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Zápisnica zo zasadnutia 
 

Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „Rada pre 
kvalitu“ alebo „RpK“) 

 
zo dňa 09.05.2022 o 11:00 

 
Miesto konania: hybridne (Iuridicum PraF UK a prostredníctvom MS Teams) 

 
Počet členov Rady pre kvalitu: 17 
 
Prítomní (10): doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (predseda), doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, 
PhD. (podpredsedníčka), Bc. Matúš Brath (podpredseda), doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 
[od bodu č. 3], doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE, doc. JUDr. 
Romana Smyčková, PhD., prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., Bc. Sára Fajmonová, Bc. Peter 
Kucharský 
 
Neprítomní bez ospravedlnenia (1): Mgr. Štefan Panuška 
 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Vyhodnotenie hospitácie na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. 
3. Vyhodnotenie hospitácie na Katedre ústavného práva. 
4. Iné. 
5. Záver. 

 
Priebeh zasadnutia: 
 
K bodu č. 1 

Predseda RpK privítal prítomných členov a poďakoval im za účasť na zasadnutí, hoci bolo 
zvolané pomerne operatívnejšie. Prítomných oboznámil s tým, že uvedené zasadnutie má 
význam predovšetkým s ohľadom na bod 3 programu, nakoľko uvedené súvisí s vedenými 
disciplinárnymi konaniami. Predseda RpK zároveň prítomných oboznámil s tým, že v blízkej dobe 
bude naplánované a zrealizované ďalšie zasadnutie Rady pre kvalitu, ktoré však bude vopred 
avizované, nakoľko bude potrebné vyhodnotiť anketové hodnotenie pedagógov na účely 
Výročnej správy Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „PraF UK“). 
 
K bodu č. 2 

V druhom bode zasadnutia predseda RpK upovedomil prítomných o hospitácii Rady pre 
kvalitu vykonanej na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PraF UK (ďalej len 
„KTPKK“; v súvislosti s hodnotením predmetu Kriminalistiky). 

Predseda RpK uviedol, že hospitácia bola na KTPKK nariadená z toho dôvodu, že 
z komunikácie študenta Ilavského (ktorú preposlal doc. Blažek), ktorý sa rôznym spôsobom 
sťažoval na vyučujúcich KTPKK (nakoľko nesúhlasil s hodnotením, nakoľko si ho nevedia náležite 
zdôvodniť), bolo zistené, že hodnotenie E malo byť udeľované v prípadoch, ak študent získal 
aspoň 50 % z maximálneho počtu bodov (prípadne aj menej), pričom doc. Blažek vyslovene 
študentovi uviedol, že nakoľko nezískal aspoň 50 % bodov, tak mu hodnotenie E nemôže byť 
udelené. Ak by sa preukázalo, že je hodnotenie udeľované uvedeným spôsobom, takýto postup 
doc. Blažeka by predstavoval porušenie jednak Vnútorného systému kvality Univerzity 
Komenského a PraF UK, rovnako tak Študijného poriadku PraF UK. 
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Rada pre kvalitu vykonala hospitáciu prostredníctvom doc. Blaža a Bc. Kucharského, 
pričom bolo preukázané, že uvedené tvrdenie doc. Blažeka nebolo pravdivé a všetky hodnotenia 
na predmete Kriminalistika (v rámci prieskumu v akademických rokoch 2020/2021 a 2021/2022) 
boli udelené v súlade s Vnútorným systémom kvality a so Študijným poriadkom PraF UK. 
Predseda RpK rovnako uviedol, že prof. Čentéš, vedúci KTPKK, nariadil kontrolu hodnotení 
udelených doc. Blažekom v rámci predmetu Kriminalistika (kontrolu písomných prác vykonala 
doc. Fedorovičová), pričom ani ňou neboli zistené žiadne nedostatky. 

Možno potom konštatovať, že hoci Vnútorný systém kvality nebol sám o sebe porušený, 
došlo minimálne k porušeniu štandardu v oblasti vzdelávania – že študenti sú hodnotení 
transparentne a zrozumiteľne. Napriek uvedenému predseda RpK uviedol, že podľa jeho názoru 
nie je potrebné v danej veci robiť ďalšie opatrenia, nakoľko tieto vykonal a zabezpečil prof. 
Čentéš. 

RpK si uvedený názor jednomyseľne osvojila a výsledky vykonanej hospitácie vzala na 
vedomie (bez prijatia osobitného uznesenia). 
 
K bodu 3 

Ďalším bodom zasadnutia Rady pre kvalitu bolo vyhodnotenie hospitácie vykonanej na 
Katedre ústavného práva (ďalej aj „KUP“), konkrétne v súvislosti s predmetom Teória a prax 
legislatívy. 

Predseda RpK členov Rady pre kvalitu referoval, že v súvislosti s prebiehajúcimi 
disciplinárnymi konaniami vznikli v spojení s hodnotením predmetu Teória a prax legislatívy dve 
základné otázky – tá prvá bola, či mohli študenti využívať počas hodnotenia nekomentované 
právne predpisy (prípadne v ktorej časti hodnotenia ich mohli využívať), tá druhá sa týkala toho, 
či bola súčasťou hodnotenia (na dvoch častiach hodnotenia) ako samostatná otázka teoretická 
otázka (a to s ohľadom na fakt, že informačný list predmetu uvádza ako 100% hodnotenia 
vypracovanie legislatívneho návrhu a ďalšiu prácu na seminároch). 

Vykonaním hospitácie boli za RpK poverení doc. Kačaljak, doc. Mašurová, Bc. Brath 
a Mgr. Panuška (ktorý sa však uvedenej hospitácie nezúčastnil). 

Správu z vykonanej hospitácie (resp. závery koncipované doc. Kačaljakom a Bc. Brathom, 
nakoľko skupina poverená vykonaním hospitácie neprijala závery ako celok) odprezentoval Bc. 
Brath, ktorý uviedol, že KUP poskytla stanovisko (zaslané členom RpK), že svojím konaním 
neporušili Študijný poriadok PraF UK a ani nepostupovali v rozpore s informačným listom. 
Rovnako dodal, že KUP vyložila čl. 15 Študijného poriadku takým spôsobom, že teoretická otázka 
môže byť v rámci hodnotenia položená, a to aj samostatne. Doc. Kačaljak a Bc. Brath naopak 
prijali stanovisko, v zmysle ktorého síce teoretická otázka (s ohľadom na znenie spomenutého čl. 
15) môže byť položená, ale nie ako otázka samostatná, ale napr. v rámci prípadovej štúdie. 
Uvedení členovia RpK (ako osoby poverené vykonaním hospitácie) sa zhodli podľa svojich slov na 
tom, že čl. 15 Študijného poriadku bol postupom KUP porušený, nakoľko výklad prijatý KUP nebol 
správny. Teoretická otázka teda nemohla byť položená ako samostatná otázka (s ohľadom na 
stanovené podmienky hodnotenia), uvedení členovia RpK rovnako akcentovali na to, že takáto 
samostatne položená teoretická otázka mala mať väčšiu váhu v rámci hodnotenia ako 
samostatné praktické vypracovanie. Vo vzťahu k používaniu (resp. zamedzeniu používania) 
nekomentovaných právnych predpisov (ďalej aj „NPP“) Bc. Brath, vo vzťahu k výstupom 
vykonanej hospitácie, uviedol, že z dostupných zdrojov informácií (či už z mailovej komunikácie 
alebo systému Moodle) boli študenti ohľadom používania NPP informovaní v tom zmysle, že tieto 
nemohli používať počas prvej časti hodnotenia z predmetu Teória a prax legislatívy, ale len pri 
druhej časti. Názor v rámci zaslaného stanoviska KUP bol taký, že si nie sú vedomí, že by 
používanie NPP počas hodnotenia uvedeného predmetu zakázali (predseda RpK uviedol, že 
vyriešenie uvedenej otázky má význam s ohľadom na to, že disciplinárne konania sú voči 
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študentom vedené aj z toho dôvodu, že mali použiť pri hodnotení predmetu Teória a prax 
legislatívy NPP aj počas prvej časti, kedy ich použitie bolo zakázané). 

Bc. Brath preto konštatoval, že sa s doc. Kačaljakom zhodli na tom, že takýmto postupom 
KUP bol porušený nie len informačný list predmetu, ale aj Študijný poriadok. V súvislosti 
s uvedeným navrhol Rade pre kvalitu prijať príslušné odporúčania uvedené v písomnom 
stanovisku. 

Do diskusie k uvedenému bodu sa pripojila doc. Mašurová, ktorá bola rovnako poverená 
vykonaním hospitácie, avšak neparticipovala na prijatí záverov, ktoré ako celok prezentoval Bc. 
Brath. Uviedla, že vo vzťahu k uvedenému zaslala členom RpK svoje odlišné stanovisko 
prostredníctvom mailu. Uvedené stanovisko prezentovala aj na samotnom zasadnutí RpK. Vo 
vzťahu k prvej problematickej otázke (kladenie teoretickej otázky) táto uviedla (v súlade so 
zaslaným písomným stanoviskom), že: „Otázka, či súčasťou praktickej časti zadania môže byť aj 
otázka teoretická, ktorá s praktickým zadaním súvisí, je otázka výkladu. Ja osobne s tým problém 
nemám. Samozrejme by bolo vhodné, aby bol týmto spôsobom aktualizovaný informačný list. Ak by 
aj Rada pre kvalitu svojím väčšinovým rozhodnutím dospela k inému názoru, nevidím ani tu dôvod 
na prehodnotenie priebežného hodnotenia, keďže teoretické vedomosti tvoria základ praktických 
vedomostí a teda logicky by nimi mal študent disponovať pri príprave na praktickú časť priebežného 
hodnotenia – aspoň do tej miery, aby sa k nim vedel na základe použitia nekomentovaných právnych 
predpisov dopracovať. Iba vtedy, pokiaľ študenti v konkrétnom prípade nemohli používať 
nekomentované predpisy a z tohto dôvodu dostali horšiu známku, považujem prehodnotenie za 
náležité.“. Vo vzťahu k uvedenému (vo svojom písomnom stanovisku) dodala, že: „Podsúvať v 
situáciách, kedy Rada pre kvalitu dospeje k inej interpretácii informačného listu (alebo v budúcnosti 
aj Študijného poriadku), k akej dospeli vyučujúci niektorej Katedry, celej katedre nedostatky v oblasti 
morálky a odbornosti a na základe toho vyžadovať od celej Katedry verejné ospravedlnenie 
študentom považujem za nenáležité. Vnímam Radu kvality ako orgán konštruktívneho dohľadu a 
konštruktívnej kritiky a takéto konzekvencie by sa podľa môjho názoru mali vyvodzovať voči 
jednotlivým vyučujúcim len v prípade vedomého porušovania pravidiel, resp. v prípade, kedy by 
opakovane porušovali odporúčania Rady  pre kvalitu.“. Zároveň doc. Mašurová vyjadrila svoj názor, 
že súhlasí s tým, že KUP porušila svoje povinnosti vo vzťahu k používaniu nekomentovaných 
právnych predpisov (zároveň však dodala, že neexistuje dôvod na prehodnotenie hodnotenia pri 
tých študentoch, ktorí len prekopírovali zákonné znenie), rovnako doc. Mašurová uviedla, či 
takéto konanie KUP možno považovať za konanie vedomé, resp. či možno vôbec vyžadovať 
ospravedlnenie KUP ako celku za iný ako konformný výklad informačného listu alebo Študijného 
poriadku. Na uvedené reagoval Bc. Brath, ktorý uviedol, že KUP zaslala v rámci svojho vyjadrenia 
aj screenshot ohľadom pokynov, z ktorého je zreteľné, že NPP nie sú zakázané (ako reakcia na to, 
či išlo o vedomé alebo nevedomé konanie KUP), rovnako uviedol, že KUP zverejnila na začiatku 
semestra na svojom webe zoznam premetov, na ktorých nie je možné používať NPP (pričom tu 
bola uvedená len Štátoveda), v Moodli však bola iná informácia. Bc. Brath pritom vychádzal 
z predpokladu uvedeného v Študijnom poriadku, v zmysle ktorého študenti môžu pri realizácii 
hodnotenia predmetu používať  NPP, pokiaľ ich použitie nevylúči informačný list predmetu (čo 
v tomto prípade nebolo). 

K uvedenému sa do diskusie pripojil Bc. Kucharský, ktorý doplnil, že sa hodnotenia 
z predmetu Teória a prax legislatívy sám zúčastnil a NPP pri teoretickej nepoužíval, nakoľko 
informácia z KUP znela jasne, že pri teoretickej časti ich nemôžu využívať (a uvedenému 
prispôsobil aj prípravu na skúšku). Potvrdil, že existovali pokyny zo strany KUP, že postup má byť 
v spojitosti s používaním NPP práve takýto. Rovnako dodal, že teoretická otázka s praktickým 
prípadom nesúvisela a pokiaľ k použitiu zo strany študentov došlo, tak to predstavovalo problém. 
Na uvedené reagovala aj Bc. Fajmonová, ktorá dodala, že v mailoch zo strany KUP boli študenti 
vyzývaní, aby sa priznali k tomu, či pri vypracovaní teoretickej otázky použili NPP (pričom 
študenti už samo nevedeli, v ktorej časti priebežného hodnotenia NPP použili a v ktorej nie). 
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Rovnako reagoval aj doc. Blažo, predseda RpK, v tom zmysle, že Rada pre kvalitu nie je 
svojou podstatou tribunál, a teda úlohou nie je hľadať úmysel, trestať zamestnancov, ale 
problémom je už len to, že vznikli pochybnosti v súvislosti s dodržiavaním štandardov kvality 
zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania. Všetko uvedené nasvedčuje tomu, že konanie 
KUP nebolo transparentné a je jedno, akým zavinením bolo pokryté. Rovnako je relevantné 
najmä to, že pokyny poskytnuté KUP umožňovali viaceré výklady, čo je problém. 

Na uvedené reagoval prof. Vačok, ktorý uviedol, že na uvedené nahliadal dvoma rovinami, 
pedagogickou (pričom vyjadril svoju nespokojnosť s prístupom, kedy je všetka vina prenesená na 
študentov) a právnou, pričom v súvislosti s ňou uviedol, že môže vyznievať nanajvýš 
problematicky, ak by RpK prejudikovala posúdenie viny, nakoľko uvedené je v kompetencii 
Disciplinárnej komisie pre študentov PraF UK. Slova sa v súvislosti s uvedeným ujal predseda RpK, 
ktorý uviedol, že Rada pre kvalitu v tomto prípade nerozhoduje o vine, len prerokúva skutočnosti, 
ktoré vyplynuli z disciplinárneho konania príslušných študentov, že postupom KUP mohli byť 
porušené štandardy kvality vzdelávania. A teda v zmysle uvedeného je úlohou RpK posúdenie 
toho, či KUP postupovala v súvislosti s realizáciou priebežného hodnotenia s informáciami 
obsiahnutými v informačnom liste, resp. či Rada pre kvalitu prijme nejaké odporúčania pre 
dekana PraF UK. O inom rozhodovať RpK zo svojej podstaty nemôže.  

Prof. Vačok v zmysle uvedeného dodal, že podľa neho je jasné, že v zmysle čl. 15 
Študijného poriadku študenti môžu používať NPP, ak informačný list neustanovuje inak, pričom 
v uvedenom prípade je nesporné, že informačný list inak neuvádzal. Na uvedené reagoval Bc. 
Brath v tom zmysle, že odlišný výklad vnútorných predpisov realizuje KUP už dlhodobejšie. 
S ohľadom na to reagoval doc. Blažo, že nie je potrebné personalizovať prijaté odporúčania, 
pričom základom má byť to, či došlo k porušeniu predpisov v súvislosti s hodnotením predmetu. 

Vzhľadom na všetko uvedené doc. Blažo navrhol, aby Rada pre kvalitu prijala záver, že je 
nesporné, že existujú prípady hodnotení (pri predmete Teória a prax legislatívy), pri ktorých 
študenti nemohli používať NPP a informácie a pokyny vo vzťahu k hodnoteniu a jeho priebehu 
neboli transparentné (nakoľko boli podané rôzne informácie, ktoré umožňovali viaceré 
interpretácie ). Doc. Blažo zároveň navrhol nehlasovať o návrhoch, ktoré boli súčasťou správy 
doc. Kačaljaka a Bc. Bratha, keďže RpK sa musí v plnom rozsahu pridŕžať svojho mandátu ako 
poradného orgánu dekana PraF UK, Akademického senátu PraF UK a Vedeckej rady PraF UK. 
S týmto návrhom prejavili členovia RpK súhlas. Zároveň boli členmi RpK spoločne naformulované 
(osobitne v spolupráci prof. Vačoka a predsedu RpK) odporúčania pre dekana PraF UK, o ktorých 
dal predseda RpK hlasovať.  

 
Rada pre kvalitu preto prijala nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 1 (9 za, 0 proti, 0 sa zdržalo): (vo vzťahu porušeniu čl. 15). 

Rada pre kvalitu konštatuje, že vo vzťahu k priebežnému hodnoteniu  predmetu Teória a prax 
legislatívy uskutočňovanému v zimnom semestri akademického roku 2021/2022 prostredníctvom 
aplikácie Moodle prichádzalo k porušeniam čl. 15 ods. 1 Študijného poriadku Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, čím bola narušená transparentnosť a spravodlivosť 
hodnotenia daného predmetu. 

 
Uznesenie č. 2 (9 za, 0 proti, 1 sa zdržal): (vo vzťahu k dodržaniu informačného listu). 

Rada pre kvalitu konštatuje, že podmienky hodnotenia stanovených informačným listom 
predmetu Teória a prax legislatívy vo vzťahu k priebežnému hodnoteniu uskutočňovanému 
v zimnom semestri akademického roku 2021/2022 prostredníctvom aplikácie Moodle dodržané 
neboli v časti týkajúcej sa teoretickej otázky.  

 
Uznesenie č. 3 (10 za, 0 proti, 0 sa zdržalo):  
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Rada pre kvalitu odporúča dekanovi PraF UK: 
• prijať vhodné opatrenia na odstránenie dôsledkov vzniknutých v súvislosti s nedostatkami 

v rámci hodnotenia predmetu  Teória a prax legislatívy; 
• zjednať nápravu na úrovni Katedry ústavného práva, aby k takémuto konaniu do budúcna 

nedochádzalo; 
• informovať o probléme na Kolégiu dekana PraF UK, aby sa predišlo problému skúšania 

v rozpore s informačným listom aj na iných katedrách a ústavoch; 
• upriamiť vedúcich katedry a riaditeľov ústavov na potrebu dôslednej kontroly súladu 

informácii nachádzajúcich sa v informačných listoch s informáciami o podmienkach 
absolvovaní predmetov zverejnených na webových stránkach. 

 
K bodu 4 

V bode rôzne sa slova ujal predseda RpK, ktorý uviedol, že disponuje informáciami, 
v zmysle ktorých dochádza na PraF UK k nenáležitému prístupu k študentom so špecifickými 
potrebami, najmä vo vzťahu k tomu, že títo študenti nie sú vnímaní ako študenti so špecifickými 
potrebami. Vzhľadom na uvedené uviedol, že je nevyhnutné v zmysle uvedeného zjednať 
nápravu a zistiť prostredníctvom prieskumu u študentov aktuálny stav, či zodpovedá príslušným 
informáciám. Dodal, že neprichádza do úvahy, aby takéto špecifické požiadavky študentov boli 
vnímané ako nadbytočná záťaž zo strany pedagógov, pričom je nesporné, že takýto študenti 
následne radšej uvedené informácie pred pedagógom zamlčia. Predseda RpK preto uviedol, že 
v prvom rade je nevyhnutné zistiť aktuálny stav, pričom následne by sa uvedeným Rada pre 
kvalitu náležite zaoberala. 
 
K bodu 5 

Záverom poďakoval predseda RpK prítomným za účasť a zasadnutie Rady pre kvalitu 
o 12:50 ukončil. 
 

V Bratislave, 09.05.2022 
  
 
 doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
 predseda Rady pre kvalitu 
 
 
 
 JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 
 tajomník Rady pre kvalitu 
 


