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Zápisnica zo spoločného zasadnutia rád študijných programov: 
1) Rada študijného programu Právo v študijnom odbore 30. právo v bakalárskom 

stupni štúdia v dennej forme a v externej forme v slovenskom jazyku  (bPRV17, 
bPRVx17) 

2) Rada študijného programu Právo v študijnom odbore 30. právo v magisterskom 
stupni štúdia v dennej forme a v externej forme v slovenskom jazyku  (mPRV17, 
mPRVx17) 

3) Rada študijného programu Právo v študijnom odbore 30. právo v magisterskom 
stupni štúdia v dennej forme a v externej forme v slovenskom jazyku  (mPRV15, 
mPRVx15) 

 
Dátum a čas konania: 5.máj 2022 o 13,00 hod. 
Miesto konania: hybridné zasadnutie: Iuridicum a online prostredníctvom MS Teams 
 
RŠP bPRV17/bPRVx17: 
Prítomní: 
Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 
Doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
Daniel Richter 
Vivienn Üvegesová 
JUDr. Pavol Szabó, LL.M. 
 
Ospravedlnení: 
JUDr. Petra Príbelská, PhD. 
 

RŠP mPRV17/mPRVx17: 
Prítomní: 
Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 
Doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
Daniel Richter 
Bc. Viktória Andrásiová 
JUDr. Pavol Szabó, LL.M. 
 
Ospravedlnení: 
JUDr. Petra Príbelská, PhD. 
 

RŠP bPRV17/bPRVx17: 
Prítomní: 
Prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 
Prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 
Doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 
Doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD. 
Doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, LLM.  
Bc. Roland Hochmann 
JUDr. Pavol Szabó, LL.M. 
 
Ospravedlnení: 
JUDr. Petra Príbelská, PhD. 

Ďalší prítomní hostia: Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.,  
JUDr. Pavol Rak, PhD. 
 
Program: 

1) Otvorenie 
2) Prerokovanie a schválenie návrhov zosúladenia študijných programov  
3) Rôzne 
4) Záver 

 Ad 1) 
Po overení prítomných bolo konštatované, že sú prítomné obe predsedníčky rád študijných 
programov a všetky rady študijných programov sú uznášaniaschopné. Na zasadnutí boli 
prizvaní aj garanti doktorandských programov a členovia rád/garanti ďalších bakalárskych 
a magisterských študijných programov 
 
Ad 2) 
Predsedníčky rád študijných programov udelili slovo doc. Blažovi, aby predstavil jednotlivé 
opisy študijných programov. 
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Prof. Srebalová následne predstavila ešte svoje ďalšie návrhy na doplnenie profilov 
absolventov v časti cieľov vzdelávania a výstupov vzdelávania. Príslušné RŠP vyjadrili 
konkludentný súhlas so zapracovaním doplnení, keďže išlo prevažne o formulačné 
vylepšenia jednotlivých ustanovení. 
Prof. Števček navrhol explicitné doplnenie výstupu vzdelávania, ktorý by spočíval 
v vyžadoval kritické myslenie, kritické hodnotenie informácií a rozhodovanie na základe 
nich. Doc. Blažo pripomenul, že práve v oblasti práce s informáciami, zdrojmi musí byť 
rozdiel medzi bakalárskym štúdiom a magisterským štúdiom, keďže v magisterskom štúdiu 
sa vyžaduje, aby sa pracovalo aj s informáciami mimoprávneho charakteru. Členovia rád 
študijných programov si tieto doplnenia jednomyseľne osvojili a v jednotlivých výstupoch 
vzdelávania bol pridaný výstup, ktorý vyslovene reflektoval dané návrhy. 
V rámci diskusie bol spresnený profil absolventa aj v časti týkajúcej sa povolaní. 
Prof. Čunderlík navrhol v programe mPRV15/mPRVx15 doplnenie profilu absolventa v časti 
povolaní o prácu vo finančných inštitúciách. 
Doc. Blažo upozornil, že v opisoch študijných programov chýba zoznam zainteresovaných 
tretích osôb a ich vyjadrení. Tieto môžu byť doplnené až po tom, čo schválený opis bude 
zaslaný týmto zainteresovaným osobám. 
Rady študijných programov preto požiadali dekana PraF UK, aby zabezpečil tieto hodnotenia 
a spätnú väzbu s tým, že berú na vedomie, že tento údaj bude doplnený do opisu študijného 
programu. 
 
Ad 3) 
Žiadne.  
 
Ad 4) 
Prijaté uznesenia: 

1) Rada študijného programu Právo v študijnom odbore 30. právo v bakalárskom 
stupni štúdia v dennej forme a v externej forme v slovenskom jazyku  (bPRV17, 
bPRVx17) 
jednomyseľne 
a) schvaľuje návrh opisu študijného programu Právo v študijnom odbore 30. 

právo v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme a v externej forme 
v slovenskom jazyku  (bPRV17, bPRVx17), s tým, že časť „uplatnenie 
absolventov“ bude doplnená po vyjadrení zainteresovaných tretích strán 
(zamestnávateľov); na toto doplnenie sa nevyžaduje ďalšie zasadnutie Rady; 

b) poveruje garantku na predloženie návrhu na Akreditačnú radu Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.  
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2) Rada študijného programu Právo v študijnom odbore 30. právo v magisterskom 
stupni štúdia v dennej forme a v externej forme v slovenskom jazyku  (mPRV17, 
mPRVx17) 
jednomyseľne 
a) schvaľuje návrh opisu študijného programu Právo v študijnom odbore 30. 

právo v magisterskom stupni štúdia v dennej forme a v externej forme 
v slovenskom jazyku  (mPRV17, mPRVx17), s tým, že časť „uplatnenie 
absolventov“ bude doplnená po vyjadrení zainteresovaných tretích strán 
(zamestnávateľov); na toto doplnenie sa nevyžaduje ďalšie zasadnutie Rady; 

b) poveruje garantku na predloženie návrhu na Akreditačnú radu Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.  

 
3) Rada študijného programu Právo v študijnom odbore 30. právo v magisterskom 

stupni štúdia v dennej forme a v externej forme v slovenskom jazyku  (mPRV15, 
mPRVx15) 
jednomyseľne 
a) schvaľuje návrh opisu študijného programu Právo v študijnom odbore 30. 

právo v magisterskom stupni štúdia v dennej forme a v externej forme 
v slovenskom jazyku  (mPRV15, mPRVx15), s tým, že časť „uplatnenie 
absolventov“ bude doplnená po vyjadrení zainteresovaných tretích strán 
(zamestnávateľov); na toto doplnenie sa nevyžaduje ďalšie zasadnutie Rady; 

b) poveruje garantku na predloženie návrhu na Akreditačnú radu Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.  

 
 
 
 
 
Zapísal: 
Doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

 
 ................................................... 
 Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 
 garantka  
 

 
 ................................................... 
 Prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. 
 garantka  
  


