Zápisnica
z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,
konaného dňa 16. mája 2019.
Miesto a čas: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6,
Bratislava, Súdna sieň prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. (prízemie, stará budova), 16.05.2019
od 14.00 hod.
Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 52
Prítomní:

36 členov VR PraF UK (podľa prezenčnej listiny)

Neprítomní:

16 členov VR PraF UK (ospravedlnení)

Program

zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
2. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej
komparatistiky, v odbore 3.04.02. teória a dejiny štátu a práva – schválenie návrhu na
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent - JUDr. Milan Hodás, PhD., – Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, v odbore 3.04.03.
ústavné právo – schválenie členov habilitačnej komisie, oponentov, témy habilitačnej
prednášky a témy habilitačnej práce.
4. Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave za
rok 2018 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2018.
5. Prerokovanie a schválenie dvojodborového bakalárskeho študijného programu Manažment
a právo v študijnom odbore 3.03.15 manažment a v študijnom odbore 3.04.01 právo
v anglickom jazyku v dennej forme štúdia.
6. Prerokovanie a schválenie dvojodborového magisterského študijného programu Právo a
ekonómia v študijnom odbore 3.04.01 právo a v študijnom odbore 3.03.01 Národné
hospodárstvo v externej forme štúdia.
7. Prerokovanie a schválenie magisterského študijného programu Kánonické právo v
študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme štúdia.
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8. Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Kánonické právo v
študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme štúdia, schválenie
členov odborovej komisie v študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo a školiteľov.
9. Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Rímske právo v študijnom
odbore 3.04.09 rímske právo v dennej a externej forme štúdia, schválenie členov odborovej
komisie v študijnom odbore 3.04.09 rímske právo a školiteľov.
10. Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Právo Európskej únie v
študijnom odbore 3.04.08 medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia.
11. Schválenie zaradenia nových výberových predmetov do akreditovaných bakalárskych
a magisterských študijných programov a doktorandských študijných programov.
12. Schválenie úprav akreditovaných doktorandských študijných programov.
13. Schválenie členov odborových komisii v odboroch doktorandského štúdia:
-

3.04.08. medzinárodné právo,
3.04.03. ústavné právo,
3.04.07. trestné právo,
3.04.04. správne právo,
3.04.11. občianske právo.

14. Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
b) školiteľov v doktorandských študijných programoch,
c) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch.
15. Informácia dekana.
16. Rôzne.
17. Záver.

BOD 1) Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.
Zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej
„VR PraF UK“) otvoril dekan PraF UK a predseda VR PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., a
privítal všetkých jej prítomných členov.
Na zasadnutie boli pozvaní aj zástupcovia študentov, členovia študentskej časti
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Matúš Brath a
Matúš Mažáry, ktorých predseda VR PraF UK taktiež privítal.
Následne predseda VR PraF UK konštatoval, že na zasadnutí VR PraF UK bolo prítomných
na začiatku rokovania viac ako 2/3 členov VR PraF UK, t.j. z 52 členov bolo prítomných 36
členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná.
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-

Ospravedlnení členovia VR PraF UK:
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Mgr. Gábor Gál
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
Dr.h.c. mult. prof.JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
prof. JUDr., Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr,. Martin Škop, Ph.D.
JUDr. Daniela Švecová
doc. Dr.iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Predseda VR PraF UK po oboznámení prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným
programom zasadnutia VR PraF UK sa ich spýtal, či majú ďalšie návrhy na doplnenie či zmenu
programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli a tak dal o programe hlasovať.
Hlasovanie č. 1:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č.1:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila program
svojho zasadnutia konaného dňa 16.05.2019.
Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom
zasadnutí VR PraF UK prodekanov, doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD. a JUDr. Jozefa Andraška,
PhD. Iné návrhy neboli a tak dal hlasovať o navrhnutých skrutátoroch.
Hlasovanie č. 2:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Uznesenie č. 2:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila za
skrutátorov pre tajné hlasovania konané na VR PraF UK dňa 16.05.2019 doc. Mgr. Jána
Škrobáka, PhD. a JUDr. Jozefa Andraška, PhD.

BOD 2) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – Mgr. Matejovi
Mlkvému, PhD., LL.M. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
právnych dejín a právnej komparatistiky, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva –
schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 2) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent Mgr. Matejovi Mlkvému, PhD., LL.M. v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva a
odovzdal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedecko-výskumnú
činnosť, ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Jozefa Klimka, DrSc. v tomto
konaní, predniesol návrh a prečítal členom VR PraF UK zápis z habilitačnej prednášky a obhajoby
habilitačnej práce Mgr. Mateja Mlkvého, PhD., LL.M., v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva,
zo dňa 14.05.2019.
Predseda:
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Členovia:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR
doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
Oponenti:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
Téma habilitačnej prednášky:
Kritické pohľady na rímske právo v dielach anglickej jurisprudencie.
Téma habilitačnej práce:
Doktrinálny vývoj vlastníckeho práva a práva držby v recipovanom rímskom, anglickom a uhorskom
práve.
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., informoval
prítomných o výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej
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prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Mateja Mlkvého, PhD., LL.M. zo dňa 14.05.2019.
Počet členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 5 členov. Počet kladných hlasov 5,
počet záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh
predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent Mgr. Matejovi Mlkvému, PhD., LL.M. v študijnom odbore
3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.
Následne predseda VR PraF UK uviedol, že bol na uvedenej habilitačnej prednáške a
obhajobe habilitačnej práce, ktoré boli kvalitné a podporil udelenie titulu docent Mgr. Matejovi
Mlkvému, PhD., LL.M. a otvoril k uvedenému bodu diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., predseda habilitačnej komisie
v tomto konaní a požiadal o podporu konania. Informoval prítomných, že habilitant mal špeciálnu
tému habilitačnej prednášky a habilitačnej práce, pričom pri prezentácii preukázal zdatnosť a
kvalitu, čo ocenili aj ostatní členovia habilitačnej komisie a oponenti, pričom oponent prof. JUDr.
Michal Skřejpek, DrSc., ocenil okrem kvality aj eleganciu prezentácie.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu
hlasovať v tajnom hlasovaní, ktoré organizačne zabezpečili skrutátori. O výsledku tajného
hlasovania, z ktorého bol vyhotovený protokol informovali skrutátori.
Hlasovanie č. 3:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:
Počet odovzdaných hlasov:
- z toho kladných:
- z toho záporných:
- z toho neplatných:
Za:
34 hlasov
Proti:
1 hlas

52
36

36
34
1
1

Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 3:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent Mgr. Matejovi Mlkvému, PhD., LL.M. v odbore 3.4.2.
teória a dejiny štátu a práva.

BOD 3) Habilitačné konanie o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent – JUDr. Milan
Hodás, PhD., – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného
práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo – schválenie členov habilitačnej komisie, oponentov, témy
habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 3 - návrh na schválenie členov habilitačnej komisie,
oponentov, témy habilitačnej prednášky a témy habilitačnej práce v habilitačnom konaní JUDr.
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Milana Hodása, PhD., v odbore 3.4.3. ústavné právo. Následne dal slovo prof. JUDr. Tomášovi
Strémymu, PhD., prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť, ktorý predstavil habilitanta.
V krátkosti oboznámil prítomných s jeho vedeckou a pedagogickou činnosťou a konštatoval,
že na základe písomne spracovaných podkladov habilitant spĺňa všetky kritériá na získanie
vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.4.3. ústavné právo a podporil konanie. Ďalej
predniesol návrh témy habilitačnej prednášky, návrh témy habilitačnej práce a návrh na predsedu a
členov habilitačnej komisie a oponentov.
Následne predseda VR PraF UK požiadal o podporu konania, pričom ocenil obdivuhodné
splnenie fakultných kritériií habilitantom (s výnimkou pedagogickej činnosti ich niekoľkonásobné
prekročenie, najmä v publikačnej činnosti, v citáciách a autorských hárkoch) a otvoril k bodu č. 3
diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 3,
a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 4:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 4:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a
schválila v habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr.
Milanovi Hodásovi, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry ústavného práva, v odbore 3.4.3. ústavné právo, predsedu habilitačnej komisie,
členov habilitačnej komisie, oponentov, tému habilitačnej prednášky a tému habilitačnej
práce:
Predseda:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR
prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Uznávaný odborník z oblasti Ústavného práva
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR
Oponenti:
prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.
Pracovisko: Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s., Katedra právních disciplín a veřejné správy, Praha,
ČR
prof. dr. hab. Krzysztof Skotnicky, prof. zw. UL
Pracovisko: Univerzita Lodž, Fakulta práva a administratívy, Lodž, Poľsko
doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
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Téma habilitačnej prednášky:
Vplyv Európskej únie na ústavný systém členského štátu Európskej únie.
Téma habilitačnej práce:
Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska
legislatívnej techniky a normotvorných procesov.

BOD 4) Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave
za rok 2018 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2018.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 4 programu zasadnutia – a) najskôr hodnotenie
vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave za rok 2018, b) hodnotenie vzdelávacej
činnosti na PraF UK v Bratislave za rok 2018 a c) prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF
UK v Bratislave za rok 2018.
Prezentoval spolu tieto tri materiály a uviedol, že pri hodnotení vedecko-výskumnej
činnosti sa materiál, ktorý bol zasielaný členom VR PraF UK elektronicky, doplnil o niektoré
pasáže ako aj o tabuľku týkajúcu sa počtu bodov, ktoré získali jednotlivé katedry/ústavy za
publikačnú činnosť svojich učiteľov a o tabuľku poradia jednotlivých katedier/ústavov podľa počtu
získaných bodov za publikačnú činnosť svojich učiteľov. V pôvodnom návrhu, ktorý bol zasielaný
členom VR PraF UK elektronicky, boli zahrnuté v celkovom počte získaných bodov za publikačnú
činnosť pri jednotlivých katedrách/ústavoch aj body získané doktorandmi katedry.
Zmena bola vykonaná z dôvodu, aby bola zachovaná metodika hodnotenia publikačnej
činnosti, ktorá sa uplatňovala v predchádzajúcich rokoch a doplnený materiál (tabuľky) bol členom
VR PraF UK predložený v písomnej forme pred začiatkom zasadnutia.
Ďalej predseda VR PraF Uk upriamil pozornosť na množstvo publikácií, ktoré za posledné
roky rástlo a v roku 2018 dosiahlo počet 1054, čím sa podarilo PraF UK dosiahnúť dôležitý míľnik,
a to, že sa prekonala hranica 1000 publikácií. Zároveň však uviedol, že sa v roku 2018 nepodarilo
publikovať žiadne vedecké práce v karentovaných časopisoch (či v zahraničných alebo
v domácich).
Predseda VR PraF UK sa poďakoval vedúcim katedier /ústavov, aj samotným učiteľom za
zvýšený nárast publikačnej činnosti.
Potom ocenil udelením Pamätnej medaile Právnickej fakulty UK dvoch
vysokoškolských pedagógov a jedného doktoranda:
- prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. – ako najlepšie publikujúceho učiteľa na PraF UK za
rok 2018 (prvé miesto),
- doc. JUDr. Alexandru Löwy, PhD. – ako tretiu najlepšie publikujúcu učiteľku na PraF UK
za rok 2018 (tretie miesto),
- JUDr. Martina Gregora, PhD. – ako najlepšie publikujúceho doktoranda na PraF UK za rok
2018 (prvé miesto).
Pamätná medaila PraF UK druhému najlepšie publikujúcemu učiteľovi, doc. JUDr. PhDr.
Tomášovi Gábrišovi, PhD., LL.M., MA nebola udelená, nakoľko už nie je zamestancom fakulty
z jeho vlastného rozhodnutia.
Následne predseda VR PraF odovzdal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD.,
prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť, ktorý informoval prítomných členov VR PraF
o hodnotení grantovej činnosti, ktorá sa oproti predchádzajúcim rokom zlepšila. V roku 2018 bolo
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na PraF UK riešených spolu 43 grantov, z toho 6 projektov APVV, 16 projektov VEGA, 2 projekty
KEGA, 11 Grantov Univerzity Komenského v Bratislave, 2 granty Nadácie SPP, 1 projekt
technickej pomoci a 5 zahraničných grantov.
Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 4 a) diskusiu, do ktorej sa prihlásil:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorý mal pripomienku k celkovému počtu získaných
bodov za publikačnú činnosť učiteľov Katedry občianskeho práva (spolu za všetkých
učiteľov katedry 867 bodov), ktorý je nižší ako súčet počtu získaných bodov - len za dvoch
členov uvedenej katedry (prof. Števčeka – 571 bodov a doc. Löwy – 398; spolu 969 bodov),
t.j. musela nastať chyba v súčte bodov za publikačnú činnosť všetkých učiteľov katedry.
Predseda VR PraF UK prijal a uznal uvedenú pripomienku s tým, že dá v Knižnici PraF UK
opätovne preveriť a vyhodnotiť publikačnú činnoť učiteľov fakulty a tiež publikačnú činnosť
jednotlivých katedier/ústavov.
Vykonaná oprava bude zakomponovaná aj do Hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti
na PraF UK za rok 2018 a tiež do Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok
2018, teda hlasovanie o uznesení o Hodnotení vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v roku
2018 sa predkladá v znení reálnych štatistických údajov.
-

Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK dal hlasovať o návrhu
uznesenia:
a) Vedecko-výskumná činnosť na PraF UK v Bratislave za rok 2018
Hlasovanie č. 5:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 5:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vedeckovýskumnú činnosť za rok 2018 na fakulte nasledovne:
Vedecko-výskumná činnosť na Univerzite Komenského, Právnickej fakulte (ďalej len PraF
UK) v roku 2018 tak ako v predchádzajúcom roku vychádzala z Dlhodobého zámeru rozvoja UK v
Bratislave na obdobie 2014-2024 (ďalej len Zámer UK), Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017-2024 (ďalej len Zámer PraF
UK) a Koncepcie vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK do roku 2020 (ďalej len Koncepcia).
Všetky uvedené materiály prezentujú kľúčové strategické ciele v oblasti vzdelávania,
ľudských zdrojov, vedy a výskumu, pričom predpokladajú naplnenie svojich cieľov predovšetkým
zintenzívnením medzinárodnej spolupráce, čo sa má následne prejaviť aj v kvalite výstupov.
Pri hodnotení množstva výstupov môžeme skonštatovať, že množstvo publikácií za posledné
roky rástlo a v tomto roku sa ustálilo na rekordnom počte 1054. V tomto smere sa podarilo PraF UK
dosiahnuť dôležitý míľnik, a to že sa prekonala hranica 1000 publikácii za rok. Rovnako
intenzívnym spôsobom narastá počet citácií, a to vrátane zahraničných citácií, osobitne citácií
registrovaných v citačných indexoch (za rok 2017 bolo celkom 37 citácií v zahraničných
publikáciách registrovaných v citačných indexoch, za rok 2018 sa celkový počet týchto citácií
ustálil na čísle 85). Spolu je to 2136 ohlasov za rok 2018.
Vyššie uvedené dva údaje nasvedčujú tomu, že početnosť publikácií a počet ohlasov má
narastajúcu tendenciu, čo je prejavom kvantity, ale do určitej miery aj kvality. Osobitne je dôležité
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spomenúť, že sa prekonala hranica 1000 publikácii za jeden rok, ako aj počet citácií výrazne
prekročil hranicu 2000.
Nárast publikácií a ohlasov pri porovnávaní rokov 2014 až 2018 je výrazný.
V roku 2015 sa zvýšila publikačná činnosť fakulty o 117 publikácií v porovnaní s rokom
2014 (celkový počet publikácií za rok 2015 bol 715, nárast o 19,5%), v roku 2016 o 88 publikácií v
porovnaní s rokom 2015 (celkový počet publikácií za rok 2016 bol 803, nárast o 12,3%). V roku
2017 sme zaznamenali menší pokles, a to o 12 publikácií v porovnaní s rokom 2016 (celkový počet
publikácií za rok 2017 bol 791, pokles o 1,5 %). V roku 2018 sa publikačná činnosť fakulty opäť
zvýšila, a to o rekordných 263 publikácií v porovnaní s rokom 2017 (celkový počet publikácií za
rok 2018 bol 1054, t.j. ide o nárast o 33,3 %).
Nárast ohlasov v roku 2015 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 551 (celkový
počet ohlasov za rok 2015 bol 1042, navýšenie o 112,2%). V roku 2016 sa počet ohlasov zvýšil
oproti roku 2015 o 620 ohlasov (celkový počet ohlasov za rok 2016 bol 1662, nárast o 59,5%). V
roku 2017 sa ďalej zvyšoval, a to až na celkový počet 1983, t. j. zaznamenali sme nárast o 321
citácií v porovnaní s rokom 2016 (nárast o 19,3 %). V roku 2018 bol celkový počet ohlasov 2136, t.
j. v porovnaní s rokom 2017 sa celkový počet ohlasov zvýšil o 153 ohlasov (nárast o 7,7 %).
Napriek skvelým vyššie uvedeným číslam je nutné podotknúť, že v roku 2018 sa nám
nepodarilo publikovať žiadne vedecké práce v karentovaných časopisoch, či v tých zahraničných
alebo tých domácich (v roku 2017 sme zaznamenali 3 karentované publikácie) a preto celkový
počet publikácií registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS (celkový počet za rok
2018 je 12, pričom v roku 2018 to bolo 11 publikácií a 3 karentované) nám mierne poklesol.
V menšej miere nám poklesol i počet monografií vydaných v zahraničných vydavateľstvách a v
domácich vydavateľstvách – 17 publikácií (v roku 2017 ich bolo 19).
S cieľom podporiť vedecký diskurz začala fakulta v spolupráci s vydavateľstvom Wolters
Kluwer vydávať v roku 2017 vedecký časopis vydávaný v anglickom jazyku – Bratislava Law
Review. V roku 2018 sa podarilo podľa plánu vydať dve čísla, pričom uvedené sa plánuje i na rok
2019. Uvedeným fakulta podporuje dosahovanie cieľov určených v Zámere PraF UK.
Vzhľadom na to, že v roku 2018 sme dosiahli kvalitné výsledky z pohľadu celkového počtu
publikácií a celkového počtu citácií (v oboch prípadoch sme zaznamenali výrazný nárast), je
nevyhnutné, aby dekan aj v tomto roku finančne odmenil učiteľov s najväčším počtom výstupov a
samozrejme aj najhodnotnejšie práce vo všeobecnosti.
Finančné ohodnotenie bude nasledovné:
1. v poradí
2.
3.
4. – 5.
6. – 15.
15. – 25

-

2 000 eur
neudelené z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnca
1 500 eur
1 000 eur
500 eur
300 eur

Prvých päť najhodnotnejších prác bude jednorazovo odmenených 500,- €.
Z doposiaľ uvedeného môžeme skonštatovať, že je potrebné uchovať snahu o rastúci
kvantitatívny i kvalitatívny trend pri publikačnej činnosti. Osobitne je nutné zvyšovať početnosť
prác vydávaných v karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science a SCOPUS (predovšetkým usilovať sa o viac publikácií v karentovaných zahraničných
a domácich časopisoch). Ukazuje sa, že orientácia vedenia fakulty na výstupy, ktoré sú v
karentovaných či indexovaných časopisoch, začína prinášať prvé výsledky. I keď tu stále platí, že v
spoločenských vedách trvá dlhší čas než v prírodných vedách, pokiaľ sa táto profilácia objaví v
reálnych číslach. Je nevyhnutné konštatovať, že mnohé z jednotlivých katedier a ústavov urobili v
tejto oblasti zatiaľ málo a musia v tejto aktivite pridať. Vedecká rada PraF UK odporúča dekanovi
9

PraF UK, aby uvedené zabezpečil kontrolou práce jednotlivých katedier a ústavov, a to najmä
prostredníctvom ich vedúcich a riaditeľov.
Celý tento proces je zavŕšený posudzovaním dvoch najlepších výstupov na každej katedre či
ústave. Z nich následne Vedecká rada PraF UK vyberie päť najhodnotnejších publikácií.
Pokiaľ ide o spolupracovníkov, ktorí nesplnili kritériá Smernice dekana Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 1/2018), ktorá upravuje
hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a
doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len ako „Smernica
č. 1/2018“), tí sa budú musieť podrobiť pohovoru s príslušným vedúcim katedry alebo riaditeľom
ústavu alebo s dekanom a to najmä v tých prípadoch, kde prichádza k opakovanému nesplneniu
smernice.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom už teraz môžeme konštatovať, že počet týchto
pracovníkov bude nižší ako v predchádzajúcom roku.
Veľký krok vpred urobila medzikatedrová či medziústavná spolupráca a synergický efekt
tejto spolupráce sa dostavil aj v tomto roku v podobe kolektívnych výstupov. Osobitne dobre sa
začala rozvíjať i medzinárodná spolupráca, ktorá už je limitovaná len finančnými prostriedkami.
Finančné prostriedky na vedecko-výskumnú činnosť môže fakulta získavať z dotácií alebo z
grantov. Z dotácií zo štátneho rozpočtu je podpora minimálna, je preto pochopiteľné, že sa musíme
sústreďovať na granty. Pri hodnotení tejto oblasti musíme konštatovať, že hoci sa úspešnosť
zvýšila, objem finančných prostriedkov nenarastá tak, ako by sme si priali. Súvisí to najmä so
znižovaním objemu finančných prostriedkov, ktoré štát investuje do tejto oblasti.
Napriek uvedenej skepse sa ukazuje, že osobitné finančné prostriedky na vedecký výskum
môžeme získať len cez granty. Je nevyhnutné, aby každá katedra či ústav sa zapájali do grantových
schém, a to aj spoluprácou so subjektmi mimo fakulty, ba aj so zahraničnými subjektmi.
Vedecká rada PraF UK konštatuje, že Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, sa zlepšila v grantovej oblasti. V roku 2018 sa riešilo 16 grantov VEGA, bolo podaných 12
nových žiadostí. Ďalej sa riešilo 6 grantov APVV, bolo podaných 7 nových žiadostí. Nakoniec sa
v roku 2018 riešili 2 granty KEGA a súčasne bolo podaných 5 nových žiadostí.
V oblasti zahraničných grantov v roku 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, podala 4 projekty EC Directorate – „Critical Romani Legal Studies“, „Combat racism on
the internet“, „Defeating Corruption through Law and Technology“, a „Prevention, countering and
protection against violent radicalization in the EU“. Okrem toho bol podaný aj zahraničný projekt
INTERREG s názvom „Spolupráca a vzdelávanie v oblasti zamestnávania a ľudských zdrojov v
cezhraničnom regióne Slovenskej a Rakúskej republiky“, ako aj sa podal projekt HERCULE
s názvom „Fighting financial fraud in the EU“.
Na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, bolo v roku 2018 riešených
spolu 43 grantov. Z toho APVV projekty 6, VEGA projekty 16, KEGA projekty 2, Granty
Univerzity Komenského 11, dva granty Nadácie SPP, Projekt technickej pomoci OPTP- PO1-SC12016-11 a 5 zahraničných grantov.
V tomto roku už štvrtý rok hodnotíme aj prácu doktorandov v dennom štúdiu. Následne po
vyhodnotení výsledkov na fakultnej úrovni budeme hodnotiť ich výsledky aj na úrovni jednotlivých
odborových komisií. V jednotlivých odborových komisiách bude nevyhnutné vyhodnotiť aj výstupy
externých doktorandov.
Ukazuje sa, že optimálnym počtom doktorandov podľa jednotlivých odborov sú dvaja
doktorandi denného štúdia v jednom ročníku v každom odbore. Väčší počet v jednom odbore
neprimerane zaťažuje rozpočet fakulty. O to viac, keď v súčasnosti už máme osem akreditovaných
odborov doktorandského štúdia v dennej aj v externej forme štúdia.
Zapojenosť doktorandov do grantov je dobrá a v tomto roku boli vcelku úspešní aj v
„Grantoch mladých na UK“. Z podaných 22 žiadostí, bolo 11 úspešných grantov od rektora UK.
Samozrejme, úspešnosť sa zvyšuje s postupom do vyšších ročníkov.
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Môžeme konštatovať, že takmer všetci doktorandi s výnimkou študentov 1. ročníka boli
zapojení do grantových schém APVV, VEGA, KEGA a Granty UK, čo je výborné.
Pri porovnaní vedecko-výskumnej činnosti s predchádzajúcim rokom môžeme konštatovať,
že kvantita zostala a kvalita sa čiastočne zlepšila, čo je potešiteľné, nie je však dôvod nepokračovať
v skvalitnení vedecko-výskumnej práce.
Na skvalitnenie vedecko-výskumnej práce predpokladáme:
 aj naďalej podávať dostatočné množstvo žiadostí o granty, a to i napriek nižšej úspešnosti a
menším objemom finančných prostriedkov v nich,
 v doktorandskom štúdiu pokračovať v nastúpenom trende,
 hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti zrealizovať v Rade kvality PraF UK, vrátane
návrhov na opatrenia.
Tak ako predchádzajúci i tento rok sme zverejnili výsledky hodnotenia vysokoškolských
učiteľov, výskumných pracovníkov i doktorandov, aj keď tento rok už hodnotenie prebiehalo podľa
novej Smernice č. 1/2018. Tieto výsledky predstavujú kvalitatívny aj kvantitatívny prvok výsledkov
našej práce.
Tabuľka: 15 najlepších učiteľov za publikačnú činnosť (bez ohlasov) podľa získaných bodov

Poradie

Učitelia zoradení podľa počtu
bodov za publikačnú činnosť
bez ohlasov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Števček Marek
Gábriš Tomáš
Löwy Alexandra
Kordík Marek
Beleš Andrej
Strémy Tomáš
Čentéš Jozef
Srebalová Mária
Pekár Bernard
Daudrikh Yana
Ľorko Jakub
Andraško Jozef
Horvat Matej
Patakyová Mária
Havelková Mária

Počet
záznamov
publikačnej
činnosti
37
41
20
28
19
21
18
19
17
28
20
22
16
16
22

Počet bodov
za publikačnú
činnosť
bez ohlasov
571
526
398
360
350
330
315
295
275
266
233
230
220
214
205

Tabuľka: 15 najlepších učiteľov celkovo podľa získaných bodov
Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Učitelia zoradení podľa celkovo
získaných bodov
Števček Marek
Gábriš Tomáš
Kordík Marek
Čentéš Jozef
Srebalová Mária
Strémy Tomáš
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Počet bodov spolu
962
911
735
710
675
541

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kurilovská Lucia
Löwy Alexandra
Pekár Bernard
Vrabko Marián
Patakyová Mária
Beleš Andrej
Vačok Juraj
Škrobák Ján
Ficová Svetlana

530
498
474
451
426
416
383
378
354

Tabuľka: Poradie publikačnej činnosti podľa jednotlivých katedier/ústavov prepočítané na jedného
učiteľa
Katedra/ústav

Súčet bodov za publikačnú
činnosť (čl. 2)

Počet
učiteľov

Priemer

1985

11

189,45

984
1455

6
9

164,00
161,66

1711

11

155,55

1239

9

137,66

626

5

125,20

485

4

121,25

230

2

115

303

3

101,00

461

6

76,83

684

9

76,00

599

8

74,88

661

9

73,44

210

3

70,00

537

9

59,67

45

5

9,00

Katedra trestného práva,
kriminológie a kriminalistiky
Ústav európskeho práva
Katedra občianskeho práva
Katedra správneho a
environmentálneho práva
Katedra teórie práva a sociálnych
vied
Katedra finančného práva
Ústav práva informačných
technológii a práva duševného
vlastníctva
Katedra rímskeho práva,
kánonického a cirkevného práva
Ústav klinického právneho
vzdelávania
Katedra právnych dejín a právnej
komparatistiky
Katedra obchodného práva a
hospodárskeho práva
Katedra ústavného práva
Katedra pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia
Ústav ekonomických vied
Katedra medzinárodného práva a
medzinárodných vzťahov
Ústav cudzojazyčnej právnej
komunikácie
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Tabuľka: Poradie publikačnej činnosti podľa jednotlivých katedier/ústavov
Súčet bodov za publikačnú
činnosť (čl. 2)

Katedra/ústav
Katedra trestného práva, kriminológie a
kriminalistiky
Katedra správneho a environmentálneho práva
Katedra občianskeho práva
Katedra teórie práva a sociálnych vied
Ústav európskeho práva
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Katedra pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia
Katedra finančného práva
Katedra ústavného práva
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných
vzťahov
Ústav práva informačných technológii a práva
duševného vlastníctva
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
Ústav klinického právneho vzdelávania
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného
práva
Ústav ekonomických vied
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
Celkový súčet

1985
1711
1455
1239
984
684
661
626
599
537
485
461
303
230
210
45
12 215

Osobitne je dôležité, aby sa vedecko-výskumná činnosť podporovala aj u doktorandov. V
tomto roku sme štvrtýkrát uverejnili bodové hodnotenie vedeckej práce doktorandov. Budeme
žiadať o hodnotenie vedeckej práce aj predsedami odborových komisií.
Tabuľka: 5 najlepších doktorandov za publikačnú činnosť (bez ohlasov) podľa získaných

Poradie

Doktorandi zoradení podľa počtu
bodov za publikačnú činnosť
bez ohlasov

Počet záznamov
publikačnej
činnosti

1
2
3
4
5

Gregor Martin
Krajčovič Michal
Mesarčík Matúš
Hangáčová Natália
Cenkner Michal

25
14
15
17
7

13

Počet bodov
za publikačnú
činnosť
bez ohlasov
353
240
233
200
170

Finančné ohodnotenie doktorandov za publikačnú činnosť bude nasledovné:
1. v poradí
- 1 000 eur
2. – 3.
- 500 eur
4. – 5.
- 300 eur
Tabuľka: 5 najlepších doktorandov celkovo podľa získaných bodov
Poradie

Doktorandi zoradení podľa počtu bodov

Počet bodov spolu

1
2
3
4
5

Gregor Martin
Krajčovič Michal
Mesarčík Matúš
Hangáčová Natália
Cenkner Michal

385
273
249
203
200

V akademickom roku 2014/2015 skončili v štandardnej dĺžke štúdia traja študenti denného
štúdia, v nadštandardnej dĺžke štúdia pokračovalo 12 študentov. V akademickom roku 2015/2016
skončili v štandardnej dĺžke denného štúdia siedmi študenti. V nadštandardnej dĺžke štúdia
pokračovali štyria. Počet doktorandov, ktorí ukončili štúdium v štandardnej dĺžke štúdia, sa
v akademickom roku 2016/2017 zvýšil len veľmi mierne na 8. Rovnako ako v predchádzajúcom
akademickom roku v nadštandardnej dĺžke štúdia pokračovali štyria doktorandi. V akademickom
roku 2017/2018 skončili v štandardnej dĺžke denného štúdia desiati študenti, ako aj ďalší dvaja
študenti skončili v nadštandardnej dĺžke štúdia. V nadštandardnej dĺžke štúdia pokračovali štyria
doktorandi.
Tabuľka: Počet doktorandov v dennej forme štúdia

ak. r. 2014/2015
ak. r. 2015/2016
ak. r. 2016/2017
ak. r. 2017/2018

Počet doktorandov v dennej forme štúdia
Ukončenie v
Pokračovanie v
3. ročník
štandardnej dĺžke
nadštandardnej dĺžke
štúdia
štúdia
15
3
12
11
7
4
12
8
4
18
10
4

Doktorandi majú rozvrh, ktorý je spoločný pre všetky odbory – ten je v menšine. Väčšinovo
je rozvrh zostavený podľa odborov.
Skĺbenie vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti doktorandov si bude vyžadovať viac
aktivít na podporu rozvoja pedagogického majstrovstva, a to tak, aby tieto aktivity boli zabezpečené
v rozhodujúcej miere na fakultnej úrovni.
Dva najlepšie výstupy za katedry alebo ústavy
Katedra teórie práva a sociálnych vied
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GÁBRIŠ, T. Prolegomena to legal history of East-Central Europe. Praha : Wolters Kluwer, 2018.
216 s.
GÁBRIŠ, T. Rytieri v republike : zrušenie šľachtických titulov v Československu. Bratislava :
Wolters Kluwer, 2018. 344 s.
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
NEMEC, M. – Štát, cirkev a právo v Rímskej ríši v prvom až štvrtom storočí po Kristovi (Wolters
Kluwer)
GREGOR, M. Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta, Praha: Leges, 2018, 200 s.
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
MLKVÝ, M. – ILLÝOVÁ, Z. – SOMBATI, J. – History of private law
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
LYSINA, P.: Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie. 1. vyd.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 312 s.
BEDNÁR, D.: K niektorým teoretickým aspektom medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných
veciach. In. : Právník. - Roč. 157, č. 7, 2018. s. 597-610.
Katedra ústavného práva
DOMÍN, M. Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie,
Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, 248 s.
TRELLOVÁ, L. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy, Bratislava: Wolters Kluwer, 2018,
232 s.
Katedra správneho a environmentálneho práva
VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck,
2018. 338 s.
JAWORSKA-DEBSKA, B. – DOBACZEWSKA, A. Redigovanie: Administracja publiczna a
gospodarka. Warsawa: Ius Publicum, 2018. 517 s.
Katedra finančného práva
KATKOVČIN, M. Perspectives of use of a trust fund as a form of investment under legal and
economic conditions of the financial market in the Slovak Republic. In: Bratislava Law Review,
roč. 2, 2018, č. 2, s. 146-154. ISSN 2585-7088
CIBUĽA, T. - KAČALJAK, M. TAX TREATY OVERRIDE IN SLOVAKIA–DIGITAL
PLATFORM PERMANENT ESTABLISHMENT. In: Bratislava Law Review, roč. 2, 2018, č. 1, s.
80-88. ISSN 2585-7088
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
MOJMÍR MAMOJKA ml.: Porovnanie právnej úpravy štátneho podniku s reglementáciou
kapitálových obchodných spoločností (vybrané teoretické a aplikačné kontexty). In: Postavenie a
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hospodárenie štátnych podnikov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7400-703-3. - Praha : C.H. Beck, 2018. S. 347-417.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Katedra občianskeho práva
ŠTEVČEK, M. - KOTRECOVÁ, A. - TOMAŠOVIČ, M. - MOLNÁR, P. a kol. Exekučný
poriadok. Komentár. 3. vydanie. Praha : C.H. Beck, 2018. 1072 s.
FICOVÁ, S. - FEKETE, I. - KRIŽAN, M. a kol. Mechanizmus uplatňovania kolektívnych nárokov
v podmienkach Slovenskej republiky, Praha : Nakladatelství Leges, 2018. 190 s.
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
BLAŽEK, R. Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v slovenskej republike, Bratislava:
Heureka, 2018, 365 s.
BURDA, E., KORDIK, M., KURILOVSKÁ, L., STRÉMY, T. Trestná zodpovednosť právnických
osôb. Komentár, Bratislava: C.H.Beck, 560 s. 2018.
Ústav európskeho práva
KALESNÁ, K., PATAKYOVÁ M. Behavioral vs. structural remedies in European and Slovak
competition law. In: Economic and social development: 35th international scientific conference on
Economic and social development - Sustainability from an economic and social perspective.
Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. S. 518-526.
CIRCOLO, A., HAMUĽÁK, O., BLAŽO, O.: Article 50 of the Treaty on European Union: How to
Understand the ‘Right’ of the Member State to Withdraw the European Union?. In: eds. Troitiño,
David Ramiro – Kerikmäe, Tanel – Chochia, Archil: Brexit: History, Reasoning and Perspectives,
Springer, 199–215.
Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva
ANDRAŠKO, J., MESARČÍK, M. Quo vadis open data? Masaryk University Journal of Law and
Technology. Roč. 12, č. 2 (2018), s. 179-219. Scopus
ANDRAŠKO, J., GÁBRIŠ, T., HOCHMANN, J., OLEJÁR, D. Zákon o kybernetickej bezpečnosti
č. 69/2018 Z.z : komentár. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018, s. 66-366, ISBN 978-808168-905-5.
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
SMOLKOVÁ, L. English for Prison Administration Staff. Leopoldov: Printing Offoce of the Corps
of Prison and Court Guard, 2018. s.120.
Ústav sa súčasne spolupodieľa na prekladoch (výstupoch) pre ostatné katedry a ústavy.
Ústav ekonomických vied
Ústav klinického právneho vzdelávania, resp. Ústav telesnej kultúry
Úlohy týchto ústavov sú pedagogické.
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Najkvalitnejšie vedecké práce na PraF UK za rok 2018 (v abecednom poradí):
BURDA, E., KORDIK, M., KURILOVSKÁ, L., STRÉMY, T. Trestná zodpovednosť právnických
osôb. Komentár, Bratislava: C.H.Beck, 560 s. 2018.
PATAKYOVÁ, M. GRAMBLIČKOVÁ, B. Ratio legis behind the regulation of shareholders'
agreements in the model acts: elimination of the application problems or over-regulation? In:
International handbook on shareholders' agreements : regulation, practice and comparative analysis.
- : 1. vyd. ISBN 978-3-11-050156-8. - Berlin : De Gruyter, 2018. - S. 61-82
KALESNÁ, K., PATAKYOVÁ M. Behavioral vs. structural remedies in European and Slovak
competition law. In: Economic and social development: 35th international scientific conference on
Economic and social development - Sustainability from an economic and social perspective.
Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. S. 518-526.
SMOLKOVÁ, L. English for Prison Administration Staff. Leopoldov: Printing Offoce of the Corps
of Prison and Court Guard, 2018. s.120.
ŠTEVČEK, M. - KOTRECOVÁ, A. - TOMAŠOVIČ, M. - MOLNÁR, P. a kol. Exekučný
poriadok. Komentár. 3. vydanie. Praha : C.H. Beck, 2018. 1072 s.
Vedecká rada PraF UK:
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 2 Zámeru PraF UK, kde sú uvedené úlohy v oblasti vedeckého výskumu, konštatuje
plnenie úloh s výhradami, že publikovanie v karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science a SCOPUS sa zlepšilo v roku 2017, no v roku 2018 sa nepodarilo
publikovať žiadne vedecké práce v karentovaných časopisoch a v časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science a SCOPUS bol zaznamenaný mierny pokles oproti roku 2017,
c) konštatuje, že sme schopní zintenzívniť i internacionalizáciu, ktorá je často limitovaná len
finančnými prostriedkami pri finančnej náročnosti niektorých akcií, avšak uvedené nebráni
nadväzovať bližšiu spoluprácu napríklad s univerzitami z krajín východnej 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 je nutné 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. Fakulta vyhodnocuje vedecko-výskumnú činnosť Radou kvality a vyberá najhodnotnejšie
vedecké diela na fakulte, štyri základné vedecké úlohy do budúcnosti, ktoré bude fakulta osobitne
podporovať sú: algoritmizácia práva a právnických činností, vymožiteľnosť práva, etika v práve
a pri výkone právnických povolaní a právna regulácia v súvislosti s klimatickými zmenami,
e) v súvislosti so Zámerom UK, Zámerom PraF UK a Koncepciou konštatuje nasledovné:
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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,
f) 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,
g) 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 2018 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.
Osobitne zdôrazňuje úspech v podobe prekonania hranice 1000 publikácii za jeden rok (za rok 2018
to bolo celkovo 1054 publikácií), ako aj počet ohlasov výrazne prekročil hranicu 2000 (celkovo za
rok 2018 bolo zaevidovaných 2136 ohlasov),
h) 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.
i) konštatuje, že v súlade s Koncepciou sú viaceré publikačné výstupy výsledkom medzikatedrovej
alebo medziústavnej spolupráce,
j) vzala na vedomie akreditáciu nových doktorandských študijných programov. Celkovo má fakulta
osem 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.
Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave za rok 2018 bolo členom
VR PraF UK zaslané eletronicky a taktiež v upravenej podobe predložené v písomnej forme pred
začiatkom zasadnutia.
Hodnotenie Vzdelávacej činnosti na PraF UK za rok 2018 prezentoval členom VR PraF
UK prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa, doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., ktorý sa
zameral na tri oblasti:
- uviedol, že sa na fakulte podarilo realizovať jedno z opatrení a to, skúšanie pri štátnych
skúškach s uplatnením metódy skúšania s používaním nekomentovaných právnych
predopisov; učitelia aj študenti potvrdili, že tento spôsob skúšania má svoj zmysel a
význam;
- upriamil pozornosť na hodnotenie plnenia Dlhodobého zámeru Univerzity Komenského
v Bratislave na roky 2014-2024 fakultou;
- informoval, že aj napriek tomu, že podmienkou prijatia na bakalársky stupeň štúdia nie je
prijímacia skúška, štúdium na PraF UK si zachováva vysokú mieru náročnosti a
selektívnosti; toto preukazujú aj údaje týkajúce sa vývoju počtu študentov v dennej forme
štúdia v jednotlivých následných ročníkoch štúdia podľa roku zápisu do prvého roka štúdia
v bakalárskom študijnom programe a tiež údaje týkajúce sa počtu študentov v externej
forme štúdia v jednotlivých následných ročníkoch štúdia podľa roku zápisu do prvého roka
štúdia v bakalárskom študijnom programe (viď. tabuľky, ktoré sú súčasťou Hodnotenia
vzdelávacej činnosti na PraF UK za rok 2018, ktoré bolo členom VR PraF UK zaslané
elektronicky a predložené aj v písomnej forme pred začiatkom zasadnutia).
Predseda VR PraF UK následne otvoril k bodu č. 4 b) diskusiu, do ktorej sa nikto
neprihlásil a tak predseda VR PraF UK dal hlasovať o návrhu uznesenia:
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b) Vzdelávacia činnosť na PraF UK v Bratislave za rok 2018
Hlasovanie č. 6:
Za:
35 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil JUDr. Tomáš Borec, ktorý odišiel z rokovacej miestnosti.
Uznesenie č. 6:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vzdelávaciu
činnosť za rok 2018 na fakulte nasledovne:
1) v nadväznosti na hodnotenie pedagogickej činnosti vykonané Vedeckou radou PraF UK dňa
14.05.2018
a) víta prijatie nasledujúcich opatrení:
i) opatrenia, aby boli aj všetky štátne skúšky skúšané s uplatnením metódy skúšania
s používaním nekomentovaných právnych predpisov od akademického roka 2018/2019,
ii) boli odstránené všetky nedôvodné zotrvávajúce prípady neuplatňovania metódy
skúšania s používaním nekomentovaných právnych predpisov,
iii) bol preskúmaný obsah skúšok a zadaní na skúšky s cieľom vyhodnotiť, ktoré
zodpovedajú metóde skúšania s používaním nekomentovaných právnych predpisov ako
metóde, ktorá má viesť študentov k tomu, aby mali dostatočne hlboké teoretické
vedomosti, ktoré vedia aplikovať v konkrétnych situáciách a kriticky myslieť pri
aplikácii práva a boli uložené pracovné úlohy vedúcim katedier a riaditeľom ústavov na
naplnenie sledovaného cieľa,
iv) bolo vyhodnotené, ktoré postupy pri skúške sú nevyhovujúce a ktoré sú vyhovujúce
a dali sa odporúčania príslušným katedrám a ústavom a boli uložené pracovné úlohy
vedúcim katedier a riaditeľom ústavov na naplnenie sledovaného cieľa.
b) víta pokračovanie v uskutočňovaní modernizovaného bakalárskeho študijného programu,
nového magisterského študijného programu v odbore právo v anglickom jazyku zameraného
na medzinárodné právo a právo Európskej únie a magisterského študijného programu Právo
a ekonómia v odbore právo a národné hospodárstvo,
c) opätovne potvrdzuje, že je potrebné stále zlepšovať prácu učiteľov aj študentov pri
efektívnom a zmysluplnom skúšaní́ s nekomentovanými právnymi predpismi;
d) konštatuje, že prišlo k mnohým inováciám a skutočnému pokroku, ktorý vykonali jednotlivé
katedry a ústavy v oblasti skúšania s používaním nekomentovaných právnych predpisov,
e) potvrdzuje, že skúšanie formou testu nie je vhodnou formou skúšania nielen v prípadoch
skúšania s použitím nekomentovaných právnych predpisov, ale i v prípade teoretických,
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a teoreticko-právnych predmetov, ako i pozitívno-právnych predmetov, ak je skúšaný
teoretický základ, a preto víta obmedzovanie tejto formy skúšania,
f) víta pokračovanie v trende výučby prostredníctvom klinických právnických predmetov
a osobitne fungovanie Študentskej právnej poradne v spolupráci so Slovenskou advokátskou
komorou,
g) víta, že mnohé katedry a ústavy zavádzajú inovatívne prístupy k vzdelávaniu,
2) ďalej konštatuje, že
a) PraF UK napĺňa Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky
2014-2024 nasledujúcimi spôsobmi:
i) prepája vzdelávaciu činnosť so súčasnými výsledkami vedeckého bádania a súčasne
s praxou, a teda študenti získavajú teoretické znalosti i praktické zručnosti (2015 viaceré klinické predmety sú súčasťou študijných plánov, 2016 – implementácia
projektu rozvoja právnického vzdelávania financovaného MŠVVŠ SR, dohoda
o spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou smerujúca k vytvoreniu Študentskej
právnej poradne, rozšírenie stážového programu);
ii) inovuje ponuku študijných programov, zavádza reformované študijné programy, vrátane
cudzojazyčných programov a medziodborových programov (2015-2018 fakulta
implementuje spoločný bakalársky študijný program ekonómia a právo, ktorý je
v slovenských podmienkach jedinečný a umožňuje študentom získať vzdelanie v odbore
právo a národné hospodárstvo, roku 2017 bolo zásadným spôsobom reformované
právnické vzdelávanie – novoakreditovaný bakalársky študijný program, magisterský
študijný program v anglickom jazyku a spoločný študijný program právo a ekonómia,
ktorý nadväzuje na bakalársky program ekonómia a právo);
iii) vedie študentov ku kritickému mysleniu a spôsobilosti samostatne riešiť problémy
a zverené úlohy (všetky pozitívno-právne predmety sú skúšané s využitím
nekomentovaných právnych predpisov, 2015 – začatie dôsledného presadzovania
skúšania s využitím nekomentovaných právnych predpisov, postupné odstraňovanie
výnimiek z tohto postupu, 2016 – odstránenie výnimiek zo skúšania s využitím
nekomentovaných právnych predpisov, dôsledné sledovanie a vyhodnocovanie
vzdelávacieho procesu pripravujúceho na novú formu skúšky, 2017 – nová forma
skúšania a reforma vzdelávacích postupov v zásade implementovaná, 2018 – zavedenie
skúšania s použitím nekomentovaných právnych predpisov na štátnych skúškach);
iv) prijíma relevantné množstvo zahraničných študentov v rámci medzinárodných mobilít
(počet prijatých študentov je rastúci: 2015 – 26 študentov, 2016 - 24; 2017 – 39, 2018 –
30 študentov, čo predstavuje viac ako 2 % z celkového počtu študentov v dennej forme
štúdia)
v) vytvára podmienky pre štúdium v anglickom jazyku nielen vytvorením samostatného
študijného programu v anglickom jazyku, ale i zavedením predmetov v anglickom
jazyku v študijných programoch v slovenskom jazyku (2017 – zavedený nový
magisterský program v anglickom jazyku, 2015-2017 predmety v anglickom jazyku
zaradené do študijných programov v slovenskom jazyku, či už ako výberové predmety,
alebo ako alternatíva k slovenskej mutácii povinného predmetu, 2015 – 29 samostatných
výberových predmetov okrem medzinárodných súťaží v simulovaných sporoch, od 2016
– 24 samostatných výberových predmetov okrem medzinárodných súťaží
v simulovaných sporoch, od 2017 – 19 samostatných výberových predmetov okrem
medzinárodných súťaží v simulovaných sporoch, 2015-2018 anglické mutácie ako
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alternatíva k povinným predmetom Európske právo (do 2017/2018 vrátane),
Medzinárodné právo verejné 1 a 2, Medzinárodné právo súkromné.
b) Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na
obdobie rokov 2017 – 2024 je napĺňaný okrem napĺňania Dlhodobého zámeru Univerzity
Komenského v Bratislave najmä aj tým, že
i) bol zavedený nový reformovaný študijný program (zatiaľ v bakalárskom stupni)
v slovenskom jazyku (2015-2016 príprava podkladov pre akreditáciu a akreditácia),
2017 začatie implementácie študijného programu, 2018 implementácia programu;
ii) bol implementovaný magisterský študijný program v anglickom jazyku so zameraním na
medzinárodné právo a právo Európskej únie (2015-2016 príprava podkladov pre
akreditáciu a akreditácia, 2015-2016 príprava učebných plánov, učebných materiálov
a zavádzanie jednotlivých samostatných predmetov v rámci implementácie a udržiavania
projektu LEIG, 2017 začatie implementácie študijného programu, 2018 implementácia
programu);
iii) všetky pozitívno-právne predmety sú skúšané s využitím nekomentovaných právnych
predpisov (2015 – začatie dôsledného presadzovania skúšania s využitím
nekomentovaných právnych predpisov, postupné odstraňovanie výnimiek z tohto
postupu, 2016 – odstránenie výnimiek zo skúšania s využitím nekomentovaných
právnych predpisov, dôsledné sledovanie a vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu
pripravujúceho na novú formu skúšky, 2017 – nová forma skúšania a reforma
vzdelávacích postupov v zásade implementovaná, zostávajú len niektoré problémové
momenty a zavedenie skúšania s použitím nekomentovaných právnych predpisov na
štátnych skúškach v plnej miere v akademickom roku 2018/2019);
iv) v rámci klinického vzdelávania sa uskutočňuje vzdelávanie na stredných školách,
zamerané aj na boj proti extrémizmu, intolerancii a spochybňovaniu zásad právneho
štátu (2015-2016 vzdelávanie na stredných školách v rámci tzv. street law, problematika
prispôsobená podľa požiadaviek stredných škôl v rámci Bratislavského kraja a ústavu
pre výkon trestu, od 2017 zapojenosť študentov zvýšená o 200%, teritoriálne rozšírenie
na územie celého Slovenska, osobitné zameranie na boj proti extrémizmu) ;
v) bežnou súčasťou vzdelávania sú klinické formy právnického vzdelávania, od kliník
pracujúcich so zložitejšími simulovanými prípadmi cez medzinárodné súťaže
v simulovaných sporoch (tzv. moot courts) až po prácu so „živými“ prípadmi (od 2015
– viaceré klinické predmety sú súčasťou študijných plánov, napríklad
Administratívnoprávne praktikum 1, Administratívnoprávne praktikum 2, Eristika,
Klinika sociálneho práva, Klinika trestného práva, Právna klinika neziskového sektora 1,
Právna klinika neziskového sektora 2, Právna klinika pre komunity 1, Právna klinika pre
komunity 2, Practical Law, Klinika teórie práva, Daňové právo v praxi, Etické dilemy
v právnej praxi, 2016 – implementácia projektu rozvoja právnického vzdelávania
financovaného MŠVVŠ SR, dohoda o spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou
smerujúca k vytvoreniu Študentskej právnej poradne, rozšírenie stážového programu,
2017 - rozširovanie a posilňovanie aktivít Ústavu klinického právneho vzdelávania
špecializovanej organizačnej jednotky zameranej na klinické právne vzdelávanie, 20152018 – účasť študentov na medzinárodných súťažiach v simulovaných sporoch a)
European Law International Law Moot Court Competition, b) Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition, c) Central and East European Law Moot
Court Competition, d) Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court
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Competition, e) International Criminal Court Moot Court Competition, za zatiaľ
historický úspech možno považovať umiestnenie súťažného tímu fakulty v roku 2017
v medzinárodnom finále Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, na
92. mieste zo 650 účastníkov a umiestnenie v prvej 100 najlepších rečníkov);
vi) zlepšuje sa materiálne zabezpečenie učební a športoviska (osobitne 2015-2018
využívanie Súdnej siene na pedagogické účely a organizovanie vedeckých a odborných
podujatí, 2017 miestnosť prof. Vojtecha Hatalu, rekonštrukcia telocvične a jej
využívanie na športové aktivity študentov, 2018 rekonštrukcia posilňovne a pohybového
štúdia),
vii) podporuje sa rozvoj právneho myslenia prostredníctvom organizovania Študentskej
vedeckej, odbornej činnosti (ŠVOČ) na fakulte a zapájanie sa do česko-slovenského
kola, prípadne hľadať možnosti na zapojenie sa do medzinárodných kôl,
viii) rozvíja sa dvojodborový študijný program ekonómia a právo (resp. právo
a ekonómia) (2015-2018 implementovanie bakalárskeho študijného programu ekonómia
a právo, 2015-2017 príprava akreditácie a akreditačný proces magisterského študijného
programu právo a ekonómia, 2017 -2018 – implementácia magisterského študijného
programu právo a ekonómia)
c) napriek tomu, že podmienkou prijatia na bakalársky stupeň štúdia nie je prijímacia skúška,
štúdium na PraF UK si zachováva vysokú mieru náročnosti a selektívnosti, čo ukazujú
nasledujúce údaje:
i) denná forma štúdia – vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch štúdia
podľa roku zápisu do prvého roka štúdia v bakalárskom študijnom programe
Začiatok štúdia 1.r. 2.r. 3.r.
1.r. 2.r.
(Bc.)
Bc Bc Bc Abs. Mgr Mgr Abs.
2018/2019
540 x
x
x
x
x
x
2017/2018
403 253 x
x
x
x
x
2016/2017
416 312 289 x
x
x
x
2015/2016
310 283 262 234 260 x
x
2014/2015
312 284 294 235 271 255 x
2013/2014
312 292 307 241 278 260 253
2012/2013
328 319 349 299 344 356 284
2011/2012
384 362 353 286 298 308 273
2010/2011
226 215 219 213 221 254 229
ii) externá forma štúdia – vývoj počtu študentov v jednotlivých následných ročníkoch
štúdia podľa roku zápisu do prvého roka štúdia v bakalárskom študijnom programe
Začiatok štúdia 1.r.
(Bc.)
Bc
2018/2019
127
2017/2018
146
2016/2017
141
2015/2016
132
2014/2015
110
2013/2014
117
2012/2013
124

2.r.
Bc
x
60
66
85
88
86
87

3r.
Bc
x
x
61
67
78
81
86

Abs.
x
x
x
52
42
40
53
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1.r.
Mgr
x
x
x
67
50
60
98

2.r.
Mgr
x
x
x
x
40
58
90

3.r.
Mgr
x
x
x
x
x
54
81

Abs.
x
x
x
x
x
x
49

2011/2012
2010/2011

172 110 104 60
123 83 74 54

81
98

66
92

59
70

50
62

d) vykonávanie hospitácií dekanom, prodekanmi, vedúcimi katedier a riaditeľmi ústavov je
dôležitým nástrojom na zabezpečenie kvality štúdia, ako aj objektívnosti skúšania, osobitne
v situácii, keď neúspech na skúške má za následok vylúčenie zo štúdia,
e) činnosť Disciplinárnej komisie PraF UK pre študentov je dôležitou granciou zachovávania
etiky a integrity vzdelávacieho procesu,
f) naďalej problematickými sú nekonzistentné prístupy ku seminárom v rámci jednotlivých
katedier a ústavov a medzi nimi navzájom,
g) prichádza k zmene chápania priebežného hodnotenia v rámci kombinovaného skúšania, aby
nebolo iba formálnou časťou semestrálnej skúšky bez toho, aby prispievalo k tomu, aby sa
študenti priebežne pripravovali na vyučovanie a boli priebežne overované ich vedomosti
a pripravenosť na skúšku, hoci tento proces ešte stále nie je dostatočný,
h) je potrebné vykonať neodkladné kroky na prípravu štátnych skúšok v modernizovaných
študijných programoch (osobitne v akademickom roku 2019/2020 bakalársky program
Právo),
i) vzhľadom na rastúcu náročnosť štúdia, snahu pedagógov počas seminárov môže
obmedzovať nedostatočná príprava študentov na seminároch a neúčasť na prednáškach, čo
v konečnom dôsledku môže mať za následok neúspech na skúškach a štátnych skúškach,
3) vyzýva dekana PraF UK, aby
a) prijal potrebné opatrenia na prípravu štátnych skúšok v modernizovaných študijných
programoch,
b) prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie konzistentného prístupu ku seminárom
a k skúšaniu s používaním nekomentovaných právnych predpisov v rámci jednotlivých
katedier a ústavov a medzi nimi navzájom,
4) vyzýva študentov PraF UK
a) na dôslednejšiu prípravu na semináre,
b) vyvarovania sa akýchkoľvek pokusov o podvodné praktiky pri skúšaní a o plagiátorstvo,
5) odporúča dekanovi PraF UK, aby podporoval a oceňoval inovatívne prístupy k vzdelávaniu,
vyzdvihoval príkladné metódy a prístupy pedagógov a dostatočne upozorňoval na individuálne
a kolektívne zlyhania v oblasti vzdelávacieho procesu.
Následne Predseda VR PraF UK informoval členov VR PraF UK o Výročnej správe o
činnosti PraF UK za rok 2018, ktorú schvaľuje Akademický senát PraF UK a otvoril k tomuto
bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK hlasovať o návrhu
uznesenia:
c) Výročná správa o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2018
Hlasovanie č. 7:
Za:
36 hlasov
Proti:
0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Na hlasovaní sa už zúčastnil aj JUDr. Tomáš Borec, ktorý sa vrátil na zasadnutie.

Uznesenie č. 7:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a berie
na vedomie Výročnú správu o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2018 a ukladá dekanovi
fakulty predložiť ju na schválenie Akademickému senátu PraF UK.
Výročná správa o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2018 tvorí prílohu č. 1 tejto
zápisnice a bola zaslaná elektronicky všetkým členom VR PraF UK v Bratislave.
BOD 5) Prerokovanie a schválenie dvojodborového bakalárskeho študijného programu
Manažment a právo v študijnom odbore 3.03.15 manažment a v študijnom odbore 3.04.01 právo
v anglickom jazyku v dennej forme štúdia.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 5 – prerokovanie a schválenie dvojodborového
bakalárskeho študijného programu Manažment a právo v študijnom odbore 3.03.15 manažment a
právo v študijnom odbore 3.04.01 právo v anglickom jazyku v dennej forme štúdia a uviedol, že ide
o ďalší rozvoj štúdia na PraF UK zameraný aj na získanie študentov zo zahraničia, pričom právna
časť je postavená na troch pilieroch: 1) teória práva a rímske právo, 2) verejné právo
prostredníctvom práva EÚ, 3) súkromné právo prostredníctvom právnej komparatistiky.
Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prodekanovi pre vzdelávaciu činnosť I. a
II. stupňa, doc. JUDr. Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD., ktorý informoval, že ide o spoločný študijný
program Právnickej fakulty UK v Bratislave a Fakulty managementu UK v Bratislave.
Predkladaný materiál bol doplnený o výberové predmety telesnej kultúry a informačné
listy týchto predmetov boli predložené členom VR PraF Uk v písomnej forme pred začiatkom
zasadnutia spolu so študijným plánom.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie č. 8:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 8:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila dvojodborový bakalársky študijný program Manažment a právo v študijnom
odbore 3.03.15 manažment a v študijnom odbore 3.04.01 právo v anglickom jazyku v dennej
forme štúdia.
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BOD 6) Prerokovanie a schválenie dvojodborového magisterského študijného programu Právo a
ekonómia v študijnom odbore 3.04.01 právo a v študijnom odbore 3.03.01 Národné hospodárstvo
v externej forme štúdia.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 6 – prerokovanie a schválenie dvojodborového
magisterského študijného programu Právo a ekonómia v študijnom odbore 3.04.01 právo a
v študijnom odbore 3.03.01 Národné hospodárstvo v externej forme štúdia.
Prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa, doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
doplnil, že ide už o existujúci študijný program v dennej forme štúdia, ktorý sa dopĺňa o externú
formu štúdia a nebude sa ešte otvárať v budúcom akademickom roku (zatiaľ nemáme akreditáciu).
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať.
Podklady k tomuto bodu programu boli členom VR PraF UK v Bratislave zaslané
elektronicky dňa 07.05.2019.
Hlasovanie č. 9:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 9:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila dvojodborový magisterský študijný program Právo a ekonómia v študijnom
odbore 3.04.01 právo a v študijnom odbore 3.03.01 Národné hospodárstvo v externej forme
štúdia.
BOD 7) Prerokovanie a schválenie magisterského študijného programu Kánonické právo v
študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme štúdia.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 7 – prerokovanie a schválenie magisterského študijného
programu Kánonické právo v študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme
štúdia a informoval, že otvorenie študijného programu kánonické právo by sa nedalo bez podpory
katolíckej cirkvy a bez spolupráce zo strany Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK
v Bratislave, s ktorou bude PraF UK uvedený program zabezpečovať. Zároveň ide o jedinečný
projekt nielen v priestore Slovenskej republiky a Českej republiky, ale s jednou výnimkou aj
strednej Európy.
Ďalej dodal, že sa posilnila Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
o ďalších členov, prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Jána Dudu, PhD., a doc. JUDr. Mgr. Vojtecha
Vladára, PhD. a poďakoval členom katedry za úsilie pri príprave tohto programu.
Zároveň uviedol, že sa plánuje výučba teologických predmetov v rámci študijného programu
Kánonické právo aj v talianskom jazyku, bola by alternatíva výučby predmetov v slovenskom
jazyku, anglickom jazyku a v talianskom jazyku a v tomto znení predkladá aj študijný program.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať.
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Všetky podklady k tomuto bodu programu boli členom VR PraF UK v Bratislave zaslané
elektronicky dňa 07.05.2019.
Hlasovanie č. 10:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 10:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila magisterský študijný program Kánonické právo v študijnom odbore 3.04.12
kánonické právo v dennej a externej forme štúdia.
BOD 8) Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Kánonické právo v
študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme štúdia, schválenie členov
odborovej komisie v študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo a školiteľov.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 8 – prerokovanie a schválenie doktorandského študijného
programu Kánonické právo v študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme
štúdia, schválenie členov odborovej komisie v študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo
a školiteľov a informoval, že otvorenie študijného programu kánonické právo by sa nedalo bez
podpory katolíckej cirkvy a bez spolupráce zo strany Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK
v Bratislave, s ktorou bude Praf UK uvedený program zabezpečovať. Zároveň ide o jedinečný
projekt nielen v priestore Slovenskej republiky a Českej republiky, ale s jednou výnimkou aj
strednej Európy.
Ďalej dodal, že sa posilnila Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva
o ďalších členov, prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Jána Dudu, PhD., a doc. JUDr. Mgr. Vojtecha
Vladára, PhD. a poďakoval členom katedry za úsilie pri príprave tohto programu.
Zároveň uviedol, že sa plánuje výučba teologických predmetov v rámci študijného programu
Kánonické právo aj v talianskom jazyku, bola by alternatíva výučby predmetov v slovenskom
jazyku, anglickom jazyku a v talianskom jazyku a v tomto znení predkladá aj študijný program.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať so súhlasom členov
VR PraF UK ako o celku (pozostávajúceho zo študijného programu, členov odborovej komisie a
školiteľov).
Podklady k tomuto bodu programu boli členom VR PraF UK v Bratislave zaslané
elektronicky dňa 07.05.2019.
Hlasovanie č. 11:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Uznesenie č. 11:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila doktorandský študijný program Kánonické právo v študijnom odbore 3.04.12
kánonické právo v dennej a externej forme štúdia a schválila aj členov odborovej komisie v
študijnom odbore 3.04.12 kánonické právo a školiteľov:
Zloženie odborovej komisie
A. Interní členovia:
1.

Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

2.

Doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

3.

Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (v habilitačnom konaní)

4.

Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (v inauguračnom konaní)

5.

Doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.

B. Externí členovia:
1.

Doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr.

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody,
2.

Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra teologických věd, sudca
metropolitného súdu pražskej arcidiecézy,
3.

JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD.

bratislavský arcibiskup, odborník na kánonické právo,
4.

JUDr. JCDr. Jozef Kemp, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta,
Katedra kánonického práva; súdny vikár metropolitného súdu bratislavskej arcidiecézy.
Školitelia v doktorandskom štúdiu
A. Interní školitelia:
1.

Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

2.

Doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

3.

Mgr. Ondrej Podolec, PhD. (v habilitačnom konaní)

4.

Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (v inauguračnom konaní)

5.

Doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.

B. Externí školitelia:
1.

Doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr.
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Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody
2.

Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach.
BOD 9) Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Rímske právo v
študijnom odbore 3.04.09 rímske právo v dennej a externej forme štúdia, schválenie členov
odborovej komisie v študijnom odbore 3.04.09 rímske právo a školiteľov.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 9 – prerokovanie a schválenie doktorandského študijného
programu Rímske právo v študijnom odbore 3.04.09 rímske právo v dennej a externej forme štúdia,
schválenie členov odborovej komisie v študijnom odbore 3.04.09 rímske právo a školiteľov.
Uviedol, že úspešne zavŕšeným vymenúvacím konaním za profesora, doc. JUDr. Matúša
Nemca, PhD., sa vytvorila možnosť otvoriť doktorandský študijný program Rímske právo, pričom
PraF UK v Bratislave by bola jediná fakulta v SR, kde by sa tento študijný program realizoval.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať so súhlasom členov
VR PraF UK ako o celku (pozostávajúceho zo študijného programu, členov odborovej komisie a
školiteľov).
Všetky podklady k tomuto bodu programu boli členom VR PraF UK v Bratislave zaslané aj
elektronicky dňa 07.05.2018.
Hlasovanie č. 12:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 12:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila doktorandský študijný program Rímske právo v študijnom odbore 3.04.09 rímske
právo v dennej a externej forme štúdia a schválila aj členov odborovej komisie v študijnom
odbore 3.04.09 rímske právo a školiteľov:
Zloženie odborovej komisie
A. Interní členovia:
1.
2.
3.
4.
5.

Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD. (v inauguračnom konaní)
Doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LLM. (v habilitačnom konaní)
Doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
JUDr. Martin Gregor, PhD.

B. Externí členovia:
1.
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra právních dějin
2.
Doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva
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3.
Doc. JUDr. Petr Dostalík, PhD.
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních dějin
4.
Doc. JUDr. Pavel Salák, PhD.
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva
Školitelia v doktorandskom štúdiu
A. Interní školitelia:
1.
2.
3.
4.

Doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LLM. (v habilitačním konaní)
Doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.

B. Externí školitelia:
1.
Doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva
2.
Doc. JUDr. Petr Dostalík, PhD.
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních dějin
3.
Doc. JUDr. Pavel Salák, PhD.
Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva

BOD 10) Prerokovanie a schválenie doktorandského študijného programu Právo Európskej únie
v študijnom odbore 3.04.08 medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 10 – prerokovanie a schválenie doktorandského
študijného programu Právo Európskej únie v študijnom odbore 3.04.08 medzinárodné právo v
dennej a externej forme štúdia a uviedol, že ide o nový študijný program, ktorý pôvodne mal
vzniknúť ako samostatná odbor, schválila ho aj Akreditačná komisia, ale Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR nechcel tento odbor už zaradiť do sústavy študijných odborov, nakoľko
sa pripravuje nová sústava študijných odborov, ktorá umožní vysokým školám zvýšenú flexibilitu
pri príprave študiných programov. V duchu tohto trendu sme preto pripravili študijný program
Právo Európskej únie, ktorý je doteraz súčasťou medzinárodného práva.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať.
Podklady k tomuto bodu programu boli členom VR PraF UK v Bratislave zaslané aj
elektronicky dňa 07.05.2018.
Hlasovanie č. 13:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

35 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní sa nezúčastnil JUDr. Branislav Fábry, PhD., ktorý odišiel z rokovacej miestnosti.
Uznesenie č. 13:
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Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila doktorandský študijný program Právo Európskej únie v študijnom odbore 3.04.08
medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia.
BOD 11) Schválenie zaradenia nových výberových predmetov do akreditovaných bakalárskych
a magisterských študijných programov a doktorandských študijných programov.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 11 – prerokovanie a schválenie zaradenia nových
výberových predmetov do akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programov
a doktorandských študijných programov a odovzdal slovo prodekanovi pre vzdelávaciu činnosť I. a
II. stupňa, doc. JUDr. Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD.
Prodekan informoval, že klesá počet študentov hovoriacich po nemecky a preto sa medzi
tieto nové výberové predmety zaradil aj predmet Letná škola rakúskeho práva, čím sa zároveň
podporili študenti, ktorí majú záujem o absolvovanie predmetov vyučovaných v nemeckom jazyku.
Zároveň uviedol, že sa materiál predkladá na schválenie v upravenej verzii oproti tej, ktorá
bola predložená členom VR PraF UK. Materiál bol doplnený o zaradenie týchto výberových
predmetov:
Komparatívne trestné právo (denná forma PraF.KPDPK/mPRV17-1206/19),
Simulovaný
súdny
spor
z humanitárneho
a utečeneckého
práva
(denná
forma
PraF.UKPV/mPRV17-1205/19),
Vonkajšia činnosť Európskej únie (denná a externá forma PraF.KMPMV/mPRV17-119 mPRV1711998/19. PraF.KMPMV/mPRVx17-1198/19.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať s navrhovanou
zmenou (doplnením).
Podklady k tomuto bodu programu boli členom VR PraF UK v Bratislave zaslané aj
elektronicky dňa 13.05.2018.
Hlasovanie č. 14:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Na hlasovaní už bol prítomný JUDr. Branisdlav Fábry, PhD., ktorý sa vrátil do rokovacej miestnosti.
Uznesenie č. 14:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila:
1. zaradenie nových výberových predmetov do magisterského študijného programu právo
akreditovaného v roku 2015, do magisterského študijného programu právo
akreditovaného v roku 2017 a do magisterského študijného programu právo a ekonómia:
a) Jednotný digitálny trh v európskom práve (denná a externá forma PraF.UEP
/mPRV17-1199/19, PraF.UEP /mPRVx17-1199/19),
b) Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia (denná forma
PraF.UKPV/mPRV17-1197/19)
c) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 1 (denná forma
PraF.UKPV/ mPRV17-1201/19)
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d) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 2 (denná forma
PraF.UKPV/ mPRV17-1202/19
e) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve – ústne kolo 1 (denná forma
PraF.UKPV/ mPRV17-1023/19
f) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - ústne kolo 2 (denná forma
PraF.UKPV/ mPRV17-1204/19
g) Právna klinika fúzií a akvizícií (denná forma PraF.UKPV/ mPRV17-1194/19)
h) Letná škola rakúskeho práva (denná a externá forma PraF.KOPHP/mPRV171196/19)
i) Právne aspekty klimatickej zmeny (denná a externá forma PraF.KSEP/mPRV171191/19, PraF.KSEP/mPRVx17-1191/19
j) Úvod do práva a ekonómie (denná forma PraF.UEV/mPRV17-1190/19)
k) Európske správne právo v praxi (denná forma PraF. KSEP/mPRV17-1193/19)
l) Simulovaný súdny spor z pracovného práva (denná forma PraF.
KPPPSZ/mPRV17-1200/19),
m) Komparatívne trestné právo (denná forma PraF.KPDPK/mPRV17-1206/19),
n) Simulovaný súdny spor z humanitárneho a utečeneckého práva (denná forma
PraF.UKPV/mPRV17-1205/19),
2. zaradenie nových výberových predmetov do magisterského študijného programu právo
akreditovaného v roku 2017:
o) Vonkajšia
činnosť
Európskej
únie
(denná
a
externá
forma
PraF.KMPMV/mPRV17-119 mPRV17-11998/19. PraF.KMPMV/mPRVx171198/19),
3. zaradenie nových výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo
akreditovaného v roku 2017:
p) Jednotný digitálny trh v európskom práve (denná a externá forma PraF.UEP
/mPRV17-1199/19, PraF.UEP /mPRVx17-1199/19),
q) Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia (denná forma
PraF.UKPV/mPRV17-1197/19)
r) Letná škola rakúskeho práva (denná a externá forma PraF.KOPHP/mPRV171196/19)
s) Právne aspekty klimatickej zmeny (denná a externá forma PraF.KSEP/mPRV171191/19, PraF.KSEP/mPRVx17-1191/19
t) Základy bezpečnostného práva (denná a externá forma PraF.KSEP/ bPRV171192/19, PraF.KSEP/ bPRVx17-1192/19)
4. zaradenie nových výberových predmetov do doktorandských študijných programov
teória a dejiny štátu a práva (denná/externá forma), ústavné právo (denná/externá forma),
správne právo (denná/externá forma), pracovné právo (denná/externá forma), trestné
právo (denná/externá forma), medzinárodné právo (denná/externá forma), obchodné a
finančné právo (denná/externá forma), občianske právo (denná/externá forma):
u) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 1 (denná forma
PraF.UKPV/ mPRV17-1201/19)
v) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 2 (denná forma
PraF.UKPV/ mPRV17-1202/19
w) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve – ústne kolo 1 (denná forma
PraF.UKPV/ mPRV17-1023/19
x) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - ústne kolo 2 (denná forma
PraF.UKPV/ mPRV17-1204/19
y) Letná škola rakúskeho práva (denná a externá forma PraF.KOPHP/mPRV171196/19)
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z) Správna veda v právnych normách Európskeho správneho práva (len do
študijných programov v odbore správne právo) (dSPRP15-1/19).“
BOD 12) Schválenie úprav akreditovaných doktorandských študijných programov.
Predseda VR PraF UK otvoril bod 12 – prerokovanie a schválenie úprav akreditovaných
doktorandských študijných programov a uviedol, že cieľom úprav je zjednotiť podmienky
doktorandských študijných programov, pričom doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. doplnil, že
navrhovaná zmena neznižuje štandardy kladené na doktorandské štúdium.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o tomto bode a dal o ňom hlasovať.
Podklady k tomuto bodu programu boli členom VR PraF UK v Bratislave zaslané aj
elektronicky dňa 13.05.2018.
Hlasovanie č. 15:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 15:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala
a schválila: návrh na úpravu nasledujúcich doktorandských študijných programov
teória a dejiny štátu a práva (denná/externá forma)
ústavné právo (denná/externá forma)
správne právo (denná/externá forma)
pracovné právo (denná/externá forma)
trestné právo (denná/externá forma)
medzinárodné právo (denná/externá forma)
obchodné a finančné právo (denná/externá forma)
občianske právo (denná/externá forma)
takto:
a) v odporúčaných študijných plánoch a iných dokumentoch predložených na akreditáciu sa
vypúšťajú podmienky uskutočňovania programov uvedené v prílohe č. 1
b) do odporúčaných študijných plánov a iných dokumentov predložených na akreditáciu sa
namiesto údajov uvedených v písm. a) zaraďujú nasledujúce podmienky uskutočňovania
doktorandských študijných programov:
1. Kontrolné etapy štúdia (príloha č. 2)
2. Hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti (príloha č. 3)
Predmetné úpravy doktorandských študijných programov nadobudnú účinnosť len za
predpokladu, že sa ich dekan PraF UK rozhodne do 15.06.2019 predložiť Akreditačnej komisii
a predmetné úpravy schváli Akreditačná komisia.
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BOD 13) Schválenie členov odborových komisii v odboroch doktorandského štúdia:
-

3.04.08. medzinárodné právo,
3.04.03. ústavné právo,
3.04.07. trestné právo,
3.04.04. správne právo,
3.04.11. občianske právo.

Predseda VR PraF UK otvoril bod 13 - schválenie členov odborových komisii v odboroch
doktorandského štúdia: 3.04.08. medzinárodné právo, 3.04.03. ústavné právo, 3.04.07. trestné
právo, 3.04.04. správne právo a 3.04.11. občianske právo a uviedol, že sa návrh dopĺňa o prof.
JUDr. Ľubora Cibulku, CSc., ako člena odborovej komisie v študijnom odbore 3.04.03. ústavné
právo.
Uviedol, že zmena odborových komisií je motivovaná zoštíhlením a následne zvýšenou
akcieschopnosťou odborových komisií.
Predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak
dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu hlasovať aj s navrhovanou zmenou (doplnením).
Hlasovanie č. 16:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Uznesenie č. 16:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila členov
odborových komisii v odboroch doktorandského štúdia:
Študijný odbor: 3.04.08. medzinárodné právo
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. – UPJŠ Košice, Právnická fakulta
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
JUDr. Jozef Valuch, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. – Univerzita Palackého Olomouc, Právnická
fakulta
9. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – Trnavská univerzita, Právnická fakulta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Študijný odbor: 3.04.03. ústavné právo
1. doc. JUDr. Boris Balog, PhD. – PEVŠ, Fakulta práva
2. doc. JUDr. Marek Domin, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
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3. doc. JUDr. Marián Giba, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
4. doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. – Univerzita Palackého Olomouc, Právnická fakulta
5. prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. – Metropolitní univerzita Praha
6. doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
7. prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. – UPJŠ Košice, Právnická fakulta
8. prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
9. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
10. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – Trnavská univerzita, Právnická fakulta
11. doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
12. prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. - významný odborník v oblasti ústavného práva
Študijný odbor: 3.04.07. trestné právo
1. doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
2. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
3. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
4. prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. – Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
5. doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. – UMB B. Bystrica, Právnická fakulta
6. Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
7. prof. JUDr. Peter Polák, PhD. – PEVŠ, Fakulta práva
8. doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
9. doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. – UPJŠ Košice, Právnická fakulta
10. prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
11. prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
12. doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. – Univerzita Palackého Olomouc, Právnická fakulta
13. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. – Trnavská univerzita, Právnická fakulta
Študijný odbor: 3.04.04. správne právo
1. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
2. Mgr. Martin Dufala, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
3. doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. – Univerzita Palackého Olomouc, Právnická fakulta
4. JUDr. Jana Hatalová, PhD. (rod. Henčeková) – Najvyšší súd SR, Bratislava
5. JUDr. Peter Kukliš, CSc. – Úrad vlády SR, Bratislava
6. doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
7. doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
8. prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
9. doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
10. prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
11. prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
12. doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
13. doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. – UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

Študijný odbor: 3.04.11. občianske právo
1. prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. – UMB B. Bystrica, Právnická fakulta
2. Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
3. Doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
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4. doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. – Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta
5. Doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta
6. JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. – Univerzita Palackého Olomouc, Právnická fakulta
7. Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. – UK v Bratislave, Právnická fakulta.
BOD 14) Iné návrhy na schválenie:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych
skúškach vo všetkých stupňoch štúdia,
b) doplnenie školiteľov v doktorandsých študijných programoch,
c) zmeny školiteľov v doktorandských študijných programoch.

Predseda VR PraF UK otvoril bod 14), podbod a), b), c) a otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o tomto bode programu
hlasovať ako o celku, so súhlasom prítomných členov VR PraF UK v Bratislave :
Hlasovanie č. 17:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

36 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie č. 17:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila:
a) doplnenie predsedov a členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na
štátnych skúškach vo všetkých stupňoch štúdia:

Interní predsedovia komisií (zároveň sú aj členom komisií):
-

prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,

-

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva.

Interní členovia komisií:
-

JUDr. Martin Gregor, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,

-

JUDr. Mgr. Petra Capandová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva.
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Externý predseda komisií ((zároveň je aj členom komisií):
-

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta
b) Doplnenie školiteľa v doktorandských študijných programoch:

= v študijnom odbore: 3.4.4. správne právo
- doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta.
c) Zmeny školiteľov v doktorandských študijných programe:
-

študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo:

Doktorand: Alexander Gniffke
Študijný program: obchodné a finančné právo
Študijný odbor: 3.4.10. obchodné a finančné právo
Ročník: 6. roč.
Forma štúdia: denná forma
Téma dizertačnej práce: Is it worth buying real estate? A legal consideration, taking into account
commercial and financial legal aspects Oplatí sa kúpiť nehnuteľnosť? Právna úprava zameraná na
ochranu spotrebiteľa zohľadňujúca obchodno-právne a finančno-právne aspekty)
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

-

študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo

Doktorand: Mgr. Klaudia Bederková
Študijný program: ústavné právo
Študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo
Ročník: 4. roč.
Forma štúdia: denná forma
Téma dizertačnej práce: UNHCR a jeho aktivity v stredoeurópskom priestore
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
Doktorand: JUDr. Jana Neuschl
Študijný program: ústavné právo
Študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo
Ročník: 5. roč.
Forma štúdia: externá forma
Téma dizertačnej práce: Nástroje priamej participatívnej demokracie a ich aplikácia v podmienkach
Slovenskej republiky
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
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Doktorand: Mgr. Martina Jančíková
Študijný program: ústavné právo
Študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo
Ročník:4. roč.
Forma štúdia: denná forma
Téma dizertačnej práce: Zodpovednosť verejnej moci v ústavných systémoch
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Karel Klíma, CSc.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Doktorand: Mgr. Dominika Šimúnová
Študijný program: ústavné právo
Študijný odbor: 3.4.3. ústavné právo
Ročník: 3. roč.
Forma štúdia: externá forma
Téma dizertačnej práce: Optimalizácia výkonu verejnej moci na miestnej úrovni vo vzťahu k
ústavnej a zákonnej právnej úprave
Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

-

študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva

Doktorand: Mgr. Oleksij Meteňkanyč
Študijný program: teória a dejiny štátu a práva
Študijný odbor: 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Ročník: 2. roč.
Forma štúdia: denná forma
Téma dizertačnej práce: Súčasné diskusie medzi prirodzeným a pozitívnym právom
Pôvodný školiteľ: prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
- študijný odbor: 3.4.4. správne právo
Doktorand: Mgr. Matúš Mesarčík
Študijný program: správne právo
Študijný odbor: 3.4.4. správne právo
Ročník: 2. roč.
Forma štúdia: denná forma
Téma dizertačnej práce: Dynamika pojmu osobný údaj vo svetle nových technológií
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Nový školiteľ: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.
Doktorand: Mgr. Martin Cíferský
Študijný program: správne právo
Študijný odbor: 3.4.4. správne právo
Ročník: 4. roč.
Forma štúdia: externá forma
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Téma dizertačnej práce: Komunitárna úprava cestnej dopravy (komunitárna úprava udeľovania
licencií v cestnej doprave)
Pôvodný školiteľ: prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Nový školiteľ: doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
BOD 15) Informácia dekana.
Dekan fakulty, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. informoval, že k tomuto dňu na PraF UK je
evidovaných 1206 prihlášok na bakalárske štúdium v dennej forme štúdia, pričom z nich 925
zaslalo aj podklady na prijatie; počet evidovaných prihlášok na bakalárske štúdium v externej
forme štúdia je 206, pričom z nich 118 zaslalo aj podklady na prijatie.
V tomto akademickom roku (2018/2019) bol počet študentov vylúčených z bakalárskeho
štúdia po prvom semestri 91 (denných) a 48 (externých). Štúdium po alebo počas prvého semestra
zanechalo 16 denných študentov a 4 externí študenti.

BOD 16) Rôzne.
Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už
nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a taktiež nikto z prítomných
členov VR PraF UK nepodal žiadny návrh na diskusiu.
BOD 17) Záver.
Predseda VR PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil o 15.30 hod.

V Bratislave dňa 16.05.2019.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda VR PraF

Zapísala:
JUDr. Ing. Eva Jonatová
Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave
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