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

 
Dátum a čas konania: 30.máj 2022 o 14:00 hod. 
Miesto konania: hybridné zasadnutie: miestnosť Iuridicum a online prostredníctvom MS Teams 
 
Prítomní členovia Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj 
ako „Akreditačná rada PraF UK“): 
 
Prof. doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. (online) 
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.   (online, chýbajúci po bod 5.1 kvôli lekárskemu  

vyšetreniu, následne online prítomný) 
Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.   (osobne prítomná) 
Doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. (osobne prítomná) 
Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.  (osobne prítomný) 
Prof. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD. (osobne prítomný) 
Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.  (online) 
Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (osobne prítomný) 
Prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.  (osobne prítomná) 
Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.   (online) 
prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD.   (online) 
Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.  (osobne prítomný) 
JUDr. Soňa Mesiarkinová   (osobne prítomná) 
JUDr. Andrej Popovec    (osobne prítomný) 
JUDr. Daniel Širhal, MBA    (online) 
Mgr. Jozef Sedlák     (osobne prítomný) 
doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.   (online) 
Mgr. Jana Cihanová, LL. M.   (online) 
Timotej Černák     (osobne prítomný) 
Bc. Marián Ruňanin    (online) 
 
 
Ďalší prítomní hostia: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.; doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.; doc. JUDr. 
Lívia Trellová, PhD.; Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE; prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.; Ing. Marcel 
Novák, PhD. (online); Mgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD.; Mgr. Adam Máčaj (online)  
 
 
Navrhovaný program: 
1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu a podpredsedu Akreditačnej rady PraF UK 
3. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ 

v bakalárskom stupni štúdia 
3.1. Právo 
3.2. Ekonómia a právo 
3.3. Manažment a právo  

4. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ 
v magisterskom stupni štúdia  
4.1. Právo (2017) 
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4.2. Právo (2015) 
4.3. Právo a ekonómia  
4.4. Kanonické právo  
4.5. Právo (v anglickom jazyku) 

5. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ 
v doktorandskom stupni štúdia 
5.1. Správne právo 
5.2. Trestné právo 
5.3. Kánonické právo 
5.4. Obchodné a finančné právo 

6. Prerokovanie a schválenie zrušenia študijných programov v bakalárskom, magisterskom 
a doktorandskom stupni štúdia 

7. Rôzne 
8. Záver 
 
 
Ad 1)  
Na úvod zasadnutia privítal dekan PraF UK v Bratislave, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., 
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 PraF UK je 
uznášaniaschopná a bol zo strany dekana predstavený vyššie uvedený program zasadnutia. 
Dekan PraF UK vysvetlil dve menšie zmeny v rámci návrhu programu, a síce dva body, 
o ktorých sa malo rokovať (konkrétne body 3.3 - Manažment a právo v bakalárskom stupni 
štúdia a 4.4. Kanonické právo v magisterskom stupni štúdia), sa presunú na neskorší termín 
zasadnutia Akreditačnej rady PraF UK, keďže nedošlo k sfinalizovaniu jednotlivých 
materiálov.  
 
Následne dekan PraF UK dal hlasovať o predloženom návrhu programu.  
 
Hlasovanie: 
Za: 19  
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. Voľba predsedu a podpredsedu 
3. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardami SAAVŠ 

v bakalárskom stupni štúdia 
3.1. Právo 
3.2. Ekonómia a právo 

4. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardami SAAVŠ 
v magisterskom stupni štúdia 
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4.1. Právo (2017) 
4.2. Právo (2015) 
4.3. Právo a ekonómia 
4.4. Právo (v anglickom jazyku) 

5. Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardami SAAVŠ 
v doktorandskom stupni štúdia 
5.1. Správne právo 
5.2. Trestné právo 
5.3. Kánonické právo 
5.4. Obchodné a finančné právo 

6. Prerokovanie a schválenie zrušenia študijných programov v bakalárskom, magisterskom 
a doktorandskom stupni štúdia 

7. Rôzne 
8. Záver 
 
Pán dekan PraF UK oznámil, že program zasadnutia Akreditačnej rady PraF UK bol schválený 
ako uznesenie č. 1.  

 

Ad 2) 

Po schválení programu zasadnutia Akreditačnej rady PraF UK  sa pristúpilo k ďalšiemu bodu 
programu, a to voľba predsedu a podpredsedu Akreditačnej rady PraF UK. Na výzvu dekana 
na predkladanie návrhov na predsedu a podpredsedu Akreditačnej rady PraF UK sa prihlásil 
k slovu doc. Lukáčka a predložil návrh, v rámci ktorého za predsedu Akreditačnej rady PraF 
UK navrhol prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. a za podpredsedníčku Akreditačnej rady PraF 
UK navrhol doc. JUDr. Mgr. Martinu Gajdošovú, PhD. Doc. Lukáčka svoj návrh odôvodnil 
tým, že obaja navrhovaní spĺňajú na dané pozície potrebné  predpoklady, ako aj majú mnohé 
skúsenosti a poznatky z obdobných pozícií v ich minulom akademickom pôsobení. Prof. 
Vrabko a doc. Gajdošová s danou nomináciou súhlasili. Zároveň žiaden ďalší návrh nebol 
predložený. Súčasne neprebehla žiadna rozpráva k daným návrhom.  

Pred samotným hlasovaním sa dekan PraF UK spýtal, či jednotliví členovia Akreditačnej rady 
PraF UK súhlasia s verejným hlasovaním, s čím všetci prítomní súhlasili. Následne sa 
pristúpilo k samotnému hlasovaniu o návrhu prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. za predsedu 
Akreditačnej rady PraF UK.  
 
Hlasovanie: 
Za: 18  
Proti: 0  
Zdržali sa: 1 (prof. Vrabko) 
 
Uznesenie č. 2 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zvolila za 
predsedu Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prof. 
JUDr. Mariána Vrabka, CSc.      
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Po predmetnom hlasovaní sa rovno pristúpilo k hlasovaniu o návrhu doc. JUDr. Mgr. Martiny 
Gajdošovej za podpredsedníčku Akreditačnej rady PraF UK.   

Hlasovanie: 
Za: 18  
Proti: 0  
Zdržali sa: 1 (doc. Gajdošová) 
 
Uznesenie č. 3 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zvolila za 
podpredsedníčku Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
doc. JUDr. Mgr. Martinu Gajdošovú, PhD. 
 

Dekan PraF UK skonštatoval, že uznesením č. 2 bol za predsedu Akreditačnej rady PraF UK 
zvolený prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., ako aj uznesením č. 3 bola za podpredsedníčku  
Akreditačnej rady PraF UK zvolená doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. Súčasne tým 
dekan PraF UK odovzdal slovo a vedenie zasadnutia novozvolenému predsedovi 
Akreditačnej rady PraF UK. So súhlasom predsedu Akreditačnej rady PraF UK pomáhal 
s organizačnou stránkou zabezpečenia vedenia zasadnutia Akreditačnej rady PraF UK dekan 
PraF UK.  
 
Ad 3) 
3.1. Študijný program Právo v bakalárskom stupni štúdia v dennej aj externej forme 
Predseda Akreditačnej rady PraF UK otvoril ďalší bod programu zasadnutia, a to 
Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardami SAAVŠ 
v bakalárskom stupni štúdia, pričom sa začalo bodom 3.1., teda študijným programom 
„Právo“ v bakalárskom stupni štúdia v dennej aj externej forme (bPRV17/bPRVx17), ktorého 
hlavnou garantkou je prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Po úvodnom slove predala pani 
profesorka slovo doc. Blažovi, ako členovi Rady daného študijného programu, ktorý bližšie 
uviedol predmetný študijný program. Doc. Blažo poukázal na to, že pri danom programe 
prišlo k najmenším úpravám, a to s ohľadom na nedávnu akreditáciu študijného programu. 
Uskutočnili sa len nasledovné zmeny: zlepšenie profilu absolventa, modifikácia cieľov 
a výstupov vzdelávania a ich prepojenie s identifikovanými profilovými predmetmi v rámci 
daného programu. Samotný spis k študijnému programu „Právo“ v bakalárskom stupni 
štúdia, ktorý je dostupný členom Akreditačnej rady PraF UK, obsahuje viaceré materiály, 
predovšetkým Opis študijného programu, zápisnice z Rady študijného programu, znenie 
študijného plánu, informačné listy k predmetom, vnútornú hodnotiacu správu a iné. Doc. 
Blažo poukázal na skutočnosť, že pokiaľ ide o Opis študijného programu, ten bude ešte 
doplnený o dve skutočnosti – v časti Uplatniteľnosť absolventa dôjde k doplneniu stanovísk 
Slovenskej advokátskej komory a Úradu pre verejné obstarávanie ako inštitúcií 
podporujúcich daný program, ktoré však boli doručené na fakultu len nedávno a nestihli byť 
zapracované do predmetného dokumentu.     
 
Ďalej doc. Blažo zdôraznil skutočnosť, že ide o návrh na posúdenie súladu bakalárskeho 
študijného programu Právo so štandardami pre študijné programy, a nie o návrh na úpravu 
študijného programu v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
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vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide 
o osobitné konanie, kde je potrebné zosúladiť akreditovaný študijný program so 
štandardami SAAVŠ pre študijné programy. V rámci zosúladenia študijného programu so 
štandardami SAAVŠ pre študijné programy neprišlo k úprave študijného programu, bol 
spresnený profil absolventa, boli identifikované profilové predmety a ich učitelia, bola určená 
osoba zodpovedná za kvalitu uskutočňovania študijného programu. Na zosúladení 
študijného programu so štandardami sa podieľali zástupcovia študentov a zástupcovia 
externého prostredia – zamestnávateľov. 
  
Dekan PraF UK v nadväznosti na uvedené uviedol, že zosúlaďovanie študijných programov 
je súčasťou snahy získať inštitucionálnu akreditáciu pre PraF UK. Po získaní inštitucionálnej 
akreditácie je v záujme fakulty v ďalšom období bližšie preskúmať detaily jednotlivých 
študijných programov a vylepšiť ich. Doc. Blažo nadviazal na uvedené a uviedol, že 
Akreditačná rada PraF UK a jednotlivé Rady študijných programov budú povinne musieť 
pravidelne vyhodnocovať všetky študijné programy. Rady študijných programov budú 
musieť uskutočňovať dané posudzovanie každoročne a Akreditačná rada PraF UK nanovo 
celý študijný program bude posudzovať minimálne raz za štandardnú dĺžku štúdia.  
 
Následne došlo zo strany prof. Srebalovej k predloženiu návrhu zosúladenia študijného 
programu právo v študijnom odbore 30. právo v prvom stupni vysokoškolského štúdia 
v dennej forme štúdia (kód CRŠP 182880) a externej forme štúdia (kód CRŠP 182879) 
v slovenskom 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.   
 
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 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 
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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;  
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 
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: 17 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
(vylúčený z hlasovania boli prof. Srebalová a doc. Lukačka, keďže sú zároveň aj členmi Rady 
študijného programu).  
 
Uznesenie č. 4 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
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schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Právo v študijnom odbore 30. právo 
v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 182880) a externej forme 
štúdia (kód CRŠP 182879) v slovenskom jazyku  (bPRV17, bPRVx17) 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 Právo v študijnom odbore 30. právo v bakalárskom stupni štúdia 
v dennej forme a v externej forme v slovenskom jazyku  (bPRV17, bPRVx17) bol uznesením č. 
4 schválený.  
 
3.2. Spoločný študijný program Ekonómia a právo v bakalárskom stupni štúdia v dennej aj 
externej forme 
 
Následne sa pristúpilo k ďalšiemu bodu programu. V rámci neho bol predložený návrh 
zosúladenia spoločného študijného programu Ekonómia a právo v kombinácii študijných 
odborov 30. právo a 8. ekonómia a manažment v prvom stupni štúdia v dennej forme štúdia 
(kód CRŠP 22001) a externej forme štúdia (kód CRŠP 105893) v slovenskom jazyku 
poskytovaný v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, pričom predkladatelia sú 
prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. a Prof. Ing. Eva Muchová, PhD. ako garanti daného 
programu.  Úvodné slovo k danému návrhu mal Ing. Marcel Novák, PhD., ako člen Rady 
študijného programu, pričom uviedol jednotlivé osoby zodpovedné za kvalitu 
uskutočňovania študijného programu na strane Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, ako aj v krátkosti opísal materiály predkladané na schválenie 
a poukázal, že spĺňajú požiadavky kladené legislatívou a sú v súlade so štandardmi pre 
študijné programy. Následne za PraF UK ako garant vystúpil prof. Nemec a v krátkosti 
uviedol základné informácie k študijnému programu. Súčasne bolo zdôraznené, že v rámci 
zosúladenia študijného programu so štandardami SAAVŠ pre študijné programy neprišlo 
k úprave študijného programu v časti zabezpečovanej PraF UK, bol spresnený profil 
absolventa, boli identifikované profilové predmety a ich učitelia, bola určená osoba 
zodpovedná za kvalitu uskutočňovania študijného programu. Na zosúladení študijného 
programu so štandardami sa podieľali zástupcovia študentov a zástupcovia externého 
prostredia – zamestnávateľov. 
 
Zároveň doc. Blažo opísal priebeh predloženia materiálov tohto spoločného študijného 
programu na Rade kvality Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom uvedené prebiehalo 
v spolupráci predovšetkým s prodekankami NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. 
Ing. Janou Kušnírovou, PhD. a Mgr. Ing. Kristínou Jančovičovou Bognárovou, PhD., ako aj 
opísal spracovanie pripomienok, ktoré vzišli od predmetnej rady, najmä čo sa týka spresnenia 
vyučujúcich predmetov a identifikácie profilových predmetov – za PraF UK ako profilové 
predmety programu boli identifikované všetky povinné predmety. Zároveň dodal, že určité 
otázky vznikli pri tvorbe študijného programu v rámci tohto spoločného programu, ktorý 
nemohol naplniť všetky kritériá kladené internými predpismi Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, ale následne program predložený dekankou NHF Ekonomickej univerzity 
v Bratislave doplnil informáciu o tom, že študenti si môžu zvoliť výberové predmety, hoci z 
pohľadu spoločného študijného programu to nie je potrebné, nakoľko predmety NHF 
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Ekonomickej univerzity v Bratislave a PraF UK sa navzájom dopĺňajú. Súčasne je potrebné 
zdôrazniť, že interné predpisy Ekonomickej univerzity v Bratislave sa nevzťahujú na činnosť 
PraF UK a nebola nimi fakulta viazaná.  
 
Následne predseda Akreditačnej rady PraF UK otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do nej sa 
prihlásila prof. Patakyová a poukázala na vyššie uvedené sporné otázky. Súčasne dodala, že 
bola prizvaná za členku pracovnej skupiny na NHF EUBA, kde bola oboznámená so 
stanoviskom člena pracovnej skupiny ohľadom skladby výberových predmetov, preto mala 
záujem na dovysvetlení problematiky. Na uvedené reagoval doc. Blažo a bližšie popísal, ako 
sa uvedené otázky doriešili medzi vedením PraF UK, vedením NHF Ekonomickej univerzity 
v Bratislave a samotným vedením  Ekonomickej univerzity v Bratislave, a to k spokojnosti 
prof. Patakyovej.  
 
Súčasne sa do diskusie prihlásil dekan PraF UK, ktorý poznamenal, že zaznamenal zo strany 
vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave (pričom viackrát zdôraznil, že univerzity, nie 
samotnej NHF, s ktorou deklaroval profesionálnu a dobrú spoluprácu) tendencie mať hlavné 
rozhodovacie právomoci pri spoločnom študijnom programe, predovšetkým v oblasti 
posudzovania kvality publikácií pedagógov PraF UK. Dekan skonštatoval, že pokiaľ sa 
vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave bude naďalej snažiť preberať kompetencie v 
rámci spoločného študijného programu a hodnotiť prácu pedagógov PraF UK v odbore právo 
podľa vlastných interných predpisov a metodík (ktoré navyše nie sú prispôsobené odboru 
právo), je pripravený ukončiť uskutočňovanie spoločného študijného programu, a to nielen 
v rámci bakalárskeho, ale i magisterského stupňa (spoločný študijný program Právo 
a ekonómia - mPEK17)  s účinnosťou od nasledujúceho akademického roka. Na záver doc. 
Blažo zdôraznil, že dekanka aj prodekanky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave boli 
informované o spôsobe hodnotenia publikácií pedagógov PraF UK a zobrali uvedené na 
vedomie. Tým sa diskusia k tomuto bodu skončila.  
 
Následne došlo zo strany prof. Nemca k predloženiu návrhu zosúladenia spoločného 
študijného programu Ekonómia a právo v študijnom odbore 30. právo a 8. ekonómia 
a manažment v prvom stupni štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 22001) a externej 
forme štúdia (kód CRŠP 105893) v slovenskom 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.   
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Súčasne Akreditačná rada PraF UK má preukázané, že  
a) je študijný program priradený k príslušným študijným odborom 30. právo a 8. ekonómia 
a manažment 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 30. právo a 8. 
ekonómia a manažment; 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 spoločného študijného 
programu Ekonómia a právo v kombinácii študijných odborov 30. právo a 8. ekonómia a 
manažment 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 pristúpil k hlasovaniu. 
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Hlasovanie 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Uznesenie č. 5 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schvaľuje návrh na zosúladenie spoločného študijného programu Ekonómia a právo 
v kombinácii študijných odborov 30. právo a 8. ekonómia a manažment v bakalárskom 
stupni štúdia v dennej forme (kód CRŠP 22001) a externej forme štúdia (kód CRŠP 
105893) v slovenskom jazyku  (bEaP15, bEaPx15) uskutočňovaného na Univerzite 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, v spolupráci s Ekonomickou univerzitou 
v Bratislave, Národohospodárskou fakultou, so štandardami Slovenskej akreditačnej 
agentúry pre vysoké školstvo pre študijné programy. 
 
Predseda Akreditačnej rady PraF UK skonštatoval, že predkladaný návrh na zosúladenia 
spoločného študijného programu Ekonómia a právo v kombinácii študijných odborov 30. 
právo a 8. ekonómia a manažment v prvom stupni štúdia v dennej forme štúdia a externej 
forme štúdia  v slovenskom jazyku (bEaP15, bEaPx15) bol uznesením č. 5 schválený. 
 
 
Ad) 4 

4.1. Študijný program Právo v magisterskom stupni štúdia, v dennej aj externej forme 
Predseda Akreditačnej rady PraF UK otvoril ďalší bod programu zasadnutia, a to 
Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardami SAAVŠ 
v magisterskom stupni štúdia, pričom sa začalo bodom 4.1., teda študijným programom 
„Právo“ v magisterskom stupni štúdia v dennej aj externej forme (mPRV17/mPRVx17), 
ktorého hlavnou garantkou je prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Po úvodnom slove 
odovzdala prof. Srebalová slovo doc. Blažovi, ako členovi Rady daného študijného programu, 
ktorý bližšie uviedol predmetný študijný program. Doc. Blažo poukázal na to, že pri danom 
programe nedošlo k úpravám študijného programu podľa zákona o kvalite, len ku zmenám, 
ktoré má v kompetencii Akreditačná rada PraF UK, pričom poukázal na príklad pridania alebo 
výmeny výberových predmetov. K samotnej výmene predmetov aj prišlo v rámci daného 
študijného programu a prof. Lysý (ako vedúci Katedry právnych dejín a právnej 
komparatistiky, kde došlo k danej výmene predmetov) uviedol, že najväčšia zmena bola 
výmena predmetov v externej forme štúdia tak, aby zodpovedala následnosti predmetov v 
dennej forme štúdia. Z tohto dôvodu je zosúladenie študijného programu a pridanie 
výberového predmetu predkladané Akreditačnej rade PraF UK súčasne.  
 
Ďalej doc. Blažo zdôraznil skutočnosť, že ide o návrh na posúdenie súladu magisterského 
študijného programu Právo so štandardami pre študijné programy, a nie o návrh na úpravu 
študijného programu v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide 
o osobitné konanie, kde je potrebné zosúladiť akreditovaný študijný program so 
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štandardami SAAVŠ pre študijné programy. V rámci zosúladenia študijného programu so 
štandardami SAAVŠ pre študijné programy neprišlo k úprave študijného programu, bol 
spresnený profil absolventa, boli identifikované profilové predmety a ich učitelia, bola určená 
osoba zodpovedná za kvalitu uskutočňovania študijného programu. Na zosúladení 
študijného programu so štandardami sa podieľali zástupcovia študentov a zástupcovia 
externého prostredia – zamestnávateľov. Zároveň doc. Blažo dodal, že v rámci profilu 
absolventa boli v rámci diskusie Rady študijného programu doplnené informácie o rozvoji 
kritického myslenia, ako aj zdôraznenie schopností študenta pracovať s informáciami 
mimoprávneho charakteru. 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. 
Záverom doc. Blažo uviedol, že obdobne ako pri bakalárskom stupni štúdia 
(bPRV17/bPRVx17) budú uskutočnené dve doplnenia do Opisu študijného programu, v časti 
Uplatniteľnosť absolventa dôjde k doplneniu stanovísk Slovenskej advokátskej komory 
a Úradu pre verejné obstarávanie ako inštitúcií podporujúcich daný program.   
 
Následne došlo zo strany prof. Srebalovej k predloženiu návrhu zosúladenia študijného 
programu právo v študijnom odbore 30. právo v druhom stupni vysokoškolského štúdia 
v dennej forme štúdia (kód CRŠP 182902) a externej forme štúdia (kód CRŠP 182901) 
v slovenskom 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.   
 
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 



 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Právnická fakulta 

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

Akreditačná rada  
Univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

12 
 

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;  
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 
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: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
(vylúčení z hlasovania boli prof. Srebalová a doc. Lukačka, keďže sú zároveň aj členmi Rady 
študijného programu).  
 
Uznesenie č. 6 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
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schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Právo v študijnom odbore 30. právo 
v magisterskom stupni štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 182902) a externej forme 
štúdia (kód CRŠP 182901) v slovenskom jazyku  (mPRV17, mPRVx17) 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 Právo v študijnom odbore 30. právo v magisterskom stupni štúdia 
v dennej forme a v externej forme v slovenskom jazyku  (mPRV17, mPRVx17) bol uznesením 
č. 6 schválený. 

 

4.2. Študijný program Právo v magisterskom stupni štúdia, v dennej aj externej forme 
(podľa staršej akreditácie z roku 2015) 

Následne sa pristúpilo k ďalšiemu bodu programu. V rámci neho bol predložený návrh 
zosúladenia študijného programu právo v študijnom odbore 30. právo v druhom stupni 
vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 17695) a externej forme štúdia (kód 
CRŠP 105883) v slovenskom jazyku, pričom návrh predložila Prof. JUDr. Margita Prokeinová, 
PhD. ako garantka daného študijného programu. Samotný návrh predniesla doc. Angelika 
Mašurová, ako poverená členka Rady študijného programu, ktorá bližšie uviedla predmetný 
študijný program. Poukázala na to, že pri danom programe nedošlo k úpravám študijného 
programu podľa zákona o kvalite, len ku zmenám, ktoré má v kompetencii Akreditačná rada 
PraF UK. Bola zdôraznená skutočnosť, že ide o návrh na posúdenie súladu magisterského 
študijného programu Právo so štandardami pre študijné programy, a nie o návrh na úpravu 
študijného programu v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide 
o osobitné konanie, kde je potrebné zosúladiť akreditovaný študijný program so 
štandardami SAAVŠ pre študijné programy. V rámci zosúladenia študijného programu so 
štandardami SAAVŠ pre študijné programy neprišlo k úprave študijného programu, bol 
spresnený profil absolventa, boli identifikované profilové predmety a ich učitelia, bola určená 
osoba zodpovedná za kvalitu uskutočňovania študijného programu. Na zosúladení 
študijného programu so štandardami sa podieľali zástupcovia študentov a zástupcovia 
externého prostredia – zamestnávateľov. Zároveň bola prezentovaná informácia, že v rámci 
tohto študijného programu už nebudú prijímaní noví študenti, ako aj súčasne boli zaslané 
informácie študentom, aby sa pokúsili skončiť dané štúdium v štandardnej dĺžke, v opačnom 
prípade budú musieť prestúpiť na iný študijný program, na čo boli taktiež upozornení.    

 
Následne došlo k predloženiu návrhu prof. Prokeinovej na zosúladenia študijného programu 
právo v študijnom odbore 30. právo v druhom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme 
štúdia (kód CRŠP 17695) a externej forme štúdia (kód CRŠP 105883) v slovenskom jazyku. 
 
Akreditačná rada PraF UK sa následne zhodla, že daný študijný program: 
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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;  
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. 
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Zároveň Akreditačná rada PraF UK posúdila súlad magisterského študijného programu 
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 bola položená jedna otázka od samotného predsedu Akreditačnej rady PraF UK, ktorý sa 
chcel informovať, koľko študentov momentálne naďalej študuje tento študijný program, 
pričom odpoveď mu dal doc. Blažo, keď uviedol, že ich je niekoľko desiatok. Iné pripomienky 
či otázky neboli vznesené a tak sa pristúpilo k hlasovaniu. 
 
Hlasovanie 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Uznesenie č. 7 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Právo v študijnom odbore 30. právo 
magisterskom stupni štúdia v  dennej forme štúdia (kód CRŠP 17695) a externej forme 
štúdia (kód CRŠP 105883)  v slovenskom jazyku  (mPRV15, mPRVx15) 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 Právo v študijnom odbore 30. právo magisterskom stupni štúdia 
v dennej forme a v externej forme v slovenskom jazyku  (mPRV15, mPRVx15)  bol uznesením 
č. 7 schválený. 

 

4.3. Spoločný študijný program Právo a ekonómia v magisterskom stupni štúdia, v dennej 
forme  

Pristúpilo sa k ďalšiemu bodu programu. V rámci neho bol predložený návrh zosúladenia 
spoločného študijného programu Právo a ekonómia v  kombinácii študijných odborov 30. 
právo a 8. ekonómia a manažment v druhom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme 
štúdia (kód CRŠP 182947) v slovenskom jazyku, poskytovaný v spolupráci s Ekonomickou 
univerzitou v Bratislave, pričom predkladateľom je Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
ako garant daného programu. Po úvodnom slove prof. Slašťana bližšie popísal daný program 
na základe požiadavky prof. Slašťana doc. Blažo. Ten poukázal na to, že obdobne ako v 
bakalárskom stupni štúdia (študijný program bEaP15/bEaPx15) bol materiál už prerokovaný 
Radou kvality Ekonomickej univerzity v Bratislave a došlo k odstráneniu niekoľkých 
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formálnych nedostatkov. Predstavil osoby zodpovedné za uskutočňovanie daného 
študijného programu, jeho rozvoj a zabezpečenie jeho kvality (za PraF UK aj za NHF 
Ekonomickej univerzity v Bratislave), ako aj bolo poukázané na to, že opis študijného 
programu sa mierne líši od študijného programu Právo, keďže prezentovaný spoločný 
program zahŕňa aj povolania, ktoré absolventi študijného programu právo ako takí nemôžu 
vykonávať. Opätovne bolo zdôraznené, že v rámci zosúladenia študijného programu so 
štandardami SAAVŠ pre študijné programy neprišlo k úprave študijného programu v časti 
zabezpečovanej PraF UK, bol spresnený profil absolventa, boli identifikované profilové 
predmety a ich učitelia, ako aj bola určená osoba zodpovedná za kvalitu uskutočňovania 
študijného programu. Na zosúladení študijného programu so štandardami sa podieľali 
zástupcovia študentov a zástupcovia externého prostredia – zamestnávateľov. 
 
Následne došlo zo strany prof. Slašťana k predloženiu návrhu zosúladenia spoločného 
študijného programu Právo a ekonómia v  kombinácii študijných odborov 30. právo a 8. 
ekonómia a manažment v druhom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód 
CRŠP 182947) v slovenskom 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.   
 
Súčasne Akreditačná rada PraF UK má preukázané, že  
a) je študijný program priradený k príslušným študijným odborom 30. právo a 8. ekonómia 
a manažment a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušnými študijnými 
odbormi;  
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 študijných odborov 30. právo a 8. 
ekonómia a manažment; profil absolventa tiež nadväzuje na profil absolventa, ako bol 
definovaný v rámci akreditácie podľa predpisov účinných do 30.06.2019; 
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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 spoločného magisterského študijného 
programu Právo a ekonómia v  kombinácii študijných odborov 30. právo a 8. ekonómia a 
manažment 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: 17 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
(vylúčený z hlasovania bol prof. Slašťan, keďže je zároveň aj členom Rady študijného 
programu).  
 
Uznesenie č. 8 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schvaľuje návrh na zosúladenie spoločného študijného programu Právo a ekonómia 
v kombinácii študijných odborov 30. právo a 8. ekonómia a manažment v magisterskom 
stupni štúdia v dennej forme v slovenskom jazyku  (mPEK17) (kód CRŠP 182947), 
uskutočňovaného na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, v spolupráci 
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s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Národohospodárskou fakultou, so štandardami 
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre študijné programy. 
 
Predseda Akreditačnej rady PraF UK skonštatoval, že predkladaný návrh zosúladenia 
spoločného študijného programu Právo a ekonómia v  kombinácii študijných odborov 30. 
právo a 8. ekonómia a manažment v druhom stupni štúdia v dennej forme štúdia 
v slovenskom jazyku (mPEK17) bol uznesením č. 8 schválený. 

 

4.5. Študijný program Právo v magisterskom stupni štúdia, v dennej forme štúdia  
v anglickom jazyku 

Následne sa pristúpilo k ďalšiemu bodu programu. V rámci neho bol predložený návrh 
zosúladenia študijného programu právo v študijnom odbore 30. právo v druhom stupni 
vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 182900) v anglickom jazyku, 
pričom návrh predložil prof. Mgr. et Mgr. Miroslav Lysý, PhD. ako garant daného študijného 
programu. Po úvodnom slove od prof. Lysého mala samotné predstavenie návrhu doc. Lívia 
Trellová, ako členka Rady študijného programu, ktorá bližšie uviedla predmetný študijný 
program. Poukázala na to, že pri danom programe nedošlo k úpravám študijného programu 
podľa zákona o kvalite, len ku zmenám, ktoré má v kompetencii Akreditačná rada PraF UK. 
Bola zdôraznená skutočnosť, že ide o návrh na posúdenie súladu magisterského študijného 
programu Právo so štandardami pre študijné programy, a nie o návrh na úpravu študijného 
programu v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o osobitné konanie, kde je 
potrebné zosúladiť akreditovaný študijný program so štandardami SAAVŠ pre študijné 
programy. V rámci zosúladenia študijného programu so štandardami SAAVŠ pre študijné 
programy neprišlo k úprave študijného programu, bol spresnený profil absolventa, boli 
identifikované profilové predmety a ich učitelia, bola určená osoba zodpovedná za kvalitu 
uskutočňovania študijného programu. Na zosúladení študijného programu so štandardami 
sa podieľali zástupcovia študentov a zástupcovia externého prostredia – zamestnávateľov. 
Zároveň bola prezentovaná informácia, že daný študijný program dlhšie fungoval v systéme 
osamotene, bez bakalárskeho stupňa daného programu, ktorý bol vytvorený až neskôr ako 
študijný program manažment a právo v anglickom jazyku v bakalárskom stupni.  

 
Následne došlo zo strany prof. Lysého k predloženiu návrhu zosúladenia študijného 
programu právo v študijnom odbore 30. právo v druhom stupni vysokoškolského štúdia v 
dennej forme štúdia (kód CRŠP 182900) 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,  
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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;  
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 
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 
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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 bolo prezentované zo strany dekana PraF UK, že síce sa tento študijný program rozbieha 
pomalšie, vedenie fakulty v ňom však naďalej chce pokračovať a verí, že časom v programe 
budú pribúdať študenti a absolventi, pričom je v záujme PraF UK ďalej rozvíjať študijný 
program (a to z viacerých dôvodov).  Iné pripomienky či otázky neboli vznesené a tak sa 
pristúpilo k hlasovaniu. 
 
Hlasovanie 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
(vylúčený z hlasovania bol prof. Lysý, keďže je zároveň aj členom Rady študijného 
programu). 
 
Uznesenie č. 9 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Právo v študijnom odbore 30. právo 
v magisterskom stupni štúdia v dennej forme v anglickom jazyku  (ENmPRV17) (kód 
CRŠP 182900) 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 Právo v študijnom odbore 30. právo magisterskom stupni štúdia 
v dennej forme v anglickom jazyku  (ENmPRV17) bol uznesením č. 9 schválený. 

 

 

Ad 5) 

5.1. Študijný program Správne právo v dennej aj externej forme štúdia, alternatívne 
v slovenskom alebo anglickom jazyku  

Predseda Akreditačnej rady PraF UK otvoril ďalší bod programu zasadnutia, a to 
Prerokovanie a schválenie zosúladenia študijných programov so štandardmi SAAVŠ 
v doktorandskom stupni štúdia, pričom na tomto mieste sa vylúčil z rokovania, keďže sa 
začalo bodom 5.1., teda študijným programom „Správne právo“ v študijnom odbore 30. 
právo v treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 
12478,106108) a externej forme štúdia (kód CRŠP 105861, 105680) v slovenskom jazyku 
a v anglickom jazyku, ktorého bol ako garant predkladateľom. Vedenie zasadnutia 
Akreditačnej rady PraF UK prevzala podpredsedníčka Akreditačnej rady PraF UK, a to doc. 
JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
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Prof. Vrabko, ako člen Rady študijného programu, prezentoval úvodné informácie o danom 
študijnom programe. Bližšie popísal priebeh stretnutí Rady študijného programu, na ktorých 
sa zúčastnila aj prodekanka pre doktorandské štúdium, doc. Mašurová. Bolo poukázané na 
to, že ide o návrh na posúdenie súladu doktorandského študijného programu Správne právo 
so štandardami pre študijné programy, a nie o návrh na úpravu študijného programu 
v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o 
zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o osobitné konanie, kde je potrebné 
zosúladiť akreditovaný študijný program so štandardami SAAVŠ pre študijné programy. V 
rámci zosúladenia študijného programu so štandardami SAAVŠ pre študijné programy 
neprišlo k úprave študijného programu, bol spresnený profil absolventa, boli identifikované 
profilové predmety a ich učitelia, bola určená osoba zodpovedná za kvalitu uskutočňovania 
študijného programu. Na zosúladení študijného programu so štandardami sa podieľali 
zástupcovia študentov a zástupcovia externého prostredia – zamestnávateľov. Zároveň 
prodekanka Mašurová doplnila, že bol identifikovaný profil absolventa a identifikované tri 
profilové predmety, ktoré majú byť profilové predmety všetkých študijných programov v 
doktorandskom stupni štúdia. V rámci spätnej väzby bolo poskytnuté stanovisko Ústavu 
štátu a práva SAV a sľúbené bolo stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie. 
 
Následne došlo k predloženiu návrhu zosúladenia študijného programu Správne právo 
v študijnom odbore 30. právo v treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia 
(kód CRŠP 12478,106108) a externej forme štúdia (kód CRŠP 105861, 105680) v slovenskom 
jazyku a 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.   
 
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 doktora, 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 
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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;  
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 doktorandského študijného programu 
Správne 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 podpredsedníčka Akreditačnej rady PraF UK otvorila diskusiu, 
v rámci nej neboli vznesené žiadne pripomienky, ani otázky. Následne sa pristúpilo 
k hlasovaniu. 
 
Hlasovanie 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
(vylúčený z hlasovania bol prof. Vrabko, keďže je zároveň aj členom Rady študijného 
programu).  
 
Uznesenie č. 10 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
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schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Správne právo v študijnom odbore 
30. právo v treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 
12478,106108) a externej forme štúdia (kód CRŠP 105861, 105680) v slovenskom jazyku 
a v anglickom jazyku (dSPRP15, dSPRP15EN, dSPRPx15, dSPRPx15EN) 
uskutočňovaného na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, so 
štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre študijné programy. 
 
Podpredsedníčka Akreditačnej rady PraF UK skonštatovala, že predkladaný návrh na 
zosúladenie študijného programu Správne právo v študijnom odbore 30. právo v treťom 
stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 12478,106108) a externej 
forme štúdia (kód CRŠP 105861, 105680) v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku bol 
uznesením č. 10 schválený. 

 

5.2. Študijný program Trestné právo v dennej aj externej forme štúdia, alternatívne 
v slovenskom alebo anglickom jazyku  

 

Pristúpilo sa k ďalšiemu bodu programu. V rámci neho bol predložený návrh zosúladenia 
študijného programu Trestné právo v študijnom odbore 30. právo v treťom stupni 
vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 100647,106105) a externej forme 
štúdia (kód CRŠP 182916, 182915) v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom návrh 
predložil Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. ako garant daného študijného programu. Súčasne 
vedenie zasadnutia Akreditačnej rady PraF UK prevzal opätovne jej predseda, prof. Vrabko. 

Prof. Čentéš, ako člen Rady študijného programu, prezentoval úvodné informácie o danom 
študijnom programe. Bližšie popísal priebeh stretnutí Rady študijného programu, ako aj 
popísal v krátkosti pripravený Opis študijného programu, ktorý bol vyhotovený v súčinnosti 
s p. prodekankou pre doktorandské štúdium, doc. Mašurovou. Bolo poukázané na to, že ide 
o návrh na posúdenie súladu doktorandského študijného programu Trestné právo so 
štandardami pre študijné programy, a nie o návrh na úpravu študijného programu v zmysle 
zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a 
doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o osobitné konanie, kde je potrebné zosúladiť 
akreditovaný študijný program so štandardami SAAVŠ pre študijné programy. V rámci 
zosúladenia študijného programu so štandardami SAAVŠ pre študijné programy neprišlo k 
úprave študijného programu, bol spresnený profil absolventa, boli identifikované profilové 
predmety a ich učitelia, bola určená osoba zodpovedná za kvalitu uskutočňovania študijného 
programu. Na zosúladení študijného programu so štandardami sa podieľali zástupcovia 
študentov a zástupcovia externého prostredia – zamestnávateľov. Zároveň bolo poukázané 
na to, že Generálny prokurátor SR v rámci spätnej väzby doručil potvrdenie o hodnotení 
kvality študijného programu zamestnávateľom v dennej a externej forme.   
 
Následne došlo k predloženiu návrhu zosúladenia študijného programu Trestné právo 
v študijnom odbore 30. právo v treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia 
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(kód CRŠP 100647,106105) a externej forme štúdia (kód CRŠP 182916, 182915) v slovenskom 
jazyku a 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.   
 
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 doktora, 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 doktorandského študijného programu 
Trestné 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: 18 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
(vylúčený z hlasovania bol prof. Čentéš, keďže je zároveň aj členom Rady študijného 
programu).  
 
Uznesenie č. 11 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Trestné právo v študijnom odbore 
30. právo v treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 
100647,106105) a externej forme štúdia (kód CRŠP 182916, 182915) v slovenskom jazyku 
a v anglickom jazyku (dTRP17, dTRP17EN, dTRPx17, dTRPx17EN) 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 Trestné právo v študijnom odbore 30. právo v treťom stupni 
vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 100647,106105) a externej forme 
štúdia (kód CRŠP 182916, 182915) v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku bol uznesením 
č. 11 schválený. 

 

5.3. Študijný program Kánonické právo v dennej aj externej forme štúdia, alternatívne 
v slovenskom alebo anglickom jazyku  

Pristúpilo sa k ďalšiemu bodu programu. V rámci neho bol predložený návrh zosúladenia 
študijného programu Kánonické právo v študijnom odbore 30. právo v treťom stupni 
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vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 184027,184028) a externej forme 
štúdia (kód CRŠP 184001, 184029) v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom návrh 
predložil prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD., ako garant daného študijného programu.  

Prof. Vasiľ, ako člen Rady študijného programu, prezentoval úvodné informácie o danom 
študijnom programe. Bližšie popísal priebeh stretnutí Rady študijného programu, ako aj 
popísal v krátkosti pripravený Opis študijného programu, ktorý bol vyhotovený v súčinnosti 
s p. prodekankou pre doktorandské štúdium, doc. Mašurovou. Bolo poukázané na to, že ide 
o návrh na posúdenie súladu doktorandského študijného programu Kánonické právo so 
štandardami pre študijné programy, a nie o návrh na úpravu študijného programu v zmysle 
zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a 
doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o osobitné konanie, kde je potrebné zosúladiť 
akreditovaný študijný program so štandardami SAAVŠ pre študijné programy. V rámci 
zosúladenia študijného programu so štandardami SAAVŠ pre študijné programy neprišlo k 
úprave študijného programu, bol spresnený profil absolventa, boli identifikované profilové 
predmety a ich učitelia, bola určená osoba zodpovedná za kvalitu uskutočňovania študijného 
programu. Na zosúladení študijného programu so štandardami sa podieľali zástupcovia 
študentov a zástupcovia externého prostredia – zamestnávateľov. Zároveň bolo poukázané 
na to, že Rímskokatolická cirkev, biskupstvo Spišské podhradie v rámci spätnej väzby doručil 
potvrdenie o hodnotení kvality študijného programu zamestnávateľom v dennej a externej 
forme. Záverom dekan PraF UK doplnil, že prof. Vasiľ a ďalší kolegovia pracujú na získaní 
cirkevnej akreditácie, za týmto účelom sa menia predpisy aj spôsobom, ktorý reflektuje 
požiadavky rímskokatolíckej cirkvi.    
 
Následne došlo k predloženiu návrhu zosúladenia študijného programu Kánonické právo 
v študijnom odbore 30. právo v treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia 
(kód CRŠP 184027,184028) a externej forme štúdia (kód CRŠP 184001, 184029) v slovenskom 
jazyku a 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.   
 
Súčasne Akreditačná rada PraF UK má preukázané, že  
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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 doktora, 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;  
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 doktorandského 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: 17 
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Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
(vylúčený z hlasovania bol prof. Vasiľ, keďže je zároveň aj členom Rady študijného 
programu).  
 
Uznesenie č. 12 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Kánonické právo v študijnom 
odbore 30. právo v treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód 
CRŠP 184027,184028) a externej forme štúdia (kód CRŠP 184001, 184029) v slovenskom 
jazyku a v anglickom jazyku (dKANP19, dKANP19EN, dKANPx19, dKANPx19EN) 
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 treťom stupni 
vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 184027,184028) a externej forme 
štúdia (kód CRŠP 184001, 184029) v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku bol uznesením 
č. 12 schválený. 

 

5.4. Študijný program Obchodné a finančné právo v dennej aj externej forme štúdia, 
alternatívne v slovenskom alebo anglickom jazyku  

 

Následne sa pristúpilo k ďalšiemu bodu programu. V rámci neho bol predložený návrh 
zosúladenia študijného programu Obchodné a finančné právo v študijnom odbore 30. právo 
v treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 12481,106110) 
a externej forme štúdia (kód CRŠP 105870, 105868) v slovenskom jazyku a v anglickom 
jazyku, pričom návrh predložila Prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., ako garantka daného 
študijného programu.  

Prof. Patakyová, ako členka Rady študijného programu, prezentovala úvodné informácie 
o danom študijnom programe. Bližšie popísala, že ide o dve spojené samostatné právne 
odvetvia obchodného a finančného práva, ako aj stručne uviedla priebeh stretnutí Rady 
študijného programu a popísala v krátkosti pripravený Opis študijného programu, ktorý bol 
vyhotovený v súčinnosti s p. prodekankou pre doktorandské štúdium, doc. Mašurovou. Bolo 
poukázané na to, že ide o návrh na posúdenie súladu doktorandského študijného programu 
Obchodné a finančné právo so štandardami pre študijné programy, a nie o návrh na úpravu 
študijného programu v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide 
o osobitné konanie, kde je potrebné zosúladiť akreditovaný študijný program so 
štandardami SAAVŠ pre študijné programy. V rámci zosúladenia študijného programu so 
štandardami SAAVŠ pre študijné programy neprišlo k úprave študijného programu, bol 
spresnený profil absolventa, boli identifikované profilové predmety a ich učitelia, bola určená 
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osoba zodpovedná za kvalitu uskutočňovania študijného programu. Prodekanka Mašurová 
súčasne dodala, že v rámci spätnej väzby bolo poskytnuté stanovisko Ústavu štátu a práva 
SAV, ako aj boli vykonané zmeny, ktoré nepredstavujú úpravu študijného programu v zmysle 
zákona.   
 
Následne došlo k predloženiu návrhu zosúladenia študijného programu Obchodné 
a finančné právo v študijnom odbore 30. právo v treťom stupni vysokoškolského štúdia 
v dennej forme štúdia (kód CRŠP 12481,106110) a externej forme štúdia (kód CRŠP 105870, 
105868) v slovenskom jazyku a 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.   
 
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 doktora, 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 
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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 doktorandského študijného programu 
Obchodné a finančné 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: 18 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
(vylúčení z hlasovania boli prof. Patakyová a doc. Lukáčka, keďže sú zároveň aj členmi Rady 
študijného programu).  
 
Uznesenie č. 13 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schvaľuje návrh na zosúladenie študijného programu Obchodné a finančné právo 
v študijnom odbore 30. právo v treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme 
štúdia (kód CRŠP 12481,106110) a externej forme štúdia (kód CRŠP 105870, 105868) 
v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku (dOFP15, dOFP15EN, dOFPX15, dOFPx15EN) 
uskutočňovaného na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, so 
štandardami Slovenskej agentúry pre vysoké školstvo pre študijné programy. 
 
Predseda Akreditačnej rady PraF UK skonštatoval, že predkladaný návrh na zosúladenie 
študijného programu Obchodné a finančné právo v študijnom odbore 30. právo v treťom 
stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia (kód CRŠP 12481,106110) a externej 
forme štúdia (kód CRŠP 105870, 105868) v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku bol 
uznesením č. 13 schválený. 
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Ad 6) Prerokovanie a schválenie zrušenia študijných programov v bakalárskom, 
magisterskom a doktorandskom stupni štúdia 

Predseda Akreditačnej rady PraF UK po skončení predošlého bodu pokračoval ďalej 
v schválenom programe.  Pristúpilo sa k bodu s názvom „Prerokovanie a schválenie zrušenia 
študijných programov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia“. 
V tomto smere boli podané dva návrhy na zrušenie študijných programov, jeden od p. 
prodekana Blaža a druhý od p. prodekanky Mašurovej.  
 
Prodekan Blažo v zmysle čl. 35 ods. 4 vnútorného predpisu UK 23/2021 podal návrh na 
zrušenie nasledujúcich študijných programov v prvom a druhom stupni vysokoškolského 
štúdia, v ktorých bolo Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte priznané práva 
uskutočňovať vysokoškolské štúdium a udeľovať akademický titul:  

Kód 
programu 

Názov 
programu 

Stupeň 
štúdia 

Udelený 
akademický titul 

Forma 
štúdia 

Jazyk 
poskytovania 

Prvá 
akreditácia 

106116 ekonómia a 
právo 

1 bakalár, Bc. denná anglický jazyk 05.11.2015 

105892 ekonómia a 
právo 

1 bakalár, Bc. externá anglický jazyk 05.11.2015 

17700 právo 1 bakalár, Bc. denná slovenský 
jazyk 

17.09.2009 

106113 právo 2 magister, Mgr. denná anglický jazyk 
ruský jazyk 

05.11.2015 

106114 právo 2 magister, Mgr. denná ruský jazyk 05.11.2015 
106115 právo 1 bakalár, Bc. denná anglický jazyk 05.11.2015 
105880 právo 2 magister, Mgr. externá anglický jazyk 

ruský jazyk 
05.11.2015 

105881 právo 2 magister, Mgr. externá anglický jazyk 
slovenský 
jazyk 

05.11.2015 

105882 právo 2 magister, Mgr. externá ruský jazyk 05.11.2015 
105888 právo 1 bakalár, Bc. externá anglický jazyk 05.11.2015 
105889 právo 1 bakalár, Bc. externá slovenský 

jazyk 
05.11.2015 

107233 právo 2 magister, Mgr. denná anglický jazyk 
slovenský 
jazyk 

05.11.2015 

184169 právo a 
ekonómia 

2 magister, Mgr. externá slovenský 
jazyk 

09.01.2020 

184170 právo a 
ekonómia 

2 magister, Mgr. externá anglický jazyk 09.01.2020 

 

Študijné programy 17700 a 105889 navrhol zrušiť k 31.08.2022, zvyšné programy ku dňu 
právoplatnosti rozhodnutia Akreditačnej rady PraF UK.  
V prípade študijného programu s kódom 105889 (interný kód PRVx16) súčasne navrhol, aby 
po jeho zrušení bolo študentom umožnené dokončiť štúdium v rámci študijného programu 
s kódom 182879 (interný kód bPRVx17) po vykonaní zvyšných chýbajúcich skúšok. 
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Samotné odôvodnenie zrušenia daných študijných programov spočívalo predovšetkým na 
týchto bodoch:  
Vyššie uvedené študijné programy v anglickom a ruskom jazyku (respektíve v kombináciách) 
neboli nikdy uskutočňované a nie je v pláne ich uskutočňovať. 
Študijný program s kódom 184169 nebol nikdy uskutočňovaný a nie je v pláne ho 
uskutočňovať.  
Študijné programy 17700 a 105889 boli nahradené reformovaným bakalárskym programom 
a poslednýkrát na ne boli prijatí študenti v akademickom roku 2016/2017, a teda ich 
štandardná dĺžka štúdia uplynula v akademickom roku 2019/2020 v dennej forme 
a 2020/2021 v externej forme. Študijný program s kódom 105889 v súčasnosti študujú tri 
študentky, pričom všetkým trom zostáva druhý opravný termín. Všetky tri študentky boli 
upovedomené o tom, že PraF UK hodlá dané študijné programy zrušiť a vyzvala ich, aby 
pristúpili k štátnej skúške.  
Na zvyšných študijných programoch nie sú zapísaní žiadni študenti. 
 

V nadväznosti na návrh prodekana Blaža predložila svoj návrh aj prodekanka Mašurová. 
Prodekanka podala v zmysle čl. 35 ods. 4 vnútorného predpisu UK 23/2021 návrh na zrušenie 
nasledujúcich študijných programov v treťom stupni vysokoškolského štúdia, v ktorých bolo 
Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte priznané právo uskutočňovať 
vysokoškolské štúdium a udeľovať akademický titul: 

Kód 
programu 

Názov 
programu 

Stupeň 
štúdia 

Udelený akademický 
titul 

Forma 
štúdia 

Jazyk poskytovania Prvá 
akreditáci
a 

106109 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

Denná anglický jazyk, ruský 
jazyk 

05.11.2015 

106111 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

Denná ruský jazyk 05.11.2015 

107172 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

Denná anglický jazyk, 
slovenský jazyk 

05.11.2015 

105866 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

Externá anglický jazyk, ruský 
jazyk 

05.11.2015 

105867 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

Externá anglický jazyk, 
slovenský jazyk 

05.11.2015 

105869 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

Externá ruský jazyk 05.11.2015 

12477 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

Externá slovenský jazyk 17.09.2009 

12475 Správne právo 3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

Externá slovenský jazyk 17.09.2009 

 

Súčasne navrhla, aby sa vyššie uvedené študijné programy zrušili k 31.08.2022. 

V prípade študijného programu s kódom 105867 (interný kód dSPP/x) prodekanka navrhla, 
aby po jeho zrušení bolo študentom umožnené dokončiť štúdium v rámci študijného 
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programu s kódom 105861 (interný kód dSPRPx15). O vykonaní prípadných rozdielových 
skúšok rozhodne Odborová komisia na základe návrhu Rady študijného programu. 
 
Rovnako v prípade študijného programu s kódom 12475 (interný kód dOFPx15b) prodekanka 
navrhla, aby po jeho zrušení bolo študentom umožnené dokončiť štúdium v rámci študijného 
programu s kódom 105870 (interný kód dOFPx15). 

 
Samotné odôvodnenie zrušenia daných študijných programov spočívalo predovšetkým na 
týchto bodoch:  
Študijné programy v ruskom resp. v anglickom a ruskom jazyku neboli nikdy uskutočňované 
a nie je v pláne ich uskutočňovať. 
Študijný program v anglickom a slovenskom jazyku v dennej forme štúdia nebol nikdy 
uskutočňovaný a nie je v pláne ho uskutočňovať. 
U študijných programoch 12477, 12475 je zrušenie povinné zo zákona. Na študijnom 
programe 12477 nebudú k 31.08.2022 žiadni študenti. V prípade jedinej študentky na 
študijnom programe 12475 bolo navrhnuté prodekankou preradenie na študijný program 
105861, pokiaľ svoje štúdium neskončí k 31.08.2022. 
Rovnako študentov na študijnom programe 105867 pani prodekanka navrhla preradiť na 
študijný program 105870, keďže ich výučba má prebiehať v slovenskom jazyku. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností predseda Akreditačnej rady PraF UK otvoril 
diskusiu k obom návrhom na zrušenie študijných programov, v rámci nej neboli vznesené 
žiadne pripomienky, ani otázky. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. 
 
 
Hlasovanie 
Za: 20 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 14 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schvaľuje návrhy na zrušenie nasledujúcich študijných programov: 
 

Kód 
programu 

Názov 
programu 

Stupeň 
štúdia 

Udelený 
akademický titul 

Forma 
štúdia 

Jazyk 
poskytovania 

Prvá 
akreditácia 

106116 ekonómia a 
právo 

1 bakalár, Bc. denná anglický jazyk 05.11.2015 

105892 ekonómia a 
právo 

1 bakalár, Bc. externá anglický jazyk 05.11.2015 

17700 Právo 1 bakalár, Bc. denná slovenský 
jazyk 

17.09.2009 

106113 Právo 2 magister, Mgr. denná anglický jazyk 
ruský jazyk 

05.11.2015 

106114 Právo 2 magister, Mgr. denná ruský jazyk 05.11.2015 
106115 Právo 1 bakalár, Bc. denná anglický jazyk 05.11.2015 
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105880 Právo 2 magister, Mgr. externá anglický jazyk 
ruský jazyk 

05.11.2015 

105881 Právo 2 magister, Mgr. externá anglický jazyk 
slovenský 
jazyk 

05.11.2015 

105882 právo 2 magister, Mgr. externá ruský jazyk 05.11.2015 
105888 právo 1 bakalár, Bc. externá anglický jazyk 05.11.2015 
105889 právo 1 bakalár, Bc. externá slovenský 

jazyk 
05.11.2015 

107233 právo 2 magister, Mgr. denná anglický jazyk 
slovenský 
jazyk 

05.11.2015 

184169 právo a 
ekonómia 

2 magister, Mgr. externá slovenský 
jazyk 

09.01.2020 

184170 právo a 
ekonómia 

2 magister, Mgr. externá anglický jazyk 09.01.2020 

 
 
Študijné programy 17700 a 105889 sa zrušujú ku dňu  31.08.2022, zvyšné programy ku dňu 
právoplatnosti rozhodnutia Akreditačnej rady PraF UK.  
  
V prípade študijného programu s kódom 105889 (interný kód PRVx16) po jeho zrušení bude 
študentom umožnené dokončiť štúdium v rámci študijného programu s kódom 182879 
(interný kód bPRVx17) po vykonaní zvyšných chýbajúcich skúšok. 

  

Kód 
programu 

Názov 
programu 

Stupeň 
štúdia 

Udelený akademický 
titul 

Forma 
štúdia 

Jazyk poskytovania Prvá 
akreditáci
a 

106109 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

denná anglický jazyk, ruský 
jazyk 

05.11.2015 

106111 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

denná ruský jazyk 05.11.2015 

107172 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

denná anglický jazyk, 
slovenský jazyk 

05.11.2015 

105866 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

externá anglický jazyk, ruský 
jazyk 

05.11.2015 

105867 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

externá anglický jazyk, 
slovenský jazyk 

05.11.2015 

105869 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

externá ruský jazyk 05.11.2015 

12477 Obchodné 
a finančné 
právo 

3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

externá slovenský jazyk 17.09.2009 

12475 Správne právo 3 doktor (philosophiae 
doctor), PhD. 

externá slovenský jazyk 17.09.2009 

 

Vyššie uvedené študijné programy sa zrušujú ku dňu  31.08.2022. 
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V prípade študijného programu s kódom 105867 (interný kód dSPP/x) po jeho zrušení bude 
študentom umožnené dokončiť štúdium v rámci študijného programu s kódom 105861 
(interný kód dSPRPx15). O vykonaní prípadných rozdielových skúšok rozhodne Odborová 
komisia na základe návrhu Rady študijného programu. 
 
V prípade študijného programu s kódom 12475 (interný kód dOFPx15b) po jeho zrušení bude 
študentom umožnené dokončiť štúdium v rámci študijného programu s kódom 105870 
(interný kód dOFPx15). 

Predseda Akreditačnej rady PraF UK skonštatoval, že vyššie popísané predkladané návrhy na 
zrušenie študijných programov v prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia 
boli uznesením č. 14 schválené. 

 

Ad 7) Rôzne 

V bode rôzne vystúpil JUDr. Andrej Popovec, člen Akreditačnej rady PraF UK, tajomník 
Slovenskej advokátskej komory a uviedol, že by PraF UK mala prehodnotiť prípadné zmluvy 
o spolupráci so subjektmi, ktoré zv. „pokútnym spôsobom“ poskytujú právne služby, on 
osobne vie o jednom prípade takejto zmluvy. Dekan PraF UK uviedol, že danú situáciu už 
prediskutoval s tajomníkom SAK, daná situácia ho mrzí a bude ju riešiť. 

Záverom členovia Akreditačnej rady PraF UK poverili novozvoleného predsedu Akreditačnej 
rady PraF UK, aby študijné programy, ktorých zosúladenie bolo schválené na zasadnutí 
Akreditačnej rady PraF UK dňa 30.05.2022, predložil na zasadnutie Akreditačnej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave.  

Predseda Akreditačnej rady PraF UK otvoril diskusiu k tomuto povereniu, v rámci nej neboli 
vznesené žiadne pripomienky, ani otázky. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. 

Hlasovanie 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Uznesenie č. 15 
Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
poveruje predsedu Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty, aby študijné programy, ktorých zosúladenie bolo schválené na zasadnutí 
Akreditačnej rady PraF UK dňa 30.05.2022, predložil na zasadnutie Akreditačnej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave.  
 
Predseda Akreditačnej rady PraF UK skonštatoval, že dané poverenie bolo uznesením č. 15 
schválené. 

 
V tomto bode jednotliví členovia Akreditačnej rady PraF UK prekonzultovali s prítomnými 
hosťami  potenciálne budúce termíny zasadnutia Akreditačnej rady PraF UK, ktoré by mali 
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prebehnúť v mesiacoch jún a júl 2022, pričom došlo k predbežnému dohodnutiu daných 
termínov.  
 
Ad 8) Záver 
Predseda Akreditačnej rady PraF UK poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.  

Prílohy: 
Podpísaná prezenčná listina 
 
Zapísali: 
Mgr. Olexij M. Meteňkanyč, PhD. 
Mgr. Adam Máčaj 
 
 
 ................................................... 
 Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 
 Predseda Akreditačnej rady PraF UK
   
 
 
 ...................................................  
 Doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
 podpredsedníčka Akreditačnej rady PraF UK 
  


