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Zápisnica zo zasadnutia Akreditačnej rady  
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 
Dátum a čas konania: 10.jún 2022 o 13:00 hod. 
Miesto konania: hybridná forma zasadnutia: miestnosť Iuridicum a online prostredníctvom MS 
Teams 
 
Prítomní členovia Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj 
ako „Akreditačná rada PraF UK“ alebo „AR PraF UK“): 
 
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (predseda AR PraF UK)  (osobne prítomný) 
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. (podpredsedníčka AR PraF UK) (osobne prítomná) 
prof. doc. PaedDr. JUDr. Róbert Brtko, CSc.  (osobne prítomný) 
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.   (osobne prítomná) 
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  (online) 
prof. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD. (online) 
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (online) 
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.  (online) 
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  (online) 
prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.  (online) 
JUDr. Soňa Mesiarkinová  (osobne prítomná) 
Mgr. Jozef Sedlák  (osobne prítomný) 
Mgr. Jana Cihanová, LL. M.  (online) 
Bc. Marián Ruňanin  (online) 
 
 
Ďalší prítomní hostia: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (online); doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.; JUDr. 
Stanislav Mihálik, PhD. (online), Bc. Viktória Pašková  
 
 
Navrhovaný program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ 

v bakalárskom stupni štúdia 
2.1. Manažment a právo  

3. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ 
v magisterskom stupni štúdia  
3.1. Kanonické právo  

4. Rôzne 
5. Záver 
 
 
Ad 1)  
Na úvod zasadnutia privítal predseda Akreditačnej rady PraF UK prof. JUDr. Marián Vrabko, 
CSc. osobne prítomné členky a členov Akreditačnej rady PraF UK a ďalších prítomných hostí, 
ako aj členky a členov Akreditačnej rady PraF UK a hostí, ktorí sa pripojili online cez 
platformu MS Teams. Po overení prítomných osôb bolo konštatované, že Akreditačná rada 
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PraF UK je uznášaniaschopná (osobne bolo prítomných 6 členov Akreditačnej rady PraF UK, 
online prostredníctvom MS Teams bolo pripojených 8 členov Akreditačnej rady PraF UK) a zo 
strany predsedu Akreditačnej rady PraF UK bol predstavený vyššie uvedený navrhovaný 
program zasadnutia, ktorý bol vopred zaslaný jednotlivým členkám a členom Akreditačnej 
rady PraF UK. Následne predseda Akreditačnej rady PraF UK vyzval prítomných na prípadné 
zmeny a doplnenie navrhovaného programu, avšak žiadne zmeny alebo doplnenia 
navrhnuté neboli. 
 
Následne predseda Akreditačnej rady PraF UK prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. dal hlasovať 
o predloženom návrhu programu.  
 
Hlasovanie: 
Za: 14  
Proti: 0  
Zdržali sa: 0      
 
Uznesenie č. 1 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schvaľuje program 
zasadnutia Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ 

v bakalárskom stupni štúdia 
2.1. Manažment a právo  

3. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ 
v magisterskom stupni štúdia  
3.1. Kanonické právo  

4. Rôzne 
5. Záver 
 
Predseda Akreditačnej rady PraF UK oznámil, že program zasadnutia Akreditačnej rady PraF 
UK bol schválený ako uznesenie č. 1.  
 
Ad 2) 
2.1. Študijný program Manažment a právo v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme 
V úvode k bodu č. 2 programu (Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov 
so štandardmi SAAVŠ v bakalárskom stupni štúdia) odovzdal predseda Akreditačnej rady 
PraF UK slovo a vedenie zasadnutia podpredsedníčke Akreditačnej rady PraF UK doc. JUDr. 
Mgr. Martine Gajdošovej, PhD., ktorá pristúpila k bodu 2.1, ktorým bolo prerokovanie a 
schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ v bakalárskom stupni 
štúdia, konkrétne vo vzťahu k študijnému programu Manažment a právo v bakalárskom 
stupni štúdia v dennej forme (ENbMP19). Následne odovzdala podpredsedníčka 
Akreditačnej rady PraF UK slovo doc. JUDr. Lívii Trellovej, PhD., ktorá je hlavnou garantkou 
tohto študijného programu. 
 
Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. úvodom poprosila prítomných o podporenie návrhu na 
schválenie zosúladenia študijného programu Manažment a právo v bakalárskom stupni 
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štúdia v dennej forme (po jeho náležitom prerokovaní), pričom zároveň uviedla, že ide 
o študijný program, ktorý je na PraF UK od roku 2019, pričom v súvislosti s ním neboli 
urobené žiadne zmeny, či už vo vzťahu k štruktúre predmetov alebo k predmetom 
samotným, ktoré by ovplyvnili podmienky absolvovania predmetov. Rovnako však uviedla, 
že predmetný študijný program bol zosúladený so štandardmi SAAVŠ, bol vytvorený opis 
tohto študijného programu, profil jeho absolventa a boli označené jednotlivé profilové 
predmety. Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. uviedla, že ide o študijný program, ktorý je 
uskutočňovaný na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, v spolupráci s 
Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou managementu, pričom Rada študijného 
programu pozostáva okrem nej samotnej z doc. JUDr. PhDr. Kataríny Gubíniovej, PhD., doc. 
PhDr. Lukáša Copuša, PhD., doc. Ing. Mgr. Urbana Kováča, PhD. (za Univerzitu Komenského 
v Bratislave, Fakultu managementu), doc. JUDr. Petra Lysinu, PhD., doc. Mgr. Mateja 
Mlkvého, PhD., LL.M. (za Univerzitu Komenského v Bratislave, Právnickú fakultu). Doc. 
JUDr. Lívia Trellová, PhD. nakoniec uviedla, že nakoľko bola dňa 27.05.2022 zvolená za hlavú 
garantku a za predsedníčku Rady tohto študijného programu (ENbMP19), opätovne prosí 
o podporu schválenia zosúladenia tohto študijného programu so štandardmi SAAVŠ. 
 
Vo vzťahu k absolventom tohto študijného programu uviedla, že je u nich primárny 
predpoklad, že budú pokračovať v štúdiu v rámci magisterského študijného programu 
v anglickom jazyku na PraF UK, prípadne sa môžu uplatniť aj inde. Dodala, že ich 
uplatniteľnosť v praxi sa spája predovšetkým s miestami v štátnej správe, kde sa vyslovene 
nevyžaduje právnické vzdelanie druhého stupňa v odbore právo. Vo vzťahu k uvedenému 
dodala, že tomu zodpovedá aj samotný profil absolventa a vymedzenie jeho uplatniteľnosti 
v rámci predmetného študijného programu. 
 
Následne predsedníčka Akreditačnej rady PraF UK otvorila diskusiu k tomuto bodu, avšak do 
diskusie sa nikto nezapojil.     
 
Ďalej došlo zo strany doc. Trellovej k predloženiu návrhu zosúladenia spoločného študijného 
programu Manažment a právo v kombinácii študijných odborov 8. ekonómia a manažment 
a 30. právo v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme (kód CRŠP 184129) 
v anglickom jazyku. 
 
Akreditačná rada PraF UK sa následne zhodla, že daný študijný program: 
a) je tvorený v súlade s dlhodobým zámerom UK a PraF UK a stratégiou rozvoja UK a PraF 
UK, je v súlade so súčasnou úrovňou vedeckého poznania a s úrovňou tvorivej činnosti v 
príslušnom študijnom odbore,  
b) má určené osoby zodpovedné za jeho uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie jeho kvality, 
ako aj zadefinované ciele a výsledky vzdelávania v súlade požadovanou úrovňou 
kvalifikačného rámca,  
c) má jasne stanovené podmienky prijatia na štúdium študijného programu,  
d) má definovaný obsah a rozsah vzdelávania, vrátené výsledkov vzdelávania v jednotlivých 
vzdelávacích činnostiach,  
e) má definované požiadavky na úspešné ukončenie štúdia, vrátane profilu absolventa,  
f) má zabezpečené primerané personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné 
zdroje na realizáciu.   



 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. ; 
P. O. BOX  >?> 
@?A AA  Bratislava 

Akreditačná rada  
Univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

4 
 

 
Súčasne Akreditačná rada PraF UK má preukázané, že  
a) je študijný program priradený k príslušným študijným odborom 8. ekonómia 
a manažment a 30. právo a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušnými 
študijnými odbormi;  
b) bola jednoznačne stanovená úroveň kvalifikácie bakalára, ktorú získavajú študenti jeho 
úspešným absolvovaním, pričom kvalifikácia zodpovedá príslušnej úrovni vzdelania podľa 
kvalifikačného rámca; 
c) je stanovený profil absolventa, pričom v jeho rámci sú prostredníctvom deskriptorov 
vymedzené a komunikované výstupy vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné a zodpovedajú 
poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa 
príslušného študijného odboru, v ktorom absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie, 
v súlade s odporúčaním Rady EÚ, ako aj v súlade s opisom študijných odborov 8. ekonómia 
a manažment a 30. právo; profil absolventa tiež nadväzuje na profil absolventa, ako bol 
definovaný v rámci akreditácie podľa predpisov účinných do 30.06.2019; 
d) výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa 
odborné očakávania na výkon povolania, sú indikované povolania, na výkon ktorých je 
potrebná získaná kvalifikácia; tieto skutočnosti sú potvrdené vyjadreniami relevantných 
externých zainteresovaných strán uvedených v opise príslušného študijného odboru;  
e) je stanovený odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a 
ďalších vzdelávacích činností a podmienky na úspešné ukončenie štúdia umožňujú 
dosahovanie výstupov vzdelávania uvedených v profile absolventa a zaručujú prístup k 
aktuálnym vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam, vrátane prenositeľných 
spôsobilostí, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom 
kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach;  
f) je stanovená štandardná dĺžka štúdia, určená pracovná záťaž pre jednotlivé študijné 
predmety vyjadrená v ECTS kreditoch a počet hodín kontaktnej výučby s výnimkou, ak to 
nevyžaduje povaha vzdelávacej činnosti (štátne skúšky); štandardná dĺžka štúdia, pracovná 
záťaž a počet hodín kontaktnej výučby umožňujú dosiahnutie výstupov vzdelávania a 
zodpovedajú forme študijného programu;  
g) je určená úroveň a povaha tvorivých činností, vyžadovanú na úspešné ukončenie štúdia, 
najmä vo väzbe na záverečnú prácu, a to najmä s odkazom na Vnútorný systém kvality 
zabezpečovania vysokoškolského štúdia UK. 
 
Zároveň Akreditačná rada PraF UK posúdila súlad bakalárskeho študijného programu 
Manažment a právo s Dlhodobým zámerom rozvoja UK a s Poslaním UK, s Vnútorným 
predpisom č. 23/2021 Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave), 
prípadne s inými relevantnými predpismi UK a fakulty, so zákonom o kvalite, so zákonom o 
vysokých školách a so štandardmi pre vnútorný systém a štandardmi pre študijný program, 
zverejnenými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo a s vyhláškou MŠVVŠ 
SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov v Slovenskej republike.  
 
Po vyššie uvedenom procese predsedníčka Akreditačnej rady PraF UK otvorila diskusiu, v 
rámci nej neboli vznesené žiadne pripomienky, ani otázky. Následne sa pristúpilo 
k hlasovaniu. 
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Hlasovanie 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Uznesenie č. 2 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schvaľuje návrh na zosúladenie spoločného študijného programu Manažment a právo 
v kombinácii študijných odborov 8. ekonómia a manažment a 30. právo v bakalárskom 
stupni štúdia v dennej forme (kód CRŠP 184129) v anglickom jazyku (ENbMP19) 
uskutočňovaného na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, v spolupráci 
s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou managementu, so štandardami Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre študijné programy.  
 
Predsedníčka Akreditačnej rady PraF UK skonštatovala, že predkladaný návrh na 
zosúladenie spoločného študijného programu Manažment a právo v kombinácii študijných 
odborov 8. ekonómia a manažment a 30. právo v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme 
v anglickom jazyku (ENbMP19) bol uznesením č. 2 schválený.  
 
Ad) 3 
3.1. Študijný program Kánonické právo v magisterskom stupni štúdia v dennej forme 
a v externej forme 
V úvode tohto bodu programu odovzdala predsedníčka Akreditačnej rady PraF UK slovo 
a vedenie zasadnutia predsedovi Akreditačnej rady PraF UK, pričom tento pristúpil v rámci 
vedenia zasadnutia k bodu 3.1, teda k študijnému programu Kánonické právo 
v magisterskom stupni štúdia v dennej forme a v externej forme, ktorého hlavným garantom 
je prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD. Práve tomuto odovzdal predseda Akreditačnej rady PraF UK 
slovo. 
 
Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD. následne uviedol, že v prípade magisterského študijného 
programu Kánonické právo v dennej forme a v externej forme ide o nový študijný program, 
ktorého znenie bolo konsolidované na príslušnej Rade študijného programu, ktorá 
vypracovala a schválila predpísané materiály, ktoré boli predložené na Akreditačnú radu 
PraF UK(spolu s návrhom na prerokovanie a schválenie zosúladenia tohto študijného 
programu so štandardami SAAVŠ). Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD. následne poprosil prítomných 
o podporu schválenia zosúladenia tohto študijného programu so štandardami SAAVŠ po 
jeho náležitom prerokovaní. 
 
Následne predseda Akreditačnej rady PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu, avšak do 
diskusie sa nikto nezapojil.     
 
Ďalej došlo zo strany prof. Vasiľa k predloženiu návrhu zosúladenia študijného programu 
Kánonické právo v študijnom odbore 30. právo v magisterskom stupni vysokoškolského 
štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 184032, 183963) a v externej forme štúdia (kód CRŠP 
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184031, 184026) v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku (mKANP19, mKANP19EN, 
mKANPx19, mKANPx19EN). 
 
Akreditačná rada PraF UK sa následne zhodla, že daný študijný program: 
a) je tvorený v súlade s dlhodobým zámerom UK a PraF UK a stratégiou rozvoja UK a PraF 
UK, je v súlade so súčasnou úrovňou vedeckého poznania a s úrovňou tvorivej činnosti v 
príslušnom študijnom odbore,  
b) má určené osoby zodpovedné za jeho uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie jeho kvality, 
ako aj zadefinované ciele a výsledky vzdelávania v súlade požadovanou úrovňou 
kvalifikačného rámca,  
c) má jasne stanovené podmienky prijatia na štúdium študijného programu,  
d) má definovaný obsah a rozsah vzdelávania, vrátené výsledkov vzdelávania v jednotlivých 
vzdelávacích činnostiach,  
e) má definované požiadavky na úspešné ukončenie štúdia, vrátane profilu absolventa,  
f) má zabezpečené primerané personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné 
zdroje na realizáciu.   
 
Súčasne Akreditačná rada PraF UK má preukázané, že  
a) došlo k priradeniu k študijnému odboru 30. právo a zdôvodneniu miery jeho obsahovej 
zhody s príslušným študijným odborom;  
b) bola jednoznačne stanovená úroveň kvalifikácie magistra, ktorú získavajú študenti jeho 
úspešným absolvovaním, pričom kvalifikácia zodpovedá príslušnej úrovni vzdelania podľa 
kvalifikačného rámca; 
c) je stanovený profil absolventa, pričom v jeho rámci sú prostredníctvom deskriptorov 
vymedzené a komunikované výstupy vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné a zodpovedajú 
poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa 
príslušného študijného odboru, v ktorom absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie, 
v súlade s odporúčaním Rady EÚ, ako aj v súlade s opisom študijného odboru 30. právo; 
profil absolventa tiež nadväzuje na profil absolventa, ako bol definovaný v rámci akreditácie 
podľa predpisov účinných do 30.06.2019; 
d) výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa 
odborné očakávania na výkon povolania, sú indikované povolania, na výkon ktorých je 
potrebná získaná kvalifikácia; tieto skutočnosti sú potvrdené vyjadreniami relevantných 
externých zainteresovaných strán uvedených v opise príslušného študijného odboru;  
e) je stanovený odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a 
ďalších vzdelávacích činností a podmienky na úspešné ukončenie štúdia umožňujú 
dosahovanie výstupov vzdelávania uvedených v profile absolventa a zaručujú prístup k 
aktuálnym vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam, vrátane prenositeľných 
spôsobilostí, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom 
kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach;  
f) je stanovená štandardná dĺžka štúdia, určená pracovná záťaž pre jednotlivé študijné 
predmety vyjadrená v ECTS kreditoch a počet hodín kontaktnej výučby s výnimkou, ak to 
nevyžaduje povaha vzdelávacej činnosti (štátne skúšky); štandardná dĺžka štúdia, pracovná 
záťaž a počet hodín kontaktnej výučby umožňujú dosiahnutie výstupov vzdelávania a 
zodpovedajú forme študijného programu;  
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g) je určená úroveň a povaha tvorivých činností, vyžadovanú na úspešné ukončenie štúdia, 
najmä vo väzbe na záverečnú prácu, a to najmä s odkazom na Vnútorný systém kvality 
zabezpečovania vysokoškolského štúdia UK. 
 
Zároveň Akreditačná rada PraF UK posúdila súlad magisterského študijného programu 
Kánonické právo s Dlhodobým zámerom rozvoja UK a s Poslaním UK, s Vnútorným 
predpisom č. 23/2021 Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave), 
prípadne s inými relevantnými predpismi UK a fakulty, so zákonom o kvalite, so zákonom o 
vysokých školách a so štandardmi pre vnútorný systém a štandardmi pre študijný program, 
zverejnenými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo a s vyhláškou MŠVVŠ 
SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov v Slovenskej republike.  
 
Po vyššie uvedenom procese predseda Akreditačnej rady PraF UK otvoril diskusiu, v rámci 
nej neboli vznesené žiadne pripomienky, ani otázky. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. 
 
Hlasovanie 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
(vylúčený z hlasovania bol prof. Vasiľ, keďže je zároveň členom Rady študijného programu).  
 
Uznesenie č. 3 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Kánonické právo v študijnom 
odbore 30. právo v magisterskom stupni štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 184032, 
183963) a externej forme štúdia (kód CRŠP 184031, 184026) v slovenskom jazyku 
a v anglickom jazyku (mKANP19, mKANP19EN, mKANPx19, mKANPx19EN) 
uskutočňovaného na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, so 
štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre študijné programy. 
 
Predseda Akreditačnej rady PraF UK skonštatoval, že predkladaný návrh na zosúladenie 
študijného programu Kánonické právo v študijnom odbore 30. právo v magisterskom stupni 
štúdia v dennej forme a v externej forme v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku 
(mKANP19, mKANP19EN, mKANPx19, mKANPx19EN) bol uznesením č. 3 schválený. 
 
Ad 4) Rôzne 
Predseda Akreditačnej rady PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu, jeho úvodom uviedol, 
že na základe vzájomnej dohody bol dohodnutý termín konania ďalšieho zasadnutia 
Akreditačnej rady PraF UK, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2022 o 16:00 hybridnou formou (s 
možnou osobou účasťou alebo s účasťou prostredníctvom platformy MS Teams). 
 
Následne neboli v danom bode programu uplatnené zo strany prítomných žiadne ďalšie 
otázky, a preto predseda Akreditačnej rady PraF UK diskusiu k tomuto bodu programu 
uzavrel. 
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Ad 5) Záver 
Predseda Akreditačnej rady PraF UK poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil 
zasadnutie.  
 
Prílohy: 
Podpísaná prezenčná listina 
 
Zapísal: 
JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 
 
 
 ................................................... 
 prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 
 predseda Akreditačnej rady PraF UK
   
 
 
 ...................................................  
 doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
 podpredsedníčka Akreditačnej rady PraF UK 
  


