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 Predseda fakultnej rady pre kvalitu (FRK) a prodekan pre vzdelávaciu činnosť otvoril 
zasadnutie, privítal prítomných a poďakoval im za účasť. 
 
1. Kvalita výučby 
 FRK prediskutovala na základe výsledkov anketového hodnotenia pedagógov za zimný 
semester akademického roka 2020/2021 kvalitu vzdelávacieho procesu na fakulte. Na základe 
podkladov a spätnej väzby študentov ku anketovému hodnoteniu pedagógov FRK 
prediskutovala najčastejšie pripomienky študentov, prítomné naprieč jednotlivými študijnými 
programami aj predmetmi, oboznámila sa s najbežnejšími pozitívnymi aj negatívnymi ohlasmi 
študentov denného aj externého štúdia, ako aj s podnetmi týkajúcimi sa konkrétnych predmetov 
a ich špecifík, či so spätnou väzbou na konkrétnych pedagógov. FRK zároveň diskutovala o 
alternatívnych metódach spätnej väzby, ktoré by bolo možné použiť na zabezpečenie 
komplexného pohľadu na názory študentov, nakoľko spätná väzba prostredníctvom anketového 
hodnotenia sa podľa predsedu FRK v niektorých ohľadoch mohla javiť ako jednotvárna, málo 
adresná a primálo kritická. Niektorí členovia FRK vyslovili názor, že tieto nedostatky spätnej 
väzby študentov mohli byť spôsobené aj tým, že v zimnom semestri bolo anketové hodnotenie 
pedagógov povinné a vypĺňalo sa v čase výučby jednotlivých predmetov, takže niektorí 
študenti mohli ku anketovému hodnoteniu pristupovať bez riadneho prehodnotenia vlastných 
skúseností a nereflektovali precízne svoje názory na výučbu. 

FRK následne prediskutovala možné alternatívne spôsoby získavania spätnej väzby od 
študentov a ich využívanie na jednotlivých pracoviskách, pričom zhodnotili napr. možnosť 
používanú niektorými katedrami získať spätnú väzbu ku konkrétnemu predmetu 
prostredníctvom hodnotení v systéme Moodle. 

Diskusia FRK sa následne venovala organizácií rozvrhu externého štúdia, téme počtu a 
dĺžky rôznych konzultačných sústredení v externej forme štúdia vyučovaných v jeden deň, ako 
aj téme zaraďovania predmetov do rozvrhu v piatky alebo v soboty a preferencie študentov 
v externej forme štúdia v tomto ohľade. Pri viacerých bodoch diskusie v tomto bode predseda 
FRK pripomenul, že uvedenú záležitosť viackrát riešil aj priamo so študentmi externej formy 



štúdia, pričom jednoznačný postoj študentov ku danej organizácií výučby nebolo možné získať 
a študenti boli pri spôsobe organizácie výučby často značne protichodných názorov. Diskusia 
sa venovala takisto rozdeleniu tém z jedného predmetu medzi jednotlivé konzultačné 
sústredenia, kde bol viacerými členmi FRK identifikovaný problém veľkého množstva okruhov 
preberaných v rámci jedného konzultačného sústredenia, spojený s veľkou hodinovou dotáciou 
daného predmetu na jedno konzultačné sústredenie. 

Diskusia sa venovala taktiež možnosti akreditácie kombinovanej dištančnej formy 
študijného programu v budúcej žiadosti o akreditáciu, s cieľom umožniť vo výnimočných 
prípadoch pedagógovi ad hoc odučiť svoje seminárne skupiny aj v online forme na diaľku, ak 
to bude vhodné s ohľadom na okolnosti a daný predmet bude možné technicky zabezpečiť 
týmto spôsobom. V širšom kontexte preto FRK zároveň viedla diskusiu o možnostiach 
zachovania takýchto foriem flexibility a nových metód použitých v súvislosti s pandémiou, pri 
niektorých ohľadoch výučby aj po skončení protipandemických opatrení a pokračovaní výučby 
v riadnej podobe. 

 S cieľom venovať sa niektorým najčastejším problémom študentov v jednotlivých 
študijných programov zvážila FRK aj možnosť vytvoriť v spolupráci medzi zamestnancami 
fakulty a zástupcami študentov „FAQs“ pre študentov PraF UK, resp. rozcestník v kvízovej 
forme s vetvením odpovedí podľa jednotlivých najbežnejších problémov, ktoré môžu študentky 
a študentov na fakulte stretnúť. Predseda FRK vyjadril názor, že týmto spôsobom by mohli 
študenti PraF UK konzultovať jednotlivé problémy predtým, než sa obrátia na pracovníka 
fakulty, čím by mali možnosť samostatne zistiť možnosti riešenia ich problému a podľa toho si 
naplánovať štúdium. Analogicky doc. Kačaljak porovnal navrhnutú funkcionalitu s podobným 
rozcestníkom vytvoreným na účely podávania daňových priznaní, na ktorom spolupracovala 
Katedra finančného práva PraF UK a dodal, že dané služby vždy ako poslednú možnosť 
riešenia problému ponúkajú používateľovi priamo možnosť kontaktovať pracovníka inštitúcie, 
ktorý môže konkrétne špecifiká problému študenta adresovať a komunikovať s ním. 

Predseda FRK následne poskytol priestor pre jednotlivé návrhy na zlepšenie kvality 
výučby a procesov súvisiacich so štúdiom. Členovia FRK sa venovali návrhu na zlepšenie 
štruktúry a používateľskej prívetivosti anketového hodnotenia pedagógov, návrhu o zlepšení 
vyhodnocovania spätnej väzby na jednotlivých pracoviskách, napríklad prostredníctvom 
povinných vyhodnotení anketových hodnotení na zasadnutiach jednotlivých pracovísk, 
vyhodnotením nielen spätnej väzby o jednotlivých pedagógoch, ale aj vyhodnotením spätnej 
väzby o organizácií jednotlivých predmetov, ako aj vyhodnotením spätnej väzby o spôsobe 
hodnotenia a skúšania jednotlivých predmetov. Prediskutovaná bola aj otázka nedostatku 
komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami ohľadom výučby predmetov v reformovanom 
študijnom programe, kde podľa podnetov niektorých študentov chýbala komunikácia medzi 
jednotlivými pracoviskami o obsahu jednotlivých predmetov, čoho následkom bola napr. 
duplicitná výučba tej istej matérie na odlišných predmetoch, v odlišných stupňoch alebo 
ročníkoch štúdia. FRK vzala na vedomie komunikované nedostatky aj návrhy na ich zlepšenie 
a zhodla sa, že sa danými bude naďalej zaoberať. 
 
2. Kvalita vedeckej činnosti 
 Prerokovaný bol bod programu podľa návrhu doc. Mašurovej o periodikách, ktorých 
kvalita publikačnej činnosti či integrita recenzného konania nie je adekvátna požiadavkam na 
kvalitu vedeckej činnosti fakulty. V súvislosti s novými akreditačnými štandardmi by bolo 
vhodné, aby FRK vydala zásadné kritériá, podľa ktorých by bolo možné stanoviť, ktorý časopis 
je možné určiť ako nenapĺňajúci takéto kritériá. Na jednej strane doc. Mašurová uznala 
existujúcu snahu akademickej obce a dôraz zodpovedných autorít na publikovanie 
predovšetkým v časopisoch publikovaných v databázach ako SCOPUS alebo Web of Science, 
na druhej strane zdôraznila, že takéto publikácie môžu byť kriticky zhodnotené najmä 



zahraničnými posudzovateľmi, pričom pri vykazovaní publikácií garantov študijných 
programov v takýchto časopisoch ako vrcholových publikačných výstupov môže dôjsť ku 
ohrozeniu kredibility PraF UK. Rada pre kvalitu by mala preto prerokovať takéto základné 
štandardy, zároveň by bolo možné aj zverejniť zoznam konkrétnych časopisov, ktoré 
nenapĺňajú uvedené kritériá, prípadne plnenie kritérií pri nich nie je možné overiť, s 
odporúčaním pre pedagógov fakulty v nich ďalej nepublikovať. Ďalej bol prediskutovaný návrh 
Bc. Kováča ako referenciu pri identifikácií týchto predátorských časopisov využiť verejne 
dostupné zoznamy podobných časopisov. Predseda FRK navrhol taktiež možné opatrenia pre 
pevnejšie zakotvenie týchto kritérií, ako napr. odporučiť pedagógom zdržať sa publikovania v 
daných časopisoch, ale napr. aj zavedením politiky nepreplácania poplatkov za posúdenie 
článkov v týchto časopisoch z prostriedkov grantových projektov. V prvej fáze by mohol byť 
zo strany FRK najskôr prijatý a zverejnený zoznam odporúčaní, ako identifikovať periodiká, 
kde sú pochybnosti o kvalitách vedeckých prác, či kvalitách recenzného konania. Následne by 
mohla odporúčania uverejňovať Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia, ktorá by v nich 
mohla zároveň aj posúdiť či a ako sú dané konkrétne štandardy, uplatňované v špecifických 
periodikách, ktoré bude Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia posudzovať. 
Diskutovanou bola taktiež možnosť pri počítaní bodov za publikačnú činnosť nezapočítavať 
body za tie publikácie, ktoré pedagógovia publikujú v daných časopisoch aj po odporúčaní, 
ktoré skonštatuje, že dané periodiká nenapĺňajú kritéria vyžadované štandardmi prijatými FRK. 
Rada pre kvalitu PraF UK odporúča Rade pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia PraF UK 
vykonávať hodnotenie časopisov a vydavateľstiev, v ktorých publikujú zamestnanci PraF UK, 
či sa medzi danými vydavateľstvami a časopismi vyskytujú také, pri ktorých možno mať závažné 
pochybnosti o dodržiavaní etiky akademického publikovania, rigoróznosti recenzného konania, 
respektíve pri ktorých existuje značné reputačné riziko, ako aj o identifikovanie dôvodov 
takéhoto posúdenia. Predmetom posúdenia nie je kvalita publikácií zamestnancov PraF UK 
ako taká. 
 
 
3. Odporúčania pre vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty 

Rada pre kvalitu odporúča VR PraF UK prijať nasledujúce uznesenie o hodnotení 
vzdelávacej činnosti na PraF UK v roku 2020: 

Vedecká rada PraF UK:  
1) v nadväznosti na hodnotenie vzdelávacej činnosti vykonané Vedeckou radou PraF UK dňa 

14.05.2020 
a) víta prijatie nasledujúcich opatrení: 

i) realizácia novoakreditovaných študijných programoch, 
ii) príprava a realizácia štátnej skúšky v reformovanom študijnom programe; 
iii) príprava štátnych skúšok v modernizovaných študijných programoch, 
iv) zvýšenie flexibility externej formy štúdia v rámci nového Študijného poriadku PraF 

UK,  
b) víta pokračovanie v uskutočňovaní modernizovaného bakalárskeho študijného 

programu, nového magisterského študijného programu v odbore právo v anglickom 
jazyku zameraného na medzinárodné právo a právo Európskej únie  a magisterského 
študijného programu Právo a ekonómia v odbore právo ekonómia a manažment; 



c) víta začatie poskytovania nových študijných programov (magisterský a doktorandský 
študijný program kánonické právo, doktorandské programy Rímske právo a Právo 
Európskej únie, dvojodborového programu Manažment a právo v anglickom jazyku); 

d) opätovne potvrdzuje, že je potrebné stále zlepšovať prácu učiteľov aj študentov pri 
efektívnom  a zmysluplnom skúšaní́ s nekomentovanými právnymi predpismi; 

e) konštatuje, že prišlo k mnohým inováciám a skutočnému pokroku, ktorý vykonali 
jednotlivé katedry a ústavy v oblasti skúšania s používaním nekomentovaných právnych 
predpisov, a to vrátane skúšania v rámci štátnych skúšok; 

 
2) v súvislosti s pandémiou a šírením ochorenia COVID-19 a obmedzením možnosti 

prezenčnej výučby a obmedzením aktivít spojených so vzdelávaním 
a) berie na vedomie, že v dôsledku zmien podmienok na jar 2020 mohlo prísť k určitým 

javom narúšajúcim plynulosť vzdelávacieho procesu, integritu overovania vedomostí 
a posunom harmonogramu akademického roka; 

b) oceňuje pohotovú reakciu vysokoškolských učiteľov a ďalších zamestnancov fakulty ako 
aj študentov pri adaptovaní sa na nové podmienky, ktoré boli náročné a v mnohých 
prípadoch ťaživé pre jednotlivcov; 

c) oceňuje prípravu, ktorá bola vykonaná v súvislosti so zimným semestrom akademického 
roka 2020/2021, ktorá viedla k hladkému priebehu dištančnej výučby v rámci dištančnej 
formy vzdelávania, berúc na vedomie určité drobné nedostatky a nedorozumenia 
technického charakteru; 

d) oceňuje podporu a pomoc oddelenia informačných technológii a vzťahov s verejnosťou 
poskytnutú v rámci dištančnej formy vzdelávania; 

e) oceňuje flexibilnú adaptáciu Študijného oddelenia a Oddelenia vedy a doktorandského 
štúdia na elektronizáciu procesov spojených s podporou štúdia; 

f) s ľútosťou konštatuje, že opatrenia na ochranu zdravia viedli k obmedzeniu ľudského 
kontaktu navzájom medzi zamestnancami fakulty a študentami a bezprostrednosti 
vzťahov v rámci akademickej obce, ako aj obmedzeniu akademických mobilít 
a kontaktov s kolegami z iných univerzít; 

g) vyjadruje podporu zamestnancom fakulty a študentom v časoch pandémie; 
3) berie do úvahy návrhy a odporúčania Rady pre kvalitu PraF UK;  
4) ďalej konštatuje, že 

a) PraF UK napĺňa Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky 
2014-2024 nasledujúcimi spôsobmi: 
i) prepája vzdelávaciu činnosť so súčasnými výsledkami vedeckého bádania a súčasne 

s praxou, a teda študenti získavajú teoretické znalosti i praktické zručnosti (2015 - 
viaceré klinické predmety sú súčasťou študijných plánov, 2016 – implementácia 
projektu rozvoja právnického vzdelávania financovaného MŠVVŠ SR, dohoda 
o spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou smerujúca k vytvoreniu 
Študentskej právnej poradne, rozšírenie stážového programu); 

ii) inovuje ponuku študijných programov, zavádza reformované študijné programy, 
vrátane cudzojazyčných programov a medziodborových programov (od 2015 
fakulta implementuje spoločný bakalársky študijný program ekonómia a právo, 
ktorý je v slovenských podmienkach jedinečný a umožňuje študentom získať 



vzdelanie v odbore právo a národné hospodárstvo,  v roku 2017 bolo zásadným 
spôsobom reformované právnické vzdelávanie – novoakreditovaný bakalársky 
študijný program, magisterský študijný program v anglickom jazyku a spoločný 
študijný program právo a ekonómia, ktorý nadväzuje na bakalársky program 
ekonómia a právo, od roku 2020 poskytuje nové študijné programy magisterský 
a doktorandský študijný program kánonické právo, doktorandské programy Rímske 
právo a Právo Európskej únie, dvojodborového programu Manažment a právo 
v anglickom jazyku); 

iii) vedie študentov ku kritickému mysleniu a spôsobilosti samostatne riešiť problémy 
a zverené úlohy (všetky pozitívno-právne predmety sú skúšané s využitím 
nekomentovaných právnych predpisov, 2015 – začatie dôsledného presadzovania 
skúšania s využitím nekomentovaných právnych predpisov, postupné odstraňovanie 
výnimiek z tohto postupu, 2016 – odstránenie výnimiek zo skúšania s využitím 
nekomentovaných právnych predpisov, dôsledné sledovanie a vyhodnocovanie 
vzdelávacieho procesu pripravujúceho na novú formu skúšky, 2017 – nová forma 
skúšania a reforma vzdelávacích postupov v zásade implementovaná, 2018 – 
zavedenie skúšania s použitím nekomentovaných právnych predpisov na štátnych 
skúškach); 

iv) prijíma relevantné množstvo zahraničných študentov v rámci medzinárodných 
mobilít; 

v) vytvára podmienky pre štúdium v anglickom jazyku nielen vytvorením samostatného 
študijného programu v anglickom jazyku, ale i zavedením predmetov v anglickom 
jazyku v študijných programoch v slovenskom jazyku. 

b) Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na  
obdobie rokov 2017 – 2024 je napĺňaný okrem napĺňania Dlhodobého zámeru  
Univerzity Komenského v Bratislave najmä aj tým, že: 
i) bol zavedený nový reformovaný študijný program v prvom a druhom stupni štúdia; 
ii) bol implementovaný magisterský študijný program v anglickom jazyku so 

zameraním na medzinárodné právo a právo Európskej únie (2015-2016 príprava 
podkladov pre akreditáciu a akreditácia, 2015-2016 príprava učebných plánov, 
učebných materiálov a zavádzanie jednotlivých samostatných predmetov v rámci 
implementácie a udržiavania projektu LEIG, 2017 začatie implementácie 
študijného programu, od 2018 implementácia programu); 

iii) bol implementovaný bakalársky študijný program manažment a právo v anglickom 
jazyku; 

iv) všetky pozitívno-právne predmety sú skúšané s využitím nekomentovaných právnych 
predpisov (2015 – začatie dôsledného presadzovania skúšania s využitím 
nekomentovaných právnych predpisov, postupné odstraňovanie výnimiek z tohto 
postupu, 2016 – odstránenie výnimiek zo skúšania s využitím nekomentovaných 
právnych predpisov, dôsledné sledovanie a vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu 
pripravujúceho na novú formu skúšky, od 2017 – nová forma skúšania a reforma 
vzdelávacích postupov implementovaná, od akademického roku  2018/2019 aj na 
štátnych skúškach); 

v) v rámci klinického vzdelávania sa uskutočňuje vzdelávanie na stredných školách, 
zamerané aj na boj proti extrémizmu, intolerancii a spochybňovaniu zásad 
právneho štátu (2015-2016 vzdelávanie na stredných školách v rámci tzv. street law, 
problematika prispôsobená podľa požiadaviek stredných škôl v rámci 



Bratislavského kraja a ústavu pre výkon trestu, od 2017 zapojenosť študentov 
zvýšená o 200%, teritoriálne rozšírenie na územie celého Slovenska, osobitné 
zameranie na boj proti extrémizmu); 

vi) 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 (od 
2015 – viaceré klinické predmety sú súčasťou študijných plánov, napríklad 
Administratívnoprávne praktikum 1, Administratívnoprávne praktikum 2, Eristika, 
Klinika sociálneho práva, Klinika trestného práva, Právna klinika neziskového 
sektora 1, Právna klinika neziskového sektora 2, Právna klinika pre komunity 1, 
Právna klinika pre komunity 2, Practical Law, Klinika teórie práva, Daňové právo 
v praxi, Etické dilemy v právnej praxi, 2016 – implementácia projektu rozvoja 
právnického vzdelávania financovaného MŠVVŠ SR, dohoda o spolupráci so 
Slovenskou advokátskou komorou smerujúca k vytvoreniu Študentskej právnej 
poradne, rozšírenie stážového programu, 2017 – rozširovanie a posilňovanie aktivít 
Ústavu klinického právneho vzdelávania špecializovanej organizačnej jednotky 
zameranej na klinické právne vzdelávanie, 2015-2019 – účasť študentov na 
medzinárodných súťažiach v simulovaných sporoch  a) European Law International 
Law Moot Court Competition, b) Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competition, c) Central and East European Law Moot Court Competition, d) 
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition, e) 
International Criminal Court Moot Court Competition, za zatiaľ historický úspech 
možno považovať umiestnenie súťažného tímu fakulty v roku 2017 
v medzinárodnom finále Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competition, na 92. mieste zo 650 účastníkov a umiestnenie v prvej 100 najlepších 
rečníkov); 

vii) zlepšuje sa materiálne zabezpečenie učební a športoviska (osobitne 2015-2019 
využívanie Súdnej siene na pedagogické účely a organizovanie vedeckých 
a odborných podujatí, od 2017 miestnosť prof. Vojtecha Hatalu, rekonštrukcia 
telocvične a jej využívanie na športové aktivity študentov);  

viii) podporuje sa rozvoj 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; 

ix) rozvíja sa dvojodborový študijný program ekonómia a právo (resp. právo 
a ekonómia) (2015-2018 implementovanie bakalárskeho študijného programu 
ekonómia a právo, 2015-2017 príprava akreditácie a akreditačný proces 
magisterského študijného programu právo a ekonómia, 2017 -2018  – 
implementácia magisterského študijného programu právo a ekonómia, 2019 – 
akreditácia externej formy magisterského programu). 

c) napriek tomu, že podmienkou prijatia na bakalársky stupeň štúdia nie je prijímacia 
skúška, štúdium na PraF UK si zachováva vysokú mieru náročnosti a selektívnosti, čo 
ukazujú nasledujúce údaje: 
i) denná forma štúdia – vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch 

štúdia podľa roku zápisu do prvého roka štúdia v bakalárskom študijnom programe 
Začiatok štúdia 
(Bc.) 

1.r. 
Bc 

2.r. 
Bc 

3.r. 
Bc Abs. 

1.r. 
Mgr 

2.r. 
Mgr Abs. 

2020/2021 626 x x x x x x 



2019/2020 613 410 x x x x x 
2018/2019 540 329 329 x x x x 
2017/2018 403 253 205 205 221 x x 
2016/2017 416 312 289 224 275 324 x 
2015/2016 310 283 262 234 260 250 226 
2014/2015 312 284 294 235 271 255 221 
2013/2014 312 292 307 241 278 260 253 
2012/2013 328 319 349 299 344 356 284 
2011/2012 384 362 353 286 298 308 273 
2010/2011 226 215 219 213 221 254 229 

ii) externá forma štúdia – vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch 
štúdia podľa roku zápisu do prvého roka štúdia v bakalárskom študijnom programe 

Začiatok štúdia 
(Bc.) 

1.r. 
Bc 

2.r. 
Bc 

3r. 
Bc 

4r. 
Bc Abs. 1.r. 

Mgr 
2.r. 
Mgr 

3.r. 
Mgr Abs. 

2020/2021 156         
2019/2020 93 48 x x x x x x x 
2018/2019 127 55 39 x x x x x x 
2017/2018 146 60 34 36 x x x x x 
2016/2017 141 66 61 41 37 49+26 20 x x 
2015/2016 132 85 67 ->  48 67 60 82 x 
2014/2015 110 88 78 -> 42 50 40 38 32 
2013/2014 117 86 81 -> 40 60 58 54 29 
2012/2013 124 87 86 -> 53 98 90 81 49 
2011/2012 172 110 104 -> 60 81 66 59 50 
2010/2011 123 83 74 -> 54 98 92 70 62 

 
d) činnosť Disciplinárnej komisie PraF UK pre študentov je dôležitou granciou 

zachovávania etiky a integrity vzdelávacieho procesu, 
e) naďalej problematickými sú nekonzistentné prístupy ku seminárom v rámci jednotlivých 

katedier a ústavov a medzi nimi navzájom, 
5) pripomína a zdôrazňuje že 

a) je nevyhnutné, aby boli študenti vopred zrozumiteľne a transparentne informovaní 
o podmienkach absolvovania predmetov, vrátane priebežného hodnotenia, 

b) semináre musia byť zamerané na získanie vedomostí a zručností, a preto musia mať 
cieľavedome vybudovanú štruktúru aktivít zameraných na dosiahnutie pedagogického 
cieľa; 

c) je potrebná lepšia koordinácia medzi vysokoškolskými učiteľmi pri výučbe predmetov 
spoločne realizovanými viacerými pracoviskami; 

d) aplikované predmety sú základným kameňom reformovaného magisterského programu; 
e) je potrebné dbať na dodržiavanie primeranosti časovej náročnosti predmetov, ako aj 

spôsobu hodnotenia, vo vzťahu k cieľom vzdelávania podľa informačného listu daného 
predmetu a počtu kreditov za daný predmet 

6) oceňuje zvýšenie periodicity anketového hodnotenia pedagógov študentmi; 



7) odsudzuje akékoľvek zlyhania v oblasti akademickej etiky, plagiátorstva, podvádzania pri 
všetkých formách skúšania a považuje ich za nezlučiteľné s prípravou budúcich 
právnikov; 

8) vyzýva dekana PraF UK, aby: 
a) prijal potrebné opatrenia pre realizáciu reformovaného magisterského študijného 

programu právo, osobitne vo vzťahu k aplikovaným predmetom 
b) pravidelne vykonával analýzu klesajúceho počtu študentov a prijímal opatrenia 

smerujúce k zvýšeniu atraktivity tohto štúdia,  
c) naďalej prijímal opatrenia potrebné na zabezpečenie konzistentného prístupu ku 

seminárom a k skúšaniu s používaním nekomentovaných právnych predpisov v rámci 
jednotlivých katedier a ústavov a medzi nimi navzájom, 

d) na budovanie a rozvoj depozitára online učebných materiálov, publikácií učiteľov a e-
kníh pri rešpektovaní majetkových práv; 

9) vyzýva vedúcich katedier a riaditeľov ústavov aby  
a) vykonali hodnotenie vzdelávacej činnosti na jednotlivých ústavoch a katedrách 

a vykonanie tohto vyhodnotenia ako aj prijaté opatrenia boli verifikovateľné vďaka 
záznamu v zápisnici zo zasadnutia katedry alebo ústavu; 

b) vyhodnotili používané metódy vzdelávania, náročnosť jednotlivých predmetov, ako aj 
spôsob hodnotenia, vo vzťahu k predmetu vzdelávania daného predmetu a počtu 
prideľovaných kreditov; 

c) zabezpečili včasné, úplne a transparentné informovanie o podmienkach absolvovania 
jednotlivých predmetov a zabezpečili zverejnenie týchto informácií na webovom sídle 
fakulty; 

d) zabezpečili lepšiu koordináciu medzi vysokoškolskými učiteľmi zabezpečujúcimi 
jednotlivé predmety poskytované viacerými pracoviskami a ak je to účelne, aby určili 
osobu zodpovednú za prípravu obsahovej a organizačnej stránky daného predmetu; 

10) vyzýva vedúcich katedier a riaditeľov ústavov a vysokoškolských učiteľov, aby  
a) si vymieňali informácie svojich skúsenostiach v súvislosti so vzdelávacou činnosťou 

a navzájom sa inšpirovali; 
b) úzko spolupracovali pri príprave predmetov, ktoré spolu súvisia alebo nadväzujú, aby 

sa predchádzalo duplicitám alebo nepokrytiu určitej relevantnej problematiky;   
11) vyzýva vysokoškolských učiteľov na systematické budovanie a zlepšovanie cieľavedome 

vybudovanej štruktúru aktivít zameraných na dosiahnutie pedagogického cieľa v rámci 
prednášok a seminárov; 

12) vyzýva študentov PraF UK : 
a) na dôslednejšiu prípravu na semináre, 
b) vyvarovania sa akýchkoľvek pokusov o podvodné praktiky pri skúšaní a plagiátorstvo, 
c) na zvýšenú účasť na anonymnom anketovom hodnotení študentov;  

13) odporúča dekanovi PraF UK, aby podporoval a oceňoval inovatívne prístupy 
k vzdelávaniu, vyzdvihoval príkladné metódy a prístupy pedagógov a dostatočne 
upozorňoval na individuálne a kolektívne zlyhania v oblasti vzdelávacieho procesu; a   

14) odporúča zástupcom študentskej časti akademickej obce v Akademickom senáte PraF UK, 
v Rade pre kvalitu PraF UK a Rade pre kvalitu vedy a doktorandské štúdium PraF UK a 



prodekanovi pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa, prodekanke pre 
doktorandské štúdium, vedúcej Študijného oddelenia, vedúcej Oddelenia vedy 
a doktorandského štúdia, aby spoločne vytvárali databázu najčastejšie kladených otázok 
a riešenia životných situácii, ktoré sa časom zverejnia na webovom sídle fakulty. 

 
4. Záver diskusie 
 Predseda FRK poďakoval prítomným za pozornosť a ukončil zasadnutie. 
 
Zasadnutie bolo ukončené dňa 16.4.2021 o 12:00 hod. 
V Bratislave, dňa 16.4.2021 
 
Zápisnicu vypracoval: 
Mgr. Adam Máčaj 


