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Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

na  obdobie rokov 2017 – 2024 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 

ako najstaršia a najväčšia právnická fakulta na Slovensku, 

s dlhodobou ambíciou byť lídrom medzi  slovenskými právnickými fakultami, 

 zachovávajúca atmosféru vzájomného rešpektu a spolupráce, 

má za cieľ byť plnohodnotne konkurencieschopnou v rámci európskeho priestoru aj za jeho 

hranicami, 

 

ako zakladajúca fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 sa hrdo  hlási k tradíciám demokracie, humanizmu a tolerancie,  

z ktorých vychádza aj prístup 

ku vzdelávaniu, vedeckému bádaniu a sprostredkovaniu kvalitných vedeckých právnických 

informácií odbornej aj širšej verejnosti, 

 

vedomá si svojej  spoluzodpovednosti za vytváranie atmosféry v spoločnosti a smerovania 

vývoja právneho poriadku, 

podporuje spoločnú budúcnosť v rámci Európskej únie, 

  

akcentuje potrebu ochrany slobody vzdelávania, vedeckého bádania a vyjadrovania 

postavených na pluralite názorov, 

odmieta vnucovanie akýchkoľvek ideológii a z nich prameniacu neznášanlivosť, 

zvýrazňuje svoje rozhodnutie bojovať proti prejavom extrémizmu, 

 

po prerokovaní v Alumni klube absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, 

po prerokovaní vo Vedeckej rade  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

po schválení v Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

vydáva v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na 

obdobie rokov 2014 – 2024 

tento Dlhodobý zámer rozvoja fakulty: 
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 Identifikácia priorít v rámci činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte (ďalej aj „PraF UK“ alebo „fakulta“): 

I.) moderné interaktívne a interdisciplinárne právnické vzdelávanie, presahujúce 

rámec slovenského právneho poriadku, zabezpečujúce mimoriadne kvalitných 

absolventov s unikátnym postavením na trhu práce, 

II.) kvalitný vedecký výskum v oblasti práva, ktorý zabezpečí originálne vedecké 

poznatky prioritne ovplyvňujúce slovenskú právnickú prax, ale následne aj právo 

Európskej únie a presadenie nových právnych vedeckých poznatkov na 

celosvetovej úrovni, 

III.) komunikácia s prostredím právnej praxe, ovplyvňovanie vývoja slovenského 

právneho poriadku a jeho aplikácie, 

IV.)  popularizácia práva a právnej vedy a PraF UK medzi laickou verejnosťou,  

V.) internacionalizácia PraF UK, 

VI.) ľudské zdroje a materiálne zabezpečenie. 

 

I. oblasť: Moderné interaktívne a interdisciplinárne právnické vzdelávanie, 

presahujúce rámec slovenského právneho poriadku, zabezpečujúce mimoriadne 

kvalitných absolventov s unikátnym postavením na trhu práce: 

 1.) Výučba nových reformovaných študijných programov právo v prvom a druhom 

stupni štúdia (bakalársky a magisterský študijný program) v slovenskom jazyku 

postavených na nasledujúcich zásadách: 

a) zaradenie predmetov – v 1. stupni štúdia sú vyučované všetky zásadné disciplíny 

slovenského právneho poriadku ako aj viaceré teoretické disciplíny a rímske právo; 

v 2. stupni štúdia sú v študijnom programe v slovenskom jazyku vyučujú predmety 

hlbšie rozvíjajúce poznatky zo slovenského právneho poriadku, právne dejiny a  

predmety zameriavajúce sa na medzinárodné právo a európske právo; povinné 

interdisciplinárne predmety zabezpečujú prepájanie širších súvislostí z jednotlivých 

právnych odvetví, prípadne prekonávajúcich „hranice práva“ a prostredníctvom línii 

výberových predmetov si študent môže zvoliť aj určitú špecializáciu, 

b) zmena obsahu viacerých predmetov a vypracovanie nových aj interdisciplinárnych 

predmetov,  

c) zmena metód výučby – presadenie a plné zavedenie výučby prostredníctvom 

systému modelových situácií, prípadov; popritom niekoľké predmety bakalárskeho 

štúdia si ponechávajú svoj charakter predmetov zameraných z väčšej časti na získanie 
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poznatkov s dôrazom na pamäť, ale väčšina predmetov sa vyučuje a skúša s použitím 

nekomentovaných právnych predpisov. Dôraz pri skúškach sa kladie najmä na 

teoretické poznatky, prehľad rozhodovacej činnosti a praktické riešenia, orientáciu 

v predpisoch a spôsoby uvažovania pri riešení zadaní. V magisterskom štúdiu sa 

zásadne rozširuje výučbu klinických predmetov (napr. stáži, simulovaných konaní, 

študentskej poradne atď.) a to aj pri povinných predmetoch, výučba a skúšanie pri 

mnohých predmetoch vrátane štátnej skúšky bude prebiehať s využitím akýchkoľvek 

zdrojov právnych informácií, čomu bude zodpovedať náročnosť zadaní. Simulácie 

prípadov sa budú podstatne blížiť praxi, študenti budú vedení k vypracovávaniu 

zložitejších právnych analýz, podaní a zmlúv, budú sa precvičovať v detailnej 

argumentácii a podobne. 

2.) V druhom stupni štúdia bol zavedený študijný program v anglickom jazyku 

zameraný na medzinárodné právo a Právo Európskej únie. Cez povinne voliteľné predmety je 

umožnená špecializácia buď na medzinárodné obchodné právo alebo na právo z hľadiska 

pôsobenia v diplomacií a v medzinárodných organizáciách. Ambíciou tohto študijného 

programu je jednak získať študentov zo zahraničia, jednak slovenským študentom poskytnúť 

možnosť vzdelávania v nadnárodnom práve a vyplniť tak medzeru v právnickom vzdelávaní, 

kedy mnohé nadnárodné (nielen právnické) spoločnosti ako aj verejné inštitúcie potrebujú 

práve takýto typ absolventov. 

3.) Bežnou súčasťou vzdelávania sú klinické formy právnického vzdelávania, od 

kliník pracujúcich so zložitejšími simulovanými prípadmi cez medzinárodné súťaže 

v simulovaných sporoch (tzv. moot courts) až po prácu so „živými“ prípadmi. Cieľom fakulty 

je pravidelná účasť na medzinárodných kolách súťaží v simulovaných sporoch 

a s dosahovaním neustále čoraz kvalitnejších výsledkov. V spolupráci so Slovenskou 

advokátskou komorou vznikla Študentská právna poradňa, bude sa klásť dôraz na 

rozširovanie už existujúcich stážových programov a spolupracujúcich inštitúcií (v ideálnom 

stave by každý študent aspoň raz za štúdium absolvoval stáž). Právna klinika pre komunity 

zameraná na právnu osvetu na základných a stredných školách a v ďalších komunitách sa 

okrem iného bude zaoberať aj bojom proti extrémizmu. Pre podporu presadzovania koncepcie 

klinických foriem výučby bol zriadený „Ústav klinického právnického vzdelávania“, ktorého 

úlohou je koordinovať aktivity v tejto oblasti medzi jednotlivými katedrami a ústavmi a 

zároveň garantovať klinické predmety, ktoré nemožno zaradiť pod niektorú katedru alebo 

ústav alebo ich možno zaradiť pod viac katedier alebo ústavov. 
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4.) Hodnotová orientácia študentov je ovplyvňovaná prostredníctvom výučby 

právnickej etiky, ktorá sa stáva povinným predmetom, rovnako tak sa medzi povinné 

predmety dostávajú ďalšie hodnotovo orientované povinné predmety zamerané na právnu 

filozofiu, právnu logiku a na ochranu základných ľudských práv a slobôd. Dôraz na 

hodnotovú orientáciu študentov sa kladie aj cez ostatné predmety s cieľom formovať nielen 

vedomostnú a zručnostnú stránku absolventov fakulty, ale aj ich ľudský rozmer. Na naplnenie 

tohto cieľa je nevyhnutné, aby zároveň táto hodnotová orientácia bola imanentnou súčasťou 

práce a postojov učiteľov na fakulte.   

5.) Zlepšenie materiálneho zabezpečenia učební aj ich počtu tak, aby mohli byť 

dostatočne malé výučbové skupiny s idividualizovaným prístupom vyučujúcich (ideálne 16 

študentov v skupine pri povinných a povinne voliteľných predmetoch), zabezpečenie 

všetkých učební kvalitnou modernou výučbovou technikou. Postupné sprístupňovanie 

prednášok v elektronickej forme. 

6.) Podpora rozvoja právneho myslenia prostredníctvom organizovania Študentskej 

vedeckej, odbornej činnosti (ŠVOČ) na fakulte a zapájanie sa do česko-slovenského kola, 

prípadne hľadať možnosti na zapojenie sa do medzinárodných kôl. 

7.) Rozvoj dvojodborového študijného programu ekonómia a právo (resp. právo 

a ekonómia).  

 

II. oblasť: Kvalitný vedecký výskum v oblasti práva, ktorý zabezpečí originálne vedecké 

poznatky prioritne ovplyvňujúce slovenskú právnickú prax, ale následne aj právo 

Európskej únie a presadenie nových právnych vedeckých poznatkov na celosvetovej 

úrovni: 

1.) Prioritou fakulty je tvorba zásadných vedeckých diel obsahujúcich originálne 

vedecké poznatky, ktoré budú využiteľné v praxi. Musí platiť, že kde začína 

problém, vo väčšine prípadov sa nájde odpoveď v kvalitnom vedeckom komentári. 

Tieto vedecké diela budú okrem komentárov, monografií a zásadných učebníc 

prezentované aj v slovenských a českých vedeckých časopisoch a zborníkoch 

z vedeckých konferencii, ktoré pokiaľ vydáva PraF UK, budú prístupné na 

internete.  

2.) Fakulta sa bude prioritne zameriavať na formovanie slovenskej legislatívy a 

aplikačnej praxe, ale tiež aj na formovanie legislatívy a aplikačnej praxe na úrovni 

Európskej únie. Zároveň sa bude snažiť slovenskú právnu vedu zviditeľniť aj 

v zahraničí a to prostredníctvom vydávania publikácii v renomovaných 
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zahraničných vydavateľstvách, v kvalitných vedeckých časopisoch a v kvalitných 

karentovaných vedeckých časopisoch a kvalitných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science a SCOPUS (prevažne pôjde o právnické vedecké 

časopisy). Na tento účel je nevyhnutné posilniť prístup k medzinárodným 

databázam právnických vedeckých časopisov. Lídrom tejto iniciatívy musia byť 

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov a Ústav európskeho 

práva, budú sa však angažovať aj ďalšie katedry a ústavy tak, aby každá katedra 

alebo ústav vedecky skúmali aspoň jednu tému s výrazným nadnárodným 

presahom. 

3.) Ku kvalitne prezentovanému vedeckému výskumu fakulta prispieva vedeckým 

právnickým časopisom v slovenskom jazyku ACTA FACULTATIS IURIDICA 

a od roku 2017 aj vedeckým právnickým časopisom v anglickom jazyku Bratislava 

Law Review. 

4.) Cielené zameranie vedeckého výskumu na témy aj medzikatedrovo a 

medziústavne a tiež prostredníctvom grantovej činnosti. Interdisciplinarita 

vedeckého výskumu sa musí prejavovať nielen medzi právnickými odbormi, ale aj 

širšie, v kooperácii s ďalšími vednými odbormi (najmä história, filozofia, 

informatika, ekonómia, medicína). Pravidelné získavanie a zvyšovanie počtu 

vedeckých grantov zo slovenských grantových schém (APVV, VEGA). Fakulta sa 

tiež orientuje na získanie a následne zvyšovanie počtu získaných a realizovaných 

zahraničných a medzinárodných vedeckých projektov (najmä Horizont 2020), a to 

aktívnym vyhľadávaním grantových výziev, podporou riešiteľov projektov a 

žiadateľov o grantové projekty poskytovaním metodických usmernení. Stálym a 

dlhodobým zámerom fakulty je popredné sa umiestňovanie sa v Akademickej 

rankingovej a ratingovej agentúre (ARRA) v oblasti grantovej úspešnosti.  

5.) Podpora vedeckej činnosti študentov doktorandských študijných programov 

s orientáciou na internacionalizáciu a pôsobenie v grantovej oblasti. 

6.) Získanie akreditácie doktorandského štúdia a habilitačného a inauguračného 

konania na všetky právnické odbory. 

7.) Jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia budú v študijnej časti 

posilňované v spoločnom základe z hľadiska metodológie vedy a metodológie 

pedagogického procesu, zníži sa celkový počet povinne voliteľných a výberových 

predmetov, ktoré budú súčasťou viacerých študijných programov, čím sa opäť 

posilní interdisciplinarita. Postupne sa bude navyšovať počet školiteľov tak, aby na 
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jedného školiteľa pripadli najviac 2-3 doktorandi, čo má tiež posilniť kvalitu 

vedenia doktorandov. Školitelia sa budú priebežne tiež vzdelávať, aby svoje úlohy 

plnili čo najlepšie. Ideálny stav bude, taký, keď na každý odbor budú každoročne 

prijatí aspoň dvaja doktorandi. Najlepším absolventom doktorandských študijných 

programov bude nevyhnutné vytvárať pracovné pozície.  

8.) Každoročné organizovať dve celofakultné medzinárodné vedecké konferencie, 

jednak Bratislavské právnické fórum určené právnym vedcom a praktikom zo 

Slovenska aj zo zahraničia a jednak Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 

určené doktorandom a mladým právnym vedcom. Ďalej sa budú organizovať 

panelové diskusie na aktuálne až pálčivé témy a katedrové konferencie a diskusie 

s odborníkmi z praxe. 

 

III. oblasť: Komunikácia s prostredím právnej praxe, ovplyvňovanie vývoja 

slovenského právneho poriadku a jeho aplikácie: 

1.) Fakulta jednak potrebuje získavať podnety pre svoju ďalšiu činnosť od ľudí 

z právnej praxe a jednak má ambíciu ovplyvňovať vývoj právnych trendov 

v legislatíve a praxi. Tieto ciele chce napĺňať aj kooperáciou s  Alumni klubom 

absolventov PraF UK. 

2.) Výmena vedeckých poznatkov s ľuďmi z praxe či už na vedeckých konferenciách 

a ďalších vedeckých podujatiach, alebo možnosťou zapojenia sa ľudí z praxe do 

vedeckej činnosti jednotlivých katedier. 

3.) Vhodné zapojenie ľudí z praxe do výučbového procesu najmä cielene na jednotlivé 

témy a na klinické formy vzdelávania (stáže, Študentská právna poradňa a pod.). 

4.) Ovplyvňovanie legislatívy jednak cielenými návrhmi vychádzajúcimi z aktuálnych 

vedeckých poznatkov, jednak zapájanie sa do pripomienkových konaní všeobecne 

záväzných právnych predpisov prostredníctvom systému Slov-Lex. 

5.) Ovplyvňovanie rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci, napríklad 

pripomienkovaním návrhov judikátov. 

6.) Na základe požiadaviek tretích osôb v rámci realizácie aplikovaného výskumu 

fakulta vypracúva právne stanoviská (všeobecne formulované, nie vo forme 

právnej rady ku konkrétnemu problému) pre potreby právnej praxe v súkromnej 

sfére, i pre potreby orgánov verejnej moci, čím napĺňa svoje poslanie (zapájať sa 

do verejnej diskusie o spoločenských a etických otázkach a o utváraní občianskej 

spoločnosti, vytvárať teoretické modely rozvoja spoločnosti, hospodárstva, kultúry 
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a umenia, najmä pre potreby štátnych orgánov, obce a vyššieho územného celku, i 

spoluprácu s orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami a s 

ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho života). 

7.) Organizovanie ďalšieho vzdelávania pre odborníkov z praxe z oblasti práva ako aj 

z iných oblastí, ktoré potrebujú poznatky z práva a to aj v spolupráci s inými 

osobami z praxe. 

8.) Organizovanie ďalšieho vzdelávania v oblasti diplomacie a medzinárodných 

vzťahov prostredníctvom Diplomatickej akadémie a inštitútu medzinárodných 

vzťahov Karola Rybárika v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR, pričom v tejto oblasti sa zameriavame na: 

- ustanovenie Akademickej rady zloženej zo zástupcov fakulty a 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí ako 

kolektívneho orgánu riešiaceho koncepčné otázky akadémie;  

- vytvorenie úplného dvojročného harmonogramu štúdia, ktorý má 

vnútorne súladné a na seba nadväzujúce radenie predmetov s dôrazom 

na výučbu cudzích jazykov a v cudzích jazykoch a na praktické stránky 

problematiky, zmysluplnú a jednotnú hodinovú dotáciu, tvorbu rozvrhu 

s vopred oznámeným harmonogramom výučby;  

-  vytvorenie systému, ktorý umožňuje poslucháčom absolvovať stáže na 

MZVaEZ podľa vopred stanovených a transparentných kritérií výberu;  

- realizácia resp. dojednanie viacerých exkurzií (Veľvyslanectvo SR vo 

Viedni, sídlo Európskeho parlamentu v Bruseli a Štrasburgu), 

- práca na rozvoji spolupráce (nielen) s veľvyslanectvami a osobnosťami 

v oblasti diplomacie.  

.   

 

IV. oblasť: Popularizácia práva a právnej vedy a PraF UK medzi laickou verejnosťou: 

1.) Moderné vystupovanie fakulty navonok, komplexná prezentácia webu, 

prehľadnejšie usporiadaná, facebook a ďalšie komunikačné prostriedky typu 

mobilných aplikácii.   

2.) Prezentácia fakulty smerom k verejnosti a najmä potenciálnym záujemcom o 

štúdium na pravidelných akciách (Deň otvorených dverí, Veľtrh VAPAC, 

v súvislosti so štúdiom v anglickom jazyku aj na veľtrhoch v zahranicí), ako i na 

nepravidelných akciách zorganizovaných ad hoc v spolupráci s externými 
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partnermi (simulované zasadnutia Európskeho parlamentu, tematické prednášky 

domácich aj zahraničných odborníkov a verejných činiteľov). Taktiež je v tomto 

smere dôležitá spolupráca so študentskými asociáciami (ELSA Bratislava, Debatný 

spolok). V uplynulom období sa vylepšil systém prezentácie výraznejším 

zapojením študentov – dobrovoľníkov do prezentácií samotných aj do 

sprievodných akcií, pričom v tomto trende je potrebné pokračovať a ďalej ho 

prehlbovať, naši študenti pôsobia na stredných školách prostredníctvom tzv. „street 

law“ pri právnej osvete i prezentácii fakulty. Na prezentáciu fakulty a jej aktivít 

doma aj v zahraničí (účasť študentov na simulovaných súdnych sporoch) sa 

užitočne využíva aj časopis Naša univerzita. Marketing fakulty bude nevyhnutné 

neustále posilňovať, napríklad prezentáciou vzorovej výučby či propagácia fakulty 

prostredníctvom významných absolventov.  

3.) Popularizácia práva a právnej vedy medzi širokou laickou verejnosťou, zvyšovanie 

právneho povedomia a dobrého obrazu PraF UK: dvoma základnými líniami: 

- v rámci webu fakulty sme vytvorili odborný a popularizačný Časopis 

ComenIUS, ktorý sme do „ostrej“ prevádzky uviedli na jar roku 2017, 

následne možno konštatovať spontánny nárast záujmu o publikovanie v 

ňom a darí sa úspešne zvyšovať objem jeho odborného obsahu, ktorý je 

písaný pútavým zrozumiteľným štýlom, články sa vyjadrujú 

k aktuálnym právnym a právno-spoločenským problémom. Po 

stabilizácii časopisu je do budúcna potrebné uvažovať o rozširovaní a 

diverzifikovaní jeho rubrík vrátane takých, ktoré môžu byť priestorom 

pre „odľahčenie“ právnickej tematiky a formovanie „fakultného 

ducha“. 

- organizovanie odborných a popularizačných prednášok a plenárnych 

diskusií, zverejňovaných online a následne prístupných na internete 

prostredníctvom teleprezenčného riešenia dostupného v Amfiteátri PraF 

UK. S ohľadom na skúsenosti z niektorých akcií, napr. Odborná 

diskusia „Právne aspekty zrušenia amnestií,“ kde sme mali vyše 5000 

online prístupov počas vysielania je to vhodná forma propagácie 

fakulty s nízkymi nákladmi a je žiaduce ju aj v budúcnosti využívať. Do 

budúcna tiež prichádza do úvahy koncepcia hromadných online kurzov 

dostupných pre široké masy. 

4.) Aktívna spolupráca s médiami a vyjadrovanie sa do nich o právnych otázkach: 
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- medzi hlavné aktivity propagácie fakulty pre verejnosť patrí 

zverejňovanie informácií o študijných programoch PraF UK v prílohách 

o ponuke vysokoškolského štúdia. Využívame najmä prílohy vo 

veľkých denníkoch (SME, Pravda) podľa aktuálnej ponuky s ohľadom 

na ekonomické náklady a oslovenie čo najväčšej skupiny 

stredoškolákov. Tento spôsob prezentácie sa javí ako vhodný a je 

žiaduce v ňom do budúcna pokračovať. Mimoriadne pozitívne 

hodnotíme spoluprácu s denníkom Hospodárske noviny, ktorý prejavuje 

záujem o reálne zmapovanie právnického vzdelávania a jeho 

prezentovania. Predpokladáme v tejto oblasti ďalšiu spoluprácu,  

- viacerí zamestnanci fakulty vystupujú v elektronických a printových 

médiách. Pod vplyvom koordinácie medzi prodekanom a zástupcami 

vedúcich katedier je možné badať nárast verejných vyjadrení resp. 

„osmelenie sa“ aj zamestnancov, u ktorých verejné vyjadrenia v 

minulosti nebývali zvykom. Vyžaduje sa zároveň informovanie o 

týchto aktivitách, aby sa zabezpečilo zverejnenie linku na záznam na 

webe fakulty.  

 

 

V. Oblasť: Internacionalizácia PraF UK, postavená na zásadnom presadení sa jednak 

v oblasti právnického vzdelávania jednak v oblasti vedy: 

1.)  Kvalitná realizácia magisterského študijného programu v anglickom jazyku 

zameranom na medzinárodné právo a právo Európskej únie. 

2.) Ďalší rozvoj programu Erasmus+ a ďalších mobilitných programov, rozšírenie 

siete partnerských inštitúcii, nárast vysielaných a prijímaných študentov 

a vysokoškolských učiteľov. 

3.) Rozvoj vedeckej spolupráce so zahraničnými univerzitami prípadne inými 

inštitúciami, ktorá by mala byť signifikantná spoločnými vedeckými výstupmi 

a účasťami pri riešení spoločných grantových úloh. 

4.) Publikácie v renomovaných zahraničných vydavateľstvách, kvalitných 

vedeckých časopisoch a v kvalitných karentovaných vedeckých časopisoch 

a kvalitných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

a SCOPUS (prevažne pôjde o právnické vedecké časopisy). Na tento účel je 

nevyhnutné posilniť prístup k medzinárodným databázam právnických 
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vedeckých časopisov. Lídrom tejto iniciatívy musia byť Katedra 

medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov a Ústav európskeho práva, 

budú sa však angažovať aj ďalšie katedry a ústavy tak, aby každá katedra alebo 

ústav vedecky skúmali aspoň jednu tému s výrazným nadnárodným presahom. 

 

VI. Ľudské zdroje a materiálne zabezpečenie:   

1.) Postupné navyšovanie počtu vedecko-pedagogických zamestnancov tak, aby sa 

jednak zvyšoval potenciál väčšej diverzifikácie tém vedeckého bádania, 

rozširovala sa ponuka špecializovaných výberových predmetov ako aj časový 

potenciál jednotlivých ľudí na spoluprácu s praxou a popularizáciu práva. Zároveň 

je potrebné zabezpečiť generačnú kontinuitu a to aj tým, že každoročne sa vytvorí 

priestor pre najšikovnejších absolventov doktorandského štúdia na ich ďalšie 

pôsobenie na fakulte. 

2.) Vyriešiť problém času, ktorý venujú jednotliví vedecko-pedagogickí zamestnanci 

práci na fakulte s časom, ktorý prípadne venujú zamestnávateľom v praxi. 

Ideálnym modelom, ku ktorému sa chce fakulta blížiť je 2:1, kde dvaja 

zamestnanci budú tráviť 80 a viac % svojho pracovného času prácou pre fakultu 

a jeden zamestnanec, po splnení svojich základných pedagogických a vedeckých 

povinností, môže nakladať so svojim ďalším pracovným časom v prospech iných 

nekonkurujúcich zamestnávateľov (výsledky tejto svojej práce ale vedecky 

a pedagogicky zužitkuje v prospech PraF UK); výhodou pre neho bude, že sa mu 

oficiálne bude vychádzať v ústrety (napr. výučba až po 15. 00 hod.), avšak jeho 

ďalším prínosom musí byť jednak poskytovanie informácii z praxe kolegom, 

jednak inovatívne nápady z praxe a kontakty pre projekty z praxe; bude 

zamestnaný na 100% pracovný úväzok (inak sa nám jeho vedecká práca 

nezapočítava), ale bude dostávať len základný plat, bez akéhokoľvek osobného 

príplatku. Naproti tomu sa prvej kategórii zamestnancov, od ktorej sa očakáva 

zvýšená vedecká produktivita, výučba trocha navyše, inovácia vo výučbe a aktivita 

v rámci ďalších činností fakulty, musí navyšovať plat tak, aby z neho slušne vyžili 

a oplatilo sa im venovať prevažnú časť svojho pracovného času fakulte. 

3.) Dosiahnuť na fakulte v roku 2022 vyše 60%-ný podiel vysokoškolských učiteľov 

na funkčnom mieste docenta alebo profesora, pričom v každom odbore by mali 

pôsobiť dvaja až traja profesori (aby sme sa vyhli prípadným problémom 

s garantovaním odboru v prípade náhlej absencie konkrétneho profesora). Na tento 



11 

 

účel musia vedecko-pedagogickí zamestnanci kontinuálne pracovať na 

kvantitatívnej i kvalitatívnej zložke plnenia kritérií na získanie vedecko-

pedagogického titulu docent alebo profesor. 

4.) Stabilizácia počtu administratívnych zamestnancov na súčasnej úrovni.  

5.) Vyriešenie priestorových problémov fakulty pokiaľ ide o učebne aj kancelárie. 

6.) Materiálno-technické vybavenie učební a kancelárii tak, aby boli dôstojným 

reprezentantom fakulty aj právnického povolania.  

 

V Bratislave, 28. novembra 2017 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

predseda AS PraF UK  dekan PraF UK 

  

 


