmienky platného 

odovzdaného hlasovacieho lístka, resp. dôvody určenia hlasovacieho lístka za neplatný.  

 

Predseda volebnej komisie doplnil, že ako prví odvolia členovia volebnej komisie a ako 

poslední členovia Predsedníctva AS PraF UK.  

 

Členovia AS PraF UK pred voľbou podpísali prevzatie hlasovacieho lístku a vchádzali po 

jednom do miestnosti funkčne oddelenej od zasadačky Iuridicum, ktorá je však súčasťou 

osobitnej volebnej miestnosti Iuridicum, kde vykonali volebný akt za plného rešpektovania 

tajnosti aktívneho volebného práva. Členovia AS PraF UK po vykonaní volebného aktu 

postupne opúšťali osobitnú volebnú miestnosť, pričom poslední z tejto miestnosti odišli 

členovia Predsedníctva AS PraF UK. Zanechali tak volebnú komisiu v zložení JUDr. Marek 

Domin, PhD. (predseda), Mgr. Petronela Luprichová, PhD. (člen za zamestnaneckú časť AS 

PraF UK) a Bc. Matúš Brath (člen za študentskú časť AS PraF UK) v osobitnej volebnej 

miestnosti osamote za účelom sčítania hlasovacích lístkov, vyhodnotenia voľby kandidáta na 

dekana PraF UK, spísania „Zápisnice o priebehu a výsledku voľby kandidáta na dekana“. Počas 

vykonávania úkonov volebnej komisie nikto ďalší do osobitnej volebnej miestnosti nevošiel 

ani z nej nikto nevyšiel, na čo dohliadala tajomníčka AS PraF UK, ktorá následne osobne 
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odprevadila členov volebnej komisie do miestnosti Auditórium Maximum na Šafárikovom 

nám. č. 6 v Bratislave na vyhlásenie výsledkov voľby kandidáta na dekana PraF UK.  

 

Predseda senátu v miestnosti Auditórium Maximum za účasti členov AS PraF UK, kandidáta 

na kandidáta na dekana PraF UK a mnohých členov akademickej obce PraF UK znovu otvoril 

verejnú časť zasadnutia AS PraF UK. Predseda senátu vyzval predsedu volebnej komisie, aby 

s konečnou platnosťou oznámil výsledky voľby kandidáta na dekana PraF UK na funkčné 

obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027. 

 

Predseda volebnej komisie uviedol: 

 

„Tajnej voľby kandidáta na dekana PraF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027 

sa zúčastnilo 25 členov AS PraF UK; bolo vydaných 25 hlasovacích lístkov; počet odovzdaných 

hlasovacích lístkov je 25; počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov je 24; počet 

neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov je 1. Počet hlasov „áno“ pre kandidáta na 

kandidáta na dekana PraF UK doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. je 24.  

 

Volebná komisia konštatuje, že za kandidáta na dekana PraF UK na funkčné obdobie 1. 2. 2023 

do 31. 1. 2027 bol zvolený doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 

hlasov všetkých členov AS PraF UK, a preto bol podľa čl. 7 Poriadku voľby a čl. 23 ods. 6 

Štatútu PraF UK (vnútorný predpis PraF UK č. 1/2009) zvolený v prvom kole.  

 

Volebná komisia konštatuje, že voľba kandidáta na dekana PraF UK prebehla v súlade s 

vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Univerzity 

Komenského v Bratislave a právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

 

Predseda volebnej komisie následne informoval, že volebná komisia pripraví „Návrh na 

vymenovanie zvoleného kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty“, ktorý spolu so zápisnicou „Zápisnica o priebehu a výsledku voľby kandidáta na 

dekana“ odovzdá rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marekovi 

Števčekovi, PhD. “  

Predseda senátu poďakoval predsedovi volebnej komisie za oznámenie výsledku voľby 

kandidáta na dekana PraF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027. Predseda senátu 

ďalej poďakoval kandidátovi na kandidáta na dekana PraF UK za jeho prezentáciu, diskusiu a 

vystúpenie v priebehu dnešného zasadnutia AS PraF UK. Rovnako poďakoval členom AS PraF 

UK za odvedenú prácu a členom akademickej obce PraF UK za účasť na dnešnom zasadnutí 

AS PraF UK, a to či už aktívnu alebo pasívnu. Zvolenému kandidátovi na dekana doc. JUDr. 

Eduardovi Burdovi, PhD. zablahoželal a poprial veľa pracovných úspechov v nadchádzajúcom 

funkčnom období. 

 

Novozvolený dekan povedal, že si túto dôveru veľmi váži a bude sa snažiť ju nesklamať. 

 

 

K bodu 4/ Záver 

 

Predseda senátu poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie AS PraF UK. 
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 ................................................... 

 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, PhD.              ................................................ 

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

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

 


