
Zápisnica zo zasadnutia programovej rady Právo a ekonómia   

 

Dátum a čas stretnutia: 20.1.2022, 14:00 hod., prostredie MS Teams 

Prítomní:  

prof. PhDr. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD.,  doc. JUDr. Ondrej Blažo, PhD.,  doc. JUDr. Hana 
Kováčiková, PhD., doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. (Právnická fakulta UK) 

prof. Ing. Eva Muchová, PhD., doc. Ing. Karol Morvay, PhD., Ing. Marcel Novák, PhD. 
(Národohospodárska fakulta EU v Bratislave) 

Mgr. Michal Latečka, zástupca praxe (Národná banka Slovenska) 

Ospravedlnení:    

Bc. Tatiana Krčíková (zástupkyňa študentov) 

Na účely vnútorného systému kvality vysokoškolského štúdia Univerzity Komenského 
v Bratislave sa za členov Rady študijného programu považujú: 
prof. Ing. Eva Muchová, PhD., doc. Ing. Karol Morvay, PhD., Ing. Marcel Novák, PhD., prof. 
JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD., doc. JUDr. Alexandra 
Lőwy, PhD., zástupca praxe Mgr. Michal Látečka, zástupckyňa študentov Tatiana Krčíková 
(neprítomná).  

Závery prijaté programovou radou sa považujú za uznesenia Rady študijného programu na 
účely vnútorného systému kvality vysokoškolského štúdia Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

Program:  

1. Voľba osôb nesúcich hlavnú zodpovednosť za študijný program 
2. Skúsenosti z doterajšieho priebehu zabezpečovania ŠP na 2. stupni a zosúladenie ŠP 

s požiadavkami SAAVŠ 
3. Rôzne 

Priebeh rokovania: 

Rokovanie viedol prodekan NHF a štatutárny zástupca dekanky  Ing. Marcel Novák, PhD.  – 
poverený dekankou NHF EU v Bratislave, ktorý v úvode konštatoval, že programová rada je 
uznášaniaschopná.  

Predstavil prítomných a členov pracovnej skupiny.  

Ad 1: V zmysle stanovených postupov prodekan Novák navrhol osoby zodpovedné za rozvoj 
študijného programu Právo a ekonómia:  prof. Ing. Eva Muchová, PhD. za NHF EU v Bratislave 
a prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. za PrF UK.   

O návrhu osôb zodpovedných za rozvoj študijného programu prebehlo hlasovanie. Výsledky 
hlasovania:  



Hlasovanie za osobu zodpovednú za ŠP za NHF: prof. Ing. Eva Muchová, PhD. 
Prítomní 7,  za návrh  6, 1 sa zdržal 
Hlasovanie za osobu zodpovednú za ŠP za PrF: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan,  PhD. 
Prítomní 7,  za návrh 6, 1 sa zdržal. 
 
Na účely vnútorného systému kvality vysokoškolského štúdia Univerzity Komenského 
v Bratislave bude prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., garantom študijného programu pre 
časť študijného programu zabezpečovaného PraF UK v študijnom odbore 30. právo.  
 
 
Ad 2: K 31.8.2021 je potrebné na základe pokynov Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školstvo zosúladiť študijné programy s aktuálnymi požiadavkami SAAVŠ. Vedenia fakúlt 
NHF EUBA a PrF UK sa dohodli, že v tejto chvíli nebudú uskutočnene záväzné zmeny 
v študijnom pláne.  

Prodekan doc. JUDr. Ondrej Blažo, PhD. oboznámil prítomných so situáciou na PrF, kde funguje 
rada študijného programu (synonymum programovej rady na EUBA), členovia za PrF dostanú 
dekréty od dekana PrF. Podľa predpisov PrF by si členovia programovej rady (rady ŠP) 
v budúcnosti mali stanoviť   hlavného garanta, ktorý bude zvolávať stretnutia a organizačne 
zabezpečovať fungovanie rady ŠP. Informoval o vnútornom systéme zabezpečenia kvality na 
UK, ktoré je dvojstupňové:  akreditačná rada fakulty na prvom stupni a  akreditačná rada 
univerzity na druhom stupni. 

Prodekan Novák informoval o systéme zabezpečenia na EU v Bratislave a o postavení Rady 
kvality na univerzitnej úrovni. Medzi PrF a NHF prebehli úvodné rokovanie ohľadom 
existujúcich programov EaP a PaE., na PrF bol zaslaný opis študijného programu a navrhovaný 
študijný plán.  

Diskusia členov programovej rady k predloženým dokumentom:  

Doc. Kováčiková upozorňuje na chybu  v oboch predložených materiáloch, kde k jej menu je 
priradený predmet Ekonomické trestné činy, hoci predmety, ktoré zabezpečuje  sú Právna 
regulácia vnútorného trhu a Hospodársku súťaž (Právo EÚ 2).  Prodekan Novák informoval, že 
tieto zmeny  sú už zrealizované. 

Prof. Muchová a doc. Kováčiková vzniesli dotaz, či je možné, aby zodpovedná osoba figurovala 
v profilovom predmete, ktorý je spoločným predmetom oboch fakúlt (predmety 
Medzinárodná ekonómia a právo, Hospodárska súťaž). 

Prof. Slašťan zaslal svoje pripomienky  e-mailom a to:  

- V rámci navrhovaného ŠP sa niektoré predmety zabezpečované PrF  prelínajú  (napr. 
predmet Ekonomické trestné činy vs. Trestné právo.  

- Predmet Právo medzinarodných organizácií navrhuje zameniť za Medzinárodné právo 
súkromné v praxi. 

- Medzinárodné zmluvné právo navrhuje nahradiť  za predmet Medzinarodná  
obchodná a investičná arbitráž.  



- Zváziť zaradenie Obchodného práva (najma práva obchodných spoločností a obch. 
záväzkového práva). 
 

Je potrebné aby ciele ŠP a profil absolventa bol odlišný pre prvý stupeň EaP  a druhý stupeň  
PaE. 

Prodekan Blažo uviedol, že v opise pre prvý stupeň treba upraviť znenie tak, aby bolo zrejmé, 
že osoby s Bc. právnickým vzdelaním nemôžu vykonávať povolania, ktoré sú naviazané na 
magisterské štúdium osobitne v prípade regulovaných povolaní, resp.  prípadne, kde je 
povinné členstvo v komorách, kde sa výslovne vyžaduje právnické vzdelanie druhého stupňa.  

Doc. Kováčiková: v časti 7 sú uvedené len zdroje EUBA, ale chýbajú zdroje za PrF (tá časť je 
MOODLE). 

Prodekan Novák upozornil na potrebu dať k dispozícii  IL predmetov, ktoré sú  zahrnuté do ŠP. 

Prof. Slašťan:  do prvého odseku k profilu absolventa by navrhoval tento text: absolvent tohto 
ŠP bude oprávnený na výkon právnického povolania podľa osobitných právnych predpisov, 
(bude môcť byť  napr. advokátsky koncipient, právny čakateľ prokuratúry atď)., podobný 
postup navrhuje aj pre NHF napríklad v oblasti auditorstva, učtovníctva, daňovníctva atď., ak 
je to potrebné.  Dokument považuje za úplne za vyčerpávajúci.  

Prodekan Novák:  zatiaľ návrh ŠP pôjde na Radu kvality EU v Bratislave s predmetmi v ŠP, tak 
ako sú dané v materiáloch, ale v horizonte 2 mesiacoch bude možné, aby sa zakomponovali 
prípadné zmeny do študijného plánu, tak aby aktualizované IL boli kompatibilné s predmetmi, 
proces je stále otvorený. Za EUBA budú IL budú dostupné v prostredí MS Teams. 

Prodekan Blažo:  všetky IL za PrF sú dostupné na web stránke fakulty a v týždňových 
intervaloch sú aktualizované. Momentálne máme zosúladiť existujúci ŠP so štandardami. Ak 
obe inštitúcie dostanú inštitucionálnu akreditáciu, potom bude priestor na možné výraznejšie 
zmeny. 

Prodekan Novák pripustil možné výraznejšie zmeny v prípade, ak sa programová rada 
rozhodne a zmeny budú potrebné, ale zrejme nie v tejto časovej fáze. 

Doc. Morvay porovná 1. a 2. stupeň z hľadiska cieľov a kompetencií, tak aby boli odlíšiteľné.  

Doc. Löwy: nemá k predloženým dokumentom pripomienky.  

Mgr. Michal Látečka:   predložený ŠP spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžaduje prax a víta tento 
typ ŠP, pretože práve absolventi takéhoto študijného programu sú hľadaní a vítaní v mnohých 
inštitúciách vrátane NBS.  Nemá pripomienky k predloženým materiálom.   

NHF získala podporné stanovisko z NBS pre tento ŠP. Podľa prodekana Nováka by bolo vhodné, 
aby podobné podporné stanovisko získala aj PrF z inej inštitúcie.  

 
Ad 3:  Pripomienky k navrhovaným materiálom (opis programu a študijný plán) je možné 
zaslať do pondelka 24.1.2022  e-mailom na adresu: marcel.novak@euba.sk.  



Najbližšie stretnutie programovej rady bude plánované ad-hoc podľa nutnosti (napríklad 
v prípade závažných pripomienok).  Všetky materiály sa budú zatiaľ sumarizovať u prodekana 
Nováka. 

 

 

V Bratislave, 20.1.2022  

 

 


