Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická fakulta:
a)

berie na vedomie, že štruktúra hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti na fakulte
zodpovedá štruktúre Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017 – 2024 (ďalej len „Zámer PraF UK“) a súčasne
koreluje so štruktúrou Koncepcie vedecko-výskumnej činnosti rozvoja Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty do roku 2020 (ďalej len „Koncepcia“) a s
Dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave.

b) k časti II Zámeru PraF UK, kde sú uvedené úlohy v oblasti vedeckého výskumu, konštatuje
postupné plnenie úloh, predovšetkým publikovanie v karentovaných časopisoch
a časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS sa zlepšilo v roku
2019 (celkovo bolo publikovaných 21 vedeckých prác, v roku 2018 bolo publikovaných
len 12 prác). Uvedené potvrdzuje nastolenú stratégiu vedenia fakulty v tejto oblasti a je
potrebné v tomto snažení pokračovať a zlepšovať sa.
c)

súčasne k časti V Zámeru PraF UK konštatuje, že sme schopní zintenzívniť
i internacionalizáciu (tu je síce badať limitovanosť finančnými prostriedkami, no uvedené
nesmie brániť v tých oblastiach, kde je možné uskutočňovanie napĺňania tohto cieľa),
predovšetkým v snahe nadväzovať bližšiu spoluprácu napríklad s univerzitami z krajín
východnej a južnej Európy či Ázie, pričom daná spolupráca by sa mohla prejaviť
predovšetkým tým, že sa budú konať a organizovať spoločné vedecké podujatia, výstupy
a spoločné publikácie, ako aj výskumné projekty či vzájomné študijne výmeny pedagógov
a študentov. Zároveň by bolo potrebné sa pokúsiť zvýšiť vedeckú spoluprácu s
univerzitami z krajín západnej Európy a severnej Ameriky.

d) schvaľuje postup fakulty aj pri hodnotení úloh Koncepcie a v súlade so štruktúrou
Koncepcie, je podstatné vyhodnocovanie vedecko-výskumnej činnosti katedier a ústavov
samotnými katedrami a ústavmi s cieľmi a kritériami, tak, ako sú uvedené v Koncepcii
podľa jednotlivých katedier a ústavov. Opätovne i potvrdzuje štyri základné vedecké
oblasti záujmu do budúcnosti, ktoré bude fakulta osobitne podporovať, a to: algoritmizácia
práva a právnických činností, vymožiteľnosť práva, etika v práve a pri výkone právnických
povolaní a právna regulácia v súvislosti s klimatickými zmenami.

e)

konštatuje, že fakulta vyhodnocuje vedecko-výskumnú činnosť Radou pre kvalitu vedy
a doktorandského štúdia PraF UK zriadenou v roku 2019 a vyberá najhodnotnejšie
vedecké diela na fakulte, zároveň tento orgán má napomáhať smerovaniu vedeckovýskumnej činnosti na PraF UK.

f)

v súvislosti so Zámerom UK, Zámerom PraF UK a Koncepciou konštatuje nasledovné:
Z hľadiska Zámeru UK sa fakulty v oblasti hlavných smerov orientácie a podpory
výskumu na UK týkajú oblasti spoločenských výziev a ľudských práv a environmentálna
medicína v časti ochrany a udržateľnosti životného prostredia, pričom výskum v týchto
oblastiach PraF UK realizuje.

g) v súlade so Zámerom UK môže konštatovať, že grantová činnosť fakulty sa zameriava na
oblasť spoločenských výziev a ľudských práv. S cieľom zabezpečenia súladu so Zámerom
UK zdôrazňuje, aby sa fakulta ďalej zamerala aj na grantovú činnosť v oblasti udržateľnosti
životného prostredia a medziodborových výskumných programov.
h) Zámer UK predpokladá vytváranie miesta excelentnej vedecko-výskumnej činnosti,
pričom uvádza potrebu zamerania sa na publikovanie v renomovaných vedeckých
časopisoch. Vedecká rada PraF UK konštatuje, že publikačná činnosť fakulty za rok 2019
sa čoraz viac zhoduje so Zámerom UK, ako aj Zámerom PraF UK v časti orientovania sa
na publikovanie v renomovaných vedeckých časopisoch, a to aj so zohľadnením osobitosti
práva ako spoločenskovednej disciplíny. V roku 2019 síce fakulta zaznamenala menší
pokles v publikačnej činnosti (celkovo ide o 918 publikácií oproti minuloročným 1054
publikáciám), avšak stále ide o kvalitný počin fakulty, a to aj s ohľadom na publikačnú
činnosť PraF UK v predchádzajúcich rokoch (v roku 2017 to bolo 791 publikácií, v roku
2016 zase 803 publikácií a v roku 2015 to bolo 715 publikácií). Značný pokles fakulta
zaznamenala v celkovom počte ohlasov, pričom v roku 2019 počet klesol na číslo 1505 (v
roku 2018 bolo celkovo 2136 ohlasov). V tomto smere fakulta po dlhšom čase zaznamenala
výrazný pokles v tejto oblasti, pričom bude potrebné rozanalyzovať a vyhodnotiť, aké
faktory v uvedenom zohrávali rolu a prijať patričné opatrenia na nápravu tejto situácie. Na
druhej strane je potrebné poukázať na zlepšenie publikačnej činnosti PraF UK v rámci
zahraničných i domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS a i v karentovaných časopisoch (celkovo bolo publikovaných 21 vedeckých prác

za rok 2019), ako aj na navýšenie počtu citácií uverejnených v zahraničných publikáciách
registrovaných v citačných indexoch (a to z 85 ohlasov na 114).
i)

konštatuje, že viaceré katedry sú zapojené do procesu pripomienkovania judikatúry
Najvyššieho súdu SR pred tým, ako sú jednotlivé rozhodnutia tohto súdu publikované v
Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.

j)

konštatuje, že v súlade s Koncepciou sú viaceré publikačné výstupy výsledkom
medzikatedrovej alebo medziústavnej spolupráce.

k) vzala na vedomie akreditáciu nových doktorandských študijných programov. Celkovo má
fakulta jedenásť akreditovaných odborov doktorandského štúdia v dennej aj v externej
forme štúdia. Uvedené korešponduje s cieľmi vymedzenými v Zámere PraF UK, kde
cieľom fakulty je postupné získanie akreditácie na doktorandské štúdium, ako aj na
habilitačné a inauguračné konanie na všetky právnické odbory.
l)

konštatuje podporu v ďalšom úsilí popularizácie práva a právnej vedy prostredníctvom
rôznych moderných elektronických platforiem, ako napríklad COMENIUS časopis,
COMENIUS odborný blog, či COMENIUS výskum. Táto potrebná popularizácia
v elektronickej forme je žiaduca nielen pre našich študentov práva a budovanie „fakultného
ducha“, ale uvedené môže byť časom prospešné aj v rámci širšej verejnosti v prípade
vniknutia do jej povedomia. Ďalšia elektronizácia by mala byť prítomná aj v iných
vedeckých činnostiach fakulty na poli vedy. Osobitne poukazuje na modernizáciu
webových stránok dvoch hlavných časopisov PraF UK v Bratislave - Bratislava Law
Review i Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. V tomto trende je potrebné
zotrvať i naďalej.

m) berie na vedomie a podporuje snaženie redakčného tímu vedeckého časopisu Bratislava
Law Review o naplnenie príslušných kritérií na zaradenie predmetného časopisu do jednej
z renomovaných zahraničných databáz Web of Science alebo SCOPUS (predovšetkým
modernizácia a zefektívnenie celkovej činnosti časopisu). Súčasne oceňuje indexáciu
časopisu v European Reference Index for Humanities and Social Sciences (skrátene
ERIHplus) či zaradenie obsahu čísiel aj do databáz Central and Eastern European Online
Library, ktoré sa medzičasom podarili redakcii časopisu v roku 2020.

n) oceňuje úspešné zorganizovanie piateho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
Bratislavské právnické fórum 2019, nad ktorou tento rok prevzala záštitu predsedníčka
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová a predsedníčka Súdnej
rady Slovenskej republiky JUDr. Lenka Praženková.. Ústredná téma konferencie bola
„Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci” a celkovo prilákala vyše 250 domácich
i zahraničných účastníkov. Okrem samotného plenárneho zasadnutia bolo vytvorených až
šestnásť sekcií, kde vznikol priestor na prezentáciu výsledkov vedeckých výskumov,
vzájomnú výmenu poznatkov a dôležitú diskusiu. Zároveň novinkou bol aj workshop s
témou „Princípy správania sa v justičnom prostredí – príležitosti a prekážky”. Zároveň
vedecká rada PraF UK víta skutočnosť, že výsledkom konferencie nie sú len
odprezentované vedecké príspevky jednotlivých účastníkov, ale aj vytváranie nových
spojení s odborníkmi z akademického prostredia, ako aj praxe.

