
Zápisnica zo zasadnutia programovej rady  Právo a ekonómia   

 

Dátum a čas stretnutia: 23.5.2022, 13:00 hod., prostredie MS Teams 

Prítomní:  

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

prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD., Ing. Mgr. Kristína Jančovičová Bognárová, PhD.,  prof. Ing. 
Eva Muchová, PhD.,  Ing. Marcel Novák, PhD., Ing. Ivana Lennerová, PhD., doc. Ing. Peter 
Árendáš, PhD., doc. Ing. Karol Morvay, PhD. 

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

Ospravedlnení:    

prof. PhDr. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

Program:  

1. Informácia o postupe pri predložení spisu ŠP Právo a ekonómia  
2. Aktualizovaný spis ŠP Právo a ekonómia  
3. Voľba osoby, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za študijný program  
4. Rôzne 

Priebeh rokovania: 

Rokovanie otvoril  prodekan NHF a štatutárny zástupca dekanky  Ing. Marcel Novák, PhD., 
ktorý v úvode konštatoval, že programová rada je uznášaniaschopná.  Dekanka NHF prof. 
Ing. Erika Pastoráková, PhD. privítala členov programovej rady a prítomných.  

Ad 1 : Zodpovedná osoba za ŠP za NHF prof. Muchová informovala o výsledku posudzovania 
spisu pracovnou skupinou pri Rade kvality EU v Bratislave. Akreditačný spis ŠP Právo 
a ekonómia bol vrátený na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave na dopracovanie 
a odstránenie zistených  nedostatkov.  

Ad 2: Prodekanka  Mgr. Ing. Kristína Jančovičova Bognárová oboznámila prítomných 
s rozsahom úprav na akreditačnom spise.  Študijný plán bol odsúhlasený vedením 
Národohospodárskej fakulty ako aj Právnickej fakulty UK. Podľa Rady kvality EU v Bratislave 
by predložený spoločný ŠP mal spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce zo všetkých vnútorných 
predpisov EU v Bratislave, čo samozrejme pri spoločnom ŠP nie je úplne možné. Na prvom 
stupni boli zapracované všetky pripomienky, pretože 1. stupeň má Národohospodárska 
fakulta v gescii, na druhom stupni vychádzame viac z právnych predpisov Právnickej fakulty, 
čo by malo byť Radou kvality zohľadnené. Pri spoločnom ŠP je kľúčová predovšetkým dohoda,  
ktorá bola uzavretá medzi dvoma univerzitami.    

Pripomienky Rady kvality EU v Bratislave sa týkali chýbajúcich podkladov za PraF UK 
v Bratislave a Opisu študijného programu. Chýbajúce podklady za PraF UK v Bratislave boli 



doplnené za súčinnosti členov Programovej rady z PraF UK v Bratislave a zároveň bol upravený 
Opis študijného programu v zmysle požiadaviek Rady kvality EU v Bratislave (doplnené kódy 
povolaní). 

Prítomní členovia Programovej rady prerokovali a vyjadrili súhlas s doplnením a úpravou 
akreditačného spisu študijného programu ekonómia a právo v zmysle požiadaviek Rady kvality 
EU v Bratislave.  

Ad 3:  Prodekanka Mgr. Ing. Jančovičova Bognárová informovala, že programová rada by si 
mala zvoliť 1 zodpovednú osobu za Právo a ekonómia (požiadavka Právnickej fakulty UK).  Na 
druhom stupni ŠP Právo a ekonómia sa navrhuje za zodpovednú osobu prof. Slašťan. Tento 
návrh bol členmi programovej rady schválený.  

Prítomní členovia Programovej rady jednomyseľne zvolili za osobu nesúcu hlavnú 
zodpovednosť za študijný program ekonómia a právo prof. Muchovú z NHF EU v Bratislave. 

Ad 4: Finálna verzia podkladov k spisu budú nahraté v prostredí MS Teams a tak bude 
k dispozícii pre členov Programovej rady.   

 

 

V Bratislave, 23.5.2022  

 

 


