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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty, 

konaného dňa  13. mája 2021 od 13.00 hod., 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft teams.  

 

 

Počet členov VR PraF UK v Bratislave: 51 

 

Prítomní:         44  členov VR PraF UK    

                                                             

Neprítomní:      7  členov VR PraF UK   

 

 

P r o g r a m   z a s a d n u t i a  

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu a voľba skrutátorov.  

 

2. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Hana Kováčiková, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,  v odbore 

medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent. 

 

3. Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Lenka Freel, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na zmenu oponenta. 

 

4. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. PhDr. Lucia 

Mokrá, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho 

práva, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.)   – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

5. Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Romana 

Smyčková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra 

občianskeho práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.)   – schválenie predsedu inauguračnej komisie, 

členov inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

6. Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Tomáš Ľalík, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, 

v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.3.)   – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej 

komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 
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7. Iné návrhy na schválenie: 

 

a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia, 

b) doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, 

c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,  

d) zmena školiteľa  v doktorandských študijných programoch. 

 

8. Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave za 

rok 2020 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2020. 

 

9. Schválenie zaradenia a presunu výberových predmetov. 

 

10. Informácia dekana. 

 

11. Rôzne. 

 

12. 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.   

Nahrávanie zasadnutia VR PraF UK začalo ešte pred skontrolovaním prezencie členov VR 

PraF UK.  

 Predseda VR PraF UK skontroloval účasť (prítomnosť) členov VR PraF UK  a konštatoval, 

že na zasadnutí VR PraF UK bolo prítomných  na začiatku rokovania  viac ako 2/3 členov VR PraF 

UK, t.j. z 51 členov bolo prítomných 43 členov, čím bola VR PraF UK uznášaniaschopná, počas 

rokovania o bode programu č. 1 sa pripojil aj 44 člen.  

 

Počet hlasujúcich členov VR PraF UK bol pri jednotlivých hlasovaniach nižší, než počet 

prítomných členov VR PraF UK, čo bolo čiastočne dané aj tým, že niektorí členovia VR PraF UK 

nerealizovali všetky tajné hlasovania elektronickým spôsobom, aj keď im na to bola daná možnosť. 

Využili tak svoje právo, žiadny z členov VR PraF UK sa nesťažoval, že by mal málo času na 

hlasovanie alebo, že by potreboval ďalšiu inštruktáž či pomoc pri realizácií hlasovania. Vzhľadom 

k celkovému počtu hlasujúcich členov VR PraF UK a celkovému počtu prítomných členov VR PraF 

UK, aj keby hlasovali pri každom hlasovaní všetci prítomní členovia VR PraF UK, výsledok 

jednotlivých hlasovaní by zostal zachovaný. 

 

 Prítomnosť členov VR PraF UK bola vyznačená v prezenčnej listine. 

 

Neprítomní (ospravedlnení) členovia VR PraF UK:   

 

- prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

- doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 
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- Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 

- prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

- JUDr. Daniela Švecová 

- doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. 

- Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. 

 

  Predseda VR PraF UK oboznámil prítomných členov VR PraF UK s navrhovaným 

programom zasadnutia, do ktorého bol doplnený nový bod programu č. 9 Schválenie zaradenia 

a presunu výberových predmetov a potom sa spýtal členov VR PraF UK, či majú ďalšie návrhy na 

doplnenie či zmenu programu. Žiadne návrhy na doplnenie či zmenu programu neboli. 

 

Predseda VR PraF UK navrhol za skrutátorov pre tajné hlasovania konané na predmetnom 

zasadnutí VR PraF UK prodekana PraF UK doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a prof. 

PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc.  (všetky hlasovania na zasadnutí VR PraF UK boli tajné). 

 

 Následne dal  predseda VR PraF UK o predloženom programe zasadnutia a navrhnutých 

skrutátoroch hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Za:           40 hlasov  

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlasov 

 

Návrh programu zasadnutia VR PraF UK bol jednomyseľne  prijatý. 

 

Nehlasovali: 4 prítomní členovia  VR PraF UK. 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje program 

svojho zasadnutia konaného dňa 13.05.2021 ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft 

Teams. 

 

Hlasovanie č. 2: 

 

Za:            39 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   2 hlasov 

 

Návrh  bol  prijatý. 

 

Nehlasovali: 3 prítomní členovia VR PraF UK. 
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Uznesenie č. 2: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje za 

skrutátorov pre hlasovania konané dňa 13.05.2021 ON-LINE prostredníctvom aplikácie 

Microsoft Teams prodekana doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a prof. PaedDr. JCDr. 

Róberta Brtka, CSc. Všetky hlasovania VR PraF UK dňa 13.05.2021 sú realizované ako 

tajné. 

 

BOD 2) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Hana Kováčiková, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,  v odbore 

medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.8. )– schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent.  

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 2) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Hane Kováčikovej, PhD. v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.). Potom odovzdal slovo prodekanovi pre 

vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu habilitačnej komisie 

prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. v tomto konaní, predniesol návrh a prečítal členom VR PraF UK 

zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitantky v odbore medzinárodné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.), zo 

dňa 06.05.2021. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia: 

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. 

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR 

 

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A. 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR 

 

doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. 

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR  

 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Symetria v asymetrii integračného modelu Európskeho hospodárskeho priestoru. 

 

Téma habilitačnej práce:  

Harmonizácia pravidiel verejného obstarávania v práve medzinárodného obchodu. 
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Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej prednášky 

a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Hany Kováčikovej, PhD., zo dňa 06.05.2021. Počet členov 

oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 6 členov. Počet kladných hlasov 6, 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 JUDr. Hane Kováčikovej, PhD., v študijnom odbore medzinárodné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.), ktorý 

ho predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh, osobne sa nemohol zúčastniť 

habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, ale uviedol, že mal na ne vynikajúce 

referencie. Potom vyzval predsedu habilitačnej komisie prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., aby sa 

vyjadril k priebehu konania. Prof. Svák uviedol, že išlo o kvalitnú prednášku a obhajobu 

habilitačnej práce a požiadal o podporu návrhu. 

         Následne predseda VR PraF UK otvoril k danému bodu programu diskusiu, do ktorej sa nikto 

neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom hlasovaní 

ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku hlasovania 

informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený hlasovací lístok 

z ON-LINE hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 3:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     51 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         44  

 

Počet odovzdaných hlasov:         39 

- z toho kladných:              38 

- z toho záporných:              1 

- z toho zdržaných:              0 

 

Za:           38 hlasov 

Proti:          1 hlas 

Zdržal sa:   0 hlas 

 

Návrh bol  prijatý. 

 

Nehlasovali: 5 prítomní členovia VR PraF UK. 

 

Uznesenie č.  3: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Hane Kováčikovej, PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, v odbore 

medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.8.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 
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BOD 3) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Lenka Freel, PhD. - Univerzita   

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.6.) – schválenie návrhu na zmenu oponenta. 

 

  Predseda VR PraF UK otvoril bod 3) - návrh na schválenie zmeny oponenta  v 

habilitačnom konaní o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Lenke Freel, PhD., v 

odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.6.). 

Uviedol, že pôvodne schválená oponentka, prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., sa dňa 

24.03.2021 vzdala funkcie oponentky zo zdravotných dôvodov. Vzhľadom na uvedené bol 

predložený na schválenie návrh na zmenu oponenta. 

 

Pôvodný oponent: 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.   

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR     

 

Nový oponent: 

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, DrSc.   

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR     

 

Potom predseda VR PraF UK 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:                41 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlas 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 3 prítomní členovia VR PraF UK.  

 

Uznesenie č. 4:   

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Lenke Freel, PhD. - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.), návrh na zmenu oponenta: 

Pôvodný oponent:  

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.  

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR  

 

 

Nový oponent:  

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 
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BOD 4) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. PhDr. 

Lucia Mokrá, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho 

práva, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.8.) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej 

komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 4) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov  

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za 

profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD. z  Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva a vyzval na podporu konania.  

 

Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., 

prodekanovi pre vedu, ktorý predstavil  inaugurantku, v krátkosti oboznámil prítomných s jej 

vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. splnila 

kritériá pre konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) a vyzval na podporu  

konania. 

  Potom predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 4 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak 

predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 4 a dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 5: 

 

Za:           41 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  0 hlas         

 

Nehlasoval: 3 prítomní členovia VR PraF UK 

 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie č. 6: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej prednášky v 

konaní na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD., 

z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva, v  odbore 

medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.8.): 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia:  

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA 

Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, SR  

 

prof. Janja Hojnik 

Pracovisko: University of Maribor, Faculty of Law, Slovinsko  

  

prof. Alessandra Zanobetti 

Pracovisko: University di Bologna, Faculty of Law, Taliansko  
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Oponenti:                                                               

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta  

 

prof. Sara Tonolo 

Pracovisko: University of Trieste, Taliansko  

 

prof.  Dr. habil. Dr.h.c.mult. Peter-Christian Müller-Graff, Ph.D.h.c., MAE 

Pracovisko: University of Heidelberg, Facutly of Law  

 

Téma inauguračnej prednášky:  

Pozitívny záväzok SR voči medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti 

medzinárodných kvázi-súdnych a súdnych orgánov.  

 

 

BOD 5) Konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Romana 

Smyčková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho 

práva, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.11.) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov 

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov  

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za 

profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD. z  Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry občianskeho práva a vyzval na podporu konania.  

 

Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., 

prodekanovi pre vedu, ktorý predstavil  inaugurantku, v krátkosti oboznámil prítomných s jej 

vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. splnila 

kritériá pre konanie na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) a vyzval na podporu  

konania. 

  Potom predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 5 diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak 

predseda VR PraF UK uzatvoril rokovanie o bode č. 5 a dal o ňom hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 6: 

 

Za:           40 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas         

 

Nehlasoval: 3 prítomní členovia VR PraF UK 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 6: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej 

prednášky v konaní na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) doc. JUDr. Romanu 

Smyčkovú,  PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry 

občianskeho práva, v  odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.): 
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Predseda: 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR  

 

Členovia: 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CsC. 

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,, Právnická fakulta, Košice, SR  

 

doc. JUDr. Andrea Olšovská, PhD. 

Pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 

 

prof. JUDr. Alena Macková, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha,  ČR       

     

Oponenti: 

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.  

Pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR 

        

Téma inauguračnej prednášky:  

Ochrana najlepšieho záujmu dieťaťa a personálna exekúcia.  

 

 

BOD 6 Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) – doc. JUDr. Tomáš Ľalík, 

PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva, 

v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.3.) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, 

oponentov a témy inauguračnej prednášky. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 6) – schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov  

inauguračnej komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky v konaní na vymenovanie za 

profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD. z  Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva a vyzval na podporu konania.  

 

Následne predseda VR PraF UK odovzdal slovo prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., 

prodekanovi pre vedu, ktorý predstavil  inauguranta, v krátkosti oboznámil prítomných s jeho 

vedeckou a pedagogickou činnosťou a skonštatoval, že doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. splnil kritériá 

pre konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) a vyzval na podporu  konania. 

  

Potom  predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 6 diskusiu, do ktorej sa prihlásil prof. JUDr. 

Marián Vrabko, CSc. a spýtal sa na vysvetlenie témy inauguračnej prednášky, na čo mu odpovedal 

budúci predseda inauguračnej komisie prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., že ide o tému súvisiacu 

s problematikou testu proporcionality. Ďalej sa do diskusie nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF 

UK uzatvoril rokovanie o bode č. 6 a dal o ňom hlasovať.  

 



 10  

Hlasovanie č. 7: 

 

Za:           41 hlasov 

Proti:         0 hlasov 

Zdržal sa:  1 hlas         

 

Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 7: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schválila  predsedu 

inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, oponentov a tému inauguračnej 

prednášky v konaní na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) doc. JUDr. Tomáša 

Ľalíka, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry ústavného 

práva, v  odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, 

pôvodný študijný odbor 3.4.3.): 

 

Predseda:   

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia:  

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.  

Pracovisko: významný odborník v oblasti ústavného práva        

 

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, ČR       

 

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. 

Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Košice, SR                               

 

Oponenti:                                                               

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.  

Pracovisko:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab.  

Pracovisko: Metropolitní Univerzita Praha, Katedra právnych disciplín a veřejné správy, Praha, ČR 

 

prof. JUDr. Ivan Halász, PhD.       

Pracovisko: National University of Public Service, Budapešť, Maďarsko 

                                                                 

Téma inauguračnej prednášky:  

Vyvažovanie - nesúmerateľnosť, racionalita a tragédia.                                                    
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BOD 7)   Iné návrhy na schválenie: 

 

a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia, 

b) doplnenie členov skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok, 

c) doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch,  

d) zmena školiteľa  v doktorandských študijných programoch. 

 

Predseda VR PraF UK uviedol bod 7, podbod a), b), c), d)  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. 

 

Hlasovanie č. 8:     

 

Za:                42 hlasov 

Proti:              0 hlasov 

Zdržal sa:       0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK.  

 

Uznesenie č. 8:   

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje: 

 

a) doplnenie členov skúšobných komisií, osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo 

všetkých stupňoch štúdia:  

 

Interná členka komisií: 

 

- Mgr. Lenka Martincová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky. 

 

Externí členovia komisií: 

 

- Agáta Šústová Drelová, MLitt., PhD., - Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 

Bratislava 

- JUDr. Ingrid Lanczová, PhD., - Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 

-    doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD., Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta      

      práva, 

- doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 

- doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD., Akadémie Policajného zboru v Bratislave, 

- JUDr. Patrícia Krásná, PhD., LL.M., Akadémie Policajného zboru v Bratislave, 

- JUDr. Veronika Marková, PhD., Akadémie Policajného zboru v Bratislave, 
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- doc. PhDr. Ing. Bc. Kristína Králiková, PhD., MBA, Akadémie Policajného zboru 

v Bratislave. 

 

b) Doplnenie členov  skúšobných komisií na vykonanie rigoróznych skúšok: 

 

= študijný predmet: Dejiny štátu a práva 

 

Interná  členka  komisií: 

 

- Mgr. Lenka Martincová, PhD., - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky. 

 

c) Doplnenie školiteľov v doktorandských študijných programoch: 

 

- školiteľka v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijnom programe občianske 

právo: doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva, 

 

- školiteľka v doktorandskom študijnom odbore právo, v študijnom programe občianske 

právo: doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, 

Právnická fakulta, Ústav klinického právneho vzdelávania. 

 

d) Zmena školiteľa v doktorandských študijných programoch: 

 

Doktorand: Eva Schöberl 

Študijný odbor: právo 

Študijný program: obchodné a finančné právo 

Forma štúdia: externá 

Ročník: 7. 

Téma dizertačnej práce: Restructuring instead of Liquidation amongst Cross Border Companies 

in the European Single Market 

Pôvodný školiteľ: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Nový školiteľ: prof. JUDr. Mojmír Mamojka ml., PhD. 

 

 

BOD 8) Hodnotenie vzdelávacej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave 

za rok 2020 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2020. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 8 programu zasadnutia – hodnotenie vzdelávacej 

činnosti na PraF UK v Bratislave za rok 2020, hodnotenie  vedecko-výskumnej činnosti na PraF 

UK v Bratislave za rok 2020 a prerokovanie Výročnej správy o činnosti PraF UK v Bratislave za 

rok 2020.  

Predseda VR PraF UK prezentoval (následne doplnenú prodekanmi) Výročnú správu 

o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2020 a tiež návrhy uznesení, ktorými sa hodnotí jednak 

vzdelávacia činnosť na PraF UK a jednak vedecko-výskumná činnosť na PraF UK za rok 2020.  

Uviedol, že v roku 2020 síce boli veľmi ťažké podmienky na výkon pedagogickej činnosti, pretože 
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sa bolo nevyhnutné v pomerne krátkom čase adaptovať na on-line formu výučby z dôvodu 

pandémie COVIDU 19, to sa však fakulte podarilo na veľmi kvalitnej úrovni behom troch týždňov. 

Vyžadovalo si to však veľa úsilia a času a preto, je rád, že aj v týchto sťažených podmienkach 

fakulta zvýšila svoju publikačnú činnosť a to najmä v najlepšie hodnotených kategóriách. Za to 

ďakuje  všetkým študentom, učiteľom aj administratívnym zamestnancom fakulty. Ocenil tiež 

značné množstvo odborných a vedeckých analýz na objednávku praxe ako aj odborných 

mediálnych výstupov. 

 

Potom vyzval prodekanov fakulty zameraných na oblasť vzdelávania, vedy 

a doktorandského štúdia, aby sa vyjadrili k jednotlivým častiam tohto bodu programu a doplnili 

v krátkosti najdôležitejšie informácie. 

 

Doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. –  prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a  II. stupňa 

referoval o nasledovných záležitostiach:  

Návrh uznesenia Vedeckej rady PraF UK pripravila Rada pre kvalitu PraF UK. V rámci 

hodnotenia a samotného návrhu uznesenia, ktoré bolo členom Vedeckej rady PraF UK 

predložené a zdôraznil niektoré vybrané aspekty: 

- Vzdelávací proces v roku 2020 bol poznačený pandémiou COVID-19 a nevyhnutnosťou 

prechodu na dištančnú výučbu. Pokiaľ v letnom semestri bolo potrebné prijímať nové 

opatrenia, priebežne procesy upravovať, v zimnom semestri boli učitelia a študenti na 

túto situáciu dostatočne pripravení, za čo patrí vďaka učiteľom, študentom 

a informatikom PraF UK, ktorí poskytli potrebnú technickú pomoc. 

- Štúdium na PraF UK je stále dostatočne selektívne, hoci v roku 2020 bolo potrebné prijať 

niektoré opatrenia zmierňujúce niektoré možné dopady pandémie na priebeh štúdia, čo sa 

odrazilo v zníženom počte vylúčených študentov. 

- V roku 2020 prebehlo po prvýkrát anketové hodnotenie po skončení každého zo 

semestrov, čo umožňuje bezprostrednejšiu spätnú väzbu. V tejto súvislosti sa odporúča 

vedúcim katedier a riaditeľom ústavov, aby reflektovali výsledky anketového hodnotenia 

v rámci zasadnutí katedier a ústavov. 

- Zo spätnej väzby zo strany študentov vyplynula nedostatočná náročnosť a ambicióznosť 

aplikovaných predmetov v magisterskom študijnom programe, a preto treba dbať na 

dôslednú prípravu týchto predmetov do budúcnosti, keďže predstavujú kľúčovú zložku 

magisterského študijného programu. 

 

Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. – prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a pre rozvoj 

referoval o nasledovných záležitostiach:  

V roku 2020 fakulta zaznamenala nárast v publikačnej činnosti (celkovo ide o 

1014 publikácií oproti minuloročným 918 publikáciám) a teda ide stále o kvalitný počin fakulty so 

stúpajúcou tendenciou v oblasti publikačnej činnosti a to aj s ohľadom na publikačnú činnosť PraF 

UK v predchádzajúcich rokoch (v roku 2018 to síce bolo 1054 publikácií, ale v roku 2017 to bolo 

791 publikácií, v roku 2016 zase 803 publikácií a v roku 2015 to bolo 715 publikácií).  

Fakulta zaznamenala pokles v  celkovom počte ohlasov, pričom v  roku 2020 počet klesol na 

1392 (v roku 2019 bolo celkovo 1505 ohlasov). V tomto smere fakulta opäť zaznamenala pokles v 

tejto oblasti, pričom bude potrebné rozanalyzovať a vyhodnotiť, aké faktory v uvedenom zohrávali 

rolu a prijať patričné opatrenia na nápravu tejto situácie (najmä skrátenie vykazovacieho obdobia 

v rokoch 2019 a 2020, t. j. do konca januára nasledujúceho roka). 
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Prodekan prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. poukázal na zlepšenie publikačnej činnosti PraF 

UK v rámci zahraničných i domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS a i v karentovaných časopisoch. Celkovo bolo publikovaných 31 vedeckých prác za 

rok 2020 (za rok 2019 bolo celkovo publikovaných 21 vedeckých prác). 

Menoval troch najlepších vyučujúcich za publikačnú činnosť  (prof. Čentéš 520b., JUDr. 

Freel 310 b., doc. Turčan 298 b.) a troch najlepších PhD. študentov za publikačnú činnosť (JUDr. 

Ivančík 180 b., JUDr. Krajčovič 180b., JUDr. Gyurász 141 b.) 

 Na záver poukázal na slovenské a zahraničné projekty, ktorých objem finančných 

prostriedkov je vyšší ako v predchádzajúcich rokoch. 

 

 Doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE - prodekanka pre doktorandské štúdium v rámci 

hodnotenia doktorandského štúdia osobitne poukázala na posledné dva body návrhu uznesenia pre 

členov Vedeckej rady PraF UK, ktoré boli do výročnej správy doplnené po schválení členmi Rady 

kvality pre vedu a doktorandské štúdium 12.05.2021:  

Vedecká rada PraF UK  

- oceňuje, že v súlade so Zámerom PraF UK sa jednotlivé študijné programy 

doktorandského štúdia v študijnej časti posilnili v spoločnom základe z hľadiska 

metodológie vedy so zameraním na právnu metodológiu, ako aj z hľadiska metodológie 

pedagogického procesu so zameraním na výučbu v online priestore, ako aj to, že sa navýšil 

počet školiteľov, keďže v roku 2020 sa habilitovali viacerí akademickí zamestnanci PraF 

UK; 

-  víta, že PraF UK uzavrela so Slovenskou akadémiou vied, Ústavom štátu a práva 

Rámcovú dohodu o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii 

doktorandských študijných programov v študijnom odbore 30. právo podľa § 54 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ako aj skutočnosť, že v akademickom roku 2020/2021 boli v rámci 

uvedenej spolupráce prijatí na denné štúdium na PraF UK traja doktorandi: dvaja na študijný 

program obchodné a finančné právo a jeden na študijný program ústavné právo.  

 

V danej súvislosti sa doc. Mašurová osobitne poďakovala doc. Vozárovi, prof. Mamojkovi 

ml. a doc. Gibovi za profesionálne vedenie predmetu Metodológia vedy s novým konceptom 

zameraným na právnu metodológiu, ohľadom ktorého dostala aj od študentov doktorandského 

štúdia pozitívnu spätnú väzbu. Takisto sa poďakovala za kvalitnú odbornú, ako aj administratívnu 

spoluprácu všetkým predsedníčkam a predsedom programových komisií. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 8) diskusiu, do ktorej sa prihlásil prof. JUDr. 

Marián Vrabko, CSc., ocenil prácu na pripravených materiáloch a uviedol niekoľko odporúčaní. Do 

budúcnosti navrhuje kolegom, aby zvážili počty obhajob rigoróznych prác v jeden deň, pretože päť 

obhajob považuje za pomerne veľké číslo, navrhuje bližšie doplniť štatistiku ohľadne 

disciplinárnych konaní, považuje za dôležitú osvetu medzi doktorandmi ohľadne bodového 

ohodnotenia ich publikačnej činnosti. Upozorňuje, že klesol počet Grantov UK udeľovaných 

mladým doktorandom a vedecko-pedagogickým pracovníkom. 

Predseda VR PraF UK sa prof. JUDr. Mariánovi Vrabkovi, CSc. poďakoval za pripomienky, 

pokiaľ ide o prácu jednotlivých rigoróznych komisii, jej organizáciu by ponechal na samotné 

komisie, ostatné pripomienky zapracujú. 
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Prodekan, doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. uviedol, že prehľad disciplinárnych konaní 

ako aj anonymizované zápisnice z jednotlivých zasadnutí Disciplinárnej komisie sú prehľadne 

zverejnené na webovom sídle fakulty a sú pravidelne aktualizované. Stotožnil sa s návrhom prof. 

Vrabka a prisľúbil, že ako predseda Disciplinárnej komisie doplní do výročnej správy zoznam 

konaní.    

Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a pre rozvoj 

poďakoval za pripomienky zo strany prof. Vrabka a prisľúbil ich zapracovanie, najmä doplnenie 

doktorandov do čísla 10 (tabuľka č. 30). 

Doc. Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE, prodekanka pre doktorandské štúdium, informovala 

o tom, že odkedy je vo funkcii, tak sa vždy na začiatku akademického roka so študentami 

doktorandského štúdia v prvom ročníku v dennej forme štúdia osobne stretne a informuje ich okrem 

iného aj o hodnotení ich publikačnej činnosti podľa smernice dekana PraF UK v Bratislave, ktorá 

upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných 

pracovníkov a doktorandov na PraF UK v Bratislave (Vnútorný predpis č. 1/2018). 

 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK ukončil rokovanie o bode 

8) programu zasadnutia a dal postupne hlasovať o návrhoch uznesení č. 9,10,11. 

 

Návrh uznesenia č. 9: Hodnotenie vzdelávacej činnosti na PraF UK v Bratislave za rok 2020 

 

Hlasovanie č. 9: 

 

Za:            42 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK.  

 

Uznesenie č. 9: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vzdelávaciu 

činnosť za rok 2020 na fakulte: 

 

1) v nadväznosti na hodnotenie vzdelávacej činnosti vykonané Vedeckou radou PraF UK dňa 

14.05.2020 

a) víta prijatie nasledujúcich opatrení: 

i) realizácia novoakreditovaných študijných programoch, 

ii) príprava a realizácia štátnej skúšky v reformovanom študijnom programe; 

iii) príprava štátnych skúšok v modernizovaných študijných programoch, 

iv) zvýšenie flexibility externej formy štúdia v rámci nového Študijného poriadku PraF UK,  

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 ekonómia a manažment; 



 16  

c) víta začatie poskytovania nových študijných programov (magisterský a doktorandský 

študijný program kánonické právo, doktorandské programy Rímske právo a Právo 

Európskej únie, dvojodborového programu Manažment a právo v anglickom jazyku); 

d) opätovne potvrdzuje, že je potrebné stále zlepšovať prácu učiteľov aj študentov pri 

efektívnom  a zmysluplnom skúšaní́ s nekomentovanými právnymi predpismi; 

e) konštatuje, že prišlo k mnohým inováciám a skutočnému pokroku, ktorý vykonali jednotlivé 

katedry a ústavy v oblasti skúšania s používaním nekomentovaných právnych predpisov, 

a to vrátane skúšania v rámci štátnych skúšok; 

 

2) v súvislosti s pandémiou a šírením ochorenia COVID-19 a obmedzením možnosti prezenčnej 

výučby a obmedzením aktivít spojených so vzdelávaním 

a) berie na vedomie, že v dôsledku zmien podmienok na jar 2020 mohlo prísť k určitým javom 

narúšajúcim plynulosť vzdelávacieho procesu, integritu overovania vedomostí a posunom 

harmonogramu akademického roka; 

b) oceňuje pohotovú reakciu vysokoškolských učiteľov a ďalších zamestnancov fakulty ako aj 

študentov pri adaptovaní sa na nové podmienky, ktoré boli náročné a v mnohých prípadoch 

ťaživé pre jednotlivcov; 

c) oceňuje prípravu, ktorá bola vykonaná v súvislosti so zimným semestrom akademického 

roka 2020/2021, ktorá viedla k hladkému priebehu dištančnej výučby v rámci dištančnej 

formy vzdelávania, berúc na vedomie určité drobné nedostatky a nedorozumenia 

technického charakteru; 

d) oceňuje podporu a pomoc oddelenia informačných technológii a vzťahov s verejnosťou 

poskytnutú v rámci dištančnej formy vzdelávania; 

e) oceňuje flexibilnú adaptáciu Študijného oddelenia a Oddelenia vedy a doktorandského 

štúdia na elektronizáciu procesov spojených s podporou štúdia; 

f) s ľútosťou konštatuje, že opatrenia na ochranu zdravia viedli k obmedzeniu ľudského 

kontaktu navzájom medzi zamestnancami fakulty a študentami a bezprostrednosti vzťahov 

v rámci akademickej obce, ako aj obmedzeniu akademických mobilít a kontaktov 

s kolegami z iných univerzít; 

g) vyjadruje podporu zamestnancom fakulty a študentom v časoch pandémie; 

3) berie do úvahy návrhy a odporúčania Rady pre kvalitu PraF UK;  

4) 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); 
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ii) inovuje ponuku študijných programov, zavádza reformované študijné programy, vrátane 

cudzojazyčných programov a medziodborových programov (od 2015 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,  v 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, od roku 2020 poskytuje nové 

študijné programy magisterský a doktorandský študijný program kánonické právo, 

doktorandské programy Rímske právo a Právo Európskej únie, dvojodborového 

programu Manažment a právo v anglickom jazyku); 

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; 

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. 

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 v prvom a druhom stupni štúdia; 

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, od 2018 

implementácia programu); 

iii) bol implementovaný bakalársky študijný program manažment a právo v anglickom 

jazyku; 

iv) 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, od 2017 – nová forma skúšania a reforma 

vzdelávacích postupov implementovaná, od akademického roku  2018/2019 aj na 

štátnych skúškach); 
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v) 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); 

vi) 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, 2015-

2019 – 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 

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); 

vii) zlepšuje sa materiálne zabezpečenie učební a športoviska (osobitne 2015-2019 

využívanie Súdnej siene na pedagogické účely a organizovanie vedeckých a odborných 

podujatí, od 2017 miestnosť prof. Vojtecha Hatalu, rekonštrukcia telocvične a jej 

využívanie na športové aktivity študentov);  

viii) 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; 

ix) 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, 2019 – akreditácia externej formy magisterského programu). 

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 
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Začiatok štúdia 

(Bc.) 

1.r. 

Bc 

2.r. 

Bc 

3.r. 

Bc Abs. 

1.r. 

Mgr 

2.r. 

Mgr Abs. 

2020/2021 626 x x x x x X 

2019/2020 613 410 x x x x X 

2018/2019 540 329 329 x x x X 

2017/2018 403 253 205 205 221 x X 

2016/2017 416 312 289 224 275 324 X 

2015/2016 310 283 262 234 260 250 226 

2014/2015 312 284 294 235 271 255 221 

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 

(Bc.) 

1.r. 

Bc 

2.r. 

Bc 

3r. 

Bc 

4r. 

Bc 
Abs. 

1.r. 

Mgr 

2.r. 

Mgr 

3.r. 

Mgr 
Abs. 

2020/2021 156         

2019/2020 93 48 x x x x X x x 

2018/2019 127 55 39 x x x X x x 

2017/2018 146 60 34 36 x x X x x 

2016/2017 141 66 61 41 37 49+26 20 x x 

2015/2016 132 85 67 ->  48 67 60 82 x 

2014/2015 110 88 78 -> 42 50 40 38 32 

2013/2014 117 86 81 -> 40 60 58 54 29 

2012/2013 124 87 86 -> 53 98 90 81 49 

2011/2012 172 110 104 -> 60 81 66 59 50 

2010/2011 123 83 74 -> 54 98 92 70 62 

 

d) činnosť Disciplinárnej komisie PraF UK pre študentov je dôležitou granciou zachovávania 

etiky a integrity vzdelávacieho procesu, 

e) naďalej problematickými sú nekonzistentné prístupy ku seminárom v rámci jednotlivých 

katedier a ústavov a medzi nimi navzájom, 

5) pripomína a zdôrazňuje že 

a) je nevyhnutné, aby boli študenti vopred zrozumiteľne a transparentne informovaní 

o podmienkach absolvovania predmetov, vrátane priebežného hodnotenia, 

b) semináre musia byť zamerané na získanie vedomostí a zručností, a preto musia mať 

cieľavedome vybudovanú štruktúru aktivít zameraných na dosiahnutie pedagogického cieľa; 

c) je potrebná lepšia koordinácia medzi vysokoškolskými učiteľmi pri výučbe predmetov 

spoločne realizovanými viacerými pracoviskami; 

d) aplikované predmety sú základným kameňom reformovaného magisterského programu; 

e) je potrebné dbať na dodržiavanie primeranosti časovej náročnosti predmetov, ako aj spôsobu 

hodnotenia, vo vzťahu k cieľom vzdelávania podľa informačného listu daného predmetu 

a počtu kreditov za daný predmet 



 20  

6) oceňuje zvýšenie periodicity anketového hodnotenia pedagógov študentmi; 

7) odsudzuje akékoľvek zlyhania v oblasti akademickej etiky, plagiátorstva, podvádzania pri 

všetkých formách skúšania a považuje ich za nezlučiteľné s prípravou budúcich právnikov; 

8) vyzýva dekana PraF UK, aby: 

a) prijal potrebné opatrenia pre realizáciu reformovaného magisterského študijného programu 

právo, osobitne vo vzťahu k aplikovaným predmetom 

b) pravidelne vykonával analýzu klesajúceho počtu študentov a prijímal opatrenia smerujúce 

k zvýšeniu atraktivity tohto štúdia,  

c) naďalej prijímal opatrenia potrebné na zabezpečenie konzistentného prístupu ku seminárom 

a k skúšaniu s používaním nekomentovaných právnych predpisov v rámci jednotlivých 

katedier a ústavov a medzi nimi navzájom, 

d) na budovanie a rozvoj depozitára online učebných materiálov, publikácií učiteľov a e-kníh 

pri rešpektovaní majetkových práv; 

9) vyzýva vedúcich katedier a riaditeľov ústavov aby  

a) vykonali hodnotenie vzdelávacej činnosti na jednotlivých ústavoch a katedrách a vykonanie 

tohto vyhodnotenia ako aj prijaté opatrenia boli verifikovateľné vďaka záznamu v zápisnici 

zo zasadnutia katedry alebo ústavu; 

b) vyhodnotili používané metódy vzdelávania, náročnosť jednotlivých predmetov, ako aj 

spôsob hodnotenia, vo vzťahu k predmetu vzdelávania daného predmetu a počtu 

prideľovaných kreditov; 

c) zabezpečili včasné, úplne a transparentné informovanie o podmienkach absolvovania 

jednotlivých predmetov a zabezpečili zverejnenie týchto informácií na webovom sídle 

fakulty; 

d) zabezpečili lepšiu koordináciu medzi vysokoškolskými učiteľmi zabezpečujúcimi jednotlivé 

predmety poskytované viacerými pracoviskami a ak je to účelne, aby určili osobu 

zodpovednú za prípravu obsahovej a organizačnej stránky daného predmetu; 

10) vyzýva vedúcich katedier a riaditeľov ústavov a vysokoškolských učiteľov, aby  

a) si vymieňali informácie svojich skúsenostiach v súvislosti so vzdelávacou činnosťou 

a navzájom sa inšpirovali; 

b) úzko spolupracovali pri príprave predmetov, ktoré spolu súvisia alebo nadväzujú, aby sa 

predchádzalo duplicitám alebo nepokrytiu určitej relevantnej problematiky;   

11) vyzýva vysokoškolských učiteľov na systematické budovanie a zlepšovanie cieľavedome 

vybudovanej štruktúru aktivít zameraných na dosiahnutie pedagogického cieľa v rámci 

prednášok a seminárov; 

12) vyzýva študentov PraF UK : 

a) na dôslednejšiu prípravu na semináre, 

b) vyvarovania sa akýchkoľvek pokusov o podvodné praktiky pri skúšaní a plagiátorstvo, 

c) na zvýšenú účasť na anonymnom anketovom hodnotení študentov;  
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13) 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; a   

14) odporúča zástupcom študentskej časti akademickej obce v Akademickom senáte PraF UK, 

v Rade pre kvalitu PraF UK a Rade pre kvalitu vedy a doktorandské štúdium PraF UK a 

prodekanovi pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa, prodekanke pre doktorandské 

štúdium, vedúcej Študijného oddelenia, vedúcej Oddelenia vedy a doktorandského štúdia, aby 

spoločne vytvárali databázu najčastejšie kladených otázok a riešenia životných situácii, ktoré 

sa časom zverejnia na webovom sídle fakulty. 

 

Návrh uznesenia č. 10: Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na PraF UK v Bratislave za 

rok 2020 

 

Hlasovanie č. 10: 

 

Za:            42 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK. 

 

Uznesenie č. 10: 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty hodnotí vedecko-

výskumnú činnosť za rok 2020 na fakulte: 

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 (ďalej len „Koncepcia“) a s 

Dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave.  

b)  k časti II Zámeru PraF UK, kde sú uvedené úlohy v oblasti vedeckého výskumu, 

konštatuje postupné plnenie úloh, predovšetkým publikovanie v karentovaných časopisoch a 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS. V roku 2020 sa nám 

podarilo vyprodukovať celkovo 31 publikácií v zahraničných i domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science, SCOPUS  (Web of science 13 alebo SCOPUS 

25, resp. karenty 6). V roku 2019 bolo publikovaných len 21 vedeckých prác. Uvedené 

potvrdzuje nastolenú stratégiu vedenia fakulty v tejto oblasti a je potrebné v tomto snažení 

pokračovať a zlepšovať sa.  

c)  súčasne k časti V Zámeru PraF UK konštatuje, že sme schopní zintenzívniť i 

internacionalizáciu (tu je síce badať limitovanosť finančnými prostriedkami, no uvedené 

nesmie brániť v tých oblastiach, kde je možné uskutočňovanie napĺňania tohto cieľa), 

predovšetkým v snahe nadväzovať bližšiu spoluprácu napríklad s univerzitami z krajín 

východnej a južnej Európy či Ázie, pričom daná spolupráca by sa mohla prejaviť 

predovšetkým tým, že sa budú konať a organizovať spoločné vedecké podujatia, výstupy a 
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spoločné publikácie, ako aj výskumné projekty či vzájomné študijne výmeny pedagógov a 

študentov. Zároveň by bolo potrebné sa pokúsiť zvýšiť vedeckú spoluprácu s univerzitami z 

krajín západnej Európy a severnej Ameriky.  

d)  schvaľuje postup fakulty aj pri hodnotení úloh Koncepcie a v súlade so štruktúrou 

Koncepcie, je podstatné vyhodnocovanie vedecko-výskumnej činnosti katedier a ústavov 

samotnými katedrami a ústavmi s cieľmi a kritériami, tak, ako sú uvedené v Koncepcii 

podľa jednotlivých katedier a ústavov. Opätovne i potvrdzuje štyri základné vedecké oblasti 

záujmu do budúcnosti, ktoré bude fakulta osobitne podporovať, a to: algoritmizácia práva a 

právnických činností, vymožiteľnosť práva, etika v práve a pri výkone právnických povolaní 

a právna regulácia v súvislosti s klimatickými zmenami.  

e)  konštatuje, že fakulta vyhodnocuje vedecko-výskumnú činnosť Radou pre kvalitu vedy a 

doktorandského štúdia PraF UK zriadenou v roku 2019 a vyberá najhodnotnejšie vedecké 

diela na fakulte, zároveň tento orgán má napomáhať smerovaniu vedecko- výskumnej 

činnosti na PraF UK.  

f)  v súvislosti so Zámerom UK, Zámerom PraF UK a Koncepciou konštatuje nasledovné: 

Zhľadiska Zámeru UK sa fakulty voblasti hlavných smerov orientácie a podpory výskumu 

na UK týkajú oblasti spoločenských výziev a ľudských práv a environmentálnej medicíny v 

časti ochrany a udržateľnosti životného prostredia, pričom výskum v týchto oblastiach PraF 

UK realizuje.  

g)  v súlade so Zámerom UK môže konštatovať, že grantová činnosť fakulty sa zameriava 

na oblasť spoločenských výziev a ľudských práv. S cieľom zabezpečenia súladu so 

Zámerom UK zdôrazňuje, aby sa fakulta ďalej zamerala aj na grantovú činnosť v oblasti 

udržateľnosti životného prostredia a medziodborových výskumných programov.  

h) poukazuje na to, že 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 2020 sa čoraz viac zhoduje so Zámerom UK, ako aj Zámerom PraF UK v časti 

orientovania sa na publikovanie v renomovaných vedeckých časopisoch, a to aj so 

zohľadnením osobitosti práva ako spoločenskovednej disciplíny. V roku 2020 fakulta 

zaznamenala nárast v publikačnej činnosti (celkovo ide o 1014 publikácií oproti 

minuloročným 918 publikáciám), a teda ide stále o kvalitný počin fakulty so stúpajúcou 

tendenciou v oblasti publikačnej činnosti, a to aj s ohľadom na publikačnú činnosť PraF UK 

v predchádzajúcich rokoch (v roku 2018 to síce bolo 1054 publikácií, ale v roku 2017 to 

bolo 791 publikácií, v roku 2016 zase 803 publikácií a v roku 2015 to bolo 715 publikácií). 

Fakulta zaznamenala pokles v  celkovom počte ohlasov, pričom v  roku 2020 počet klesol na 

1392 (v roku 2019 bolo celkovo 1505 ohlasov). V tomto smere fakulta opäť zaznamenala 

pokles v tejto oblasti, pričom bude potrebné rozanalyzovať a vyhodnotiť, aké faktory v 

uvedenom zohrávali rolu a prijať patričné opatrenia na nápravu tejto situácie. Na druhej 

strane je potrebné poukázať na zlepšenie publikačnej činnosti PraF UK v rámci 

zahraničných i domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS a i v karentovaných časopisoch, celkovo bolo publikovaných 31 vedeckých prác 

za rok 2020 (za rok 2019 bolo celkovo publikovaných 21 vedeckých prác). 
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i)  konštatuje, že viaceré katedry sú zapojené do procesu pripomienkovania judikatúry 

Najvyššieho súdu SR pred tým, ako sú jednotlivé rozhodnutia tohto súdu publikované v 

Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.  

j)  konštatuje, že v súlade s Koncepciou sú viaceré publikačné výstupy výsledkom 

medzikatedrovej alebo medziústavnej spolupráce.  

k)  víta poskytovanie nových doktorandských študijných programov (rímske právo, 

kánonické právo a právo Európskej únie). Celkovo má fakulta jedenásť akreditovaných 

odborov doktorandského štúdia v dennej aj v externej forme štúdia. Uvedené korešponduje s 

cieľmi vymedzenými v Zámere PraF UK, kde cieľom fakulty je postupné získanie 

akreditácie na doktorandské štúdium, ako aj na habilitačné a inauguračné konanie na všetky 

právnické odbory.  

l)  konštatuje podporu v ďalšom úsilí popularizácie práva a právnej vedy prostredníctvom 

rôznych moderných elektronických platforiem, ako napríklad COMENIUS časopis, 

COMENIUS odborný blog, či COMENIUS výskum. Táto potrebná popularizácia v 

elektronickej forme je žiaduca nielen pre našich študentov práva a budovanie „fakultného 

ducha“, ale uvedené môže byť časom prospešné aj v rámci širšej verejnosti v prípade 

vniknutia do jej povedomia. Ďalšia elektronizácia by mala byť prítomná aj v iných 

vedeckých činnostiach fakulty na poli vedy. Osobitne poukazuje na modernizáciu webových 

stránok dvoch hlavných časopisov PraF UK v Bratislave - Bratislava Law Review i Acta 

Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. V tomto trende je potrebné zotrvať i naďalej.  

m)  berie na vedomie a podporuje snaženie redakčného tímu vedeckého časopisu Bratislava 

Law Review o naplnenie príslušných kritérií na zaradenie predmetného časopisu do jednej z 

renomovaných zahraničných databáz Web of Science alebo SCOPUS (predovšetkým 

modernizácia a zefektívnenie celkovej činnosti časopisu). Súčasne oceňuje indexáciu 

časopisu v European Reference Index for Humanities and Social Sciences (skrátene 

ERIHplus) či zaradenie obsahu čísiel aj do databáz Central and Eastern European Online 

Library, ktoré sa medzičasom podarili redakcii časopisu v roku 2020.  

n)  oceňuje úspešné zorganizovanie šiesteho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie 

Bratislavské právnické fórum 2020, nad ktorou prevzala záštitu Slovenská advokátska 

komora.. Ústredná téma konferencie bol „Advokát ako ochranca právneho štátu“ a celkovo 

prilákala vyše 250 domácich i zahraničných účastníkov. Okrem samotného plenárneho 

zasadnutia bolo vytvorených až štrnásť sekcií, kde vznikol priestor na prezentáciu výsledkov 

vedeckých výskumov, vzájomnú výmenu poznatkov a dôležitú diskusiu. Zároveň vedecká 

rada PraF UK víta skutočnosť, že výsledkom konferencie nie sú len odprezentované 

vedecké príspevky jednotlivých účastníkov, ale aj vytváranie nových spojení s odborníkmi z 

akademického prostredia, ako aj praxe. 

o) oceňuje, že v súlade so Zámerom PraF UK sa jednotlivé študijné programy 

doktorandského štúdia v študijnej časti posilnili v spoločnom základe z hľadiska 

metodológie vedy so zameraním na právnu metodológiu, ako aj z hľadiska metodológie 

pedagogického procesu so zameraním na výučbu v online priestore, ako aj to, že sa navýšil 
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počet školiteľov, keďže v roku 2020 sa habilitovali viacerí akademickí zamestnanci PraF 

UK. 

p) víta, že PraF UK uzavrela so Slovenskou akadémiou vied, Ústavom štátu a práva 

Rámcovú dohodu o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii 

doktorandských študijných programov v študijnom odbore 30. právo podľa § 54 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ako aj skutočnosť, že v akademickom roku 2020/2021 boli v rámci 

uvedenej spolupráce prijatí na denné štúdium na PraF UK traja doktorandi: dvaja na študijný 

program obchodné a finančné právo a jeden na študijný program ústavné právo. 

 

Návrh uznesenia č. 11: Výročná správa o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2020 

 

Hlasovanie č. 11: 

 

Za:            42 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 prítomní členovia VR PraF UK. 

 

 

Uznesenie č. 11: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty prerokovala a berie 

na vedomie Výročnú správu o činnosti PraF UK v Bratislave za rok 2020 a ukladá dekanovi 

fakulty predložiť ju na schválenie Akademickému senátu PraF UK, prípadne s drobnými 

úpravami. 

 

 

BOD 9) Schválenie zaradenia a prenosu výberových predmetov 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 9 programu zasadnutia – Schválenie zaradenia a prenosu 

výberových predmetov a odovzdal slovo prodekanovi pre vzdelávaciu činnosť 1. a 2. stupňa doc. 

JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD., aby členov VR PraF UK oboznámil s podrobnosťami návrhu. 

Prodekan doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. stručne uviedol navrhované nové predmety. 

V prípade predmetu Ochrana ľudských práv v Európskej únii zdôraznil, že ide o predmet zavedený 

v rámci Jean Monnet centra excelentnosti. 

Predseda VR PraF UK otvoril k bodu č. 9) diskusiu, do ktorej sa prihlásil JUDr. Jozef 

Andraško, PhD., ktorý bližšie zdôvodnil zaradenie dvoch nových výberových predmetov Právo 

kybernetickej bezpečnosti a Klinika práva kybernetickej bezpečnosti ako aj dôvod na presun 

predmetu Mediálne právo zo zimného do letného semestra. 

Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil a tak predseda VR PraF UK ukončil rokovanie o bode 

9) programu zasadnutia a dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 12. 
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Hlasovanie č. 12: 

 

Za:            40 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   1 hlasov 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Nehlasovali: 3 prítomní členovia VR PraF UK.  

 

Uznesenie č. 12: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje:  

1. zaradenie nového výberového predmetu do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017: 

a. Ochrana ľudských práv v Európskej únii (denná forma PraF.UEP/mPRV17-

1218/20), 

2. zaradenie nových výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017: 

b. Združovacie právo (denná forma PraF.KTPFP/bPRV17-1219/20), 

c. Právo kybernetickej bezpečnosti (denná forma PraF.UPITPDV/bPRV17-

1220/20), 

d. Klinika práva kybernetickej bezpečnosti (denná forma PraF.UPITPDV/bPRV17-

1221/20), 

3. presun existujúcich výberových predmetov v rámci bakalárskeho študijného programu 

právo akreditovaného v roku 2017 zo zimného semestra do letného semestra 

(s platnosťou od akademického roka 2021/2022): 

e. Mediálne právo (denná forma a externá forma, PraF.UPITPDV/bPRV17-

1120/17, PraF.UPITPDV/bPRVx17-1120/17).“ 

 

BOD 10)   Informácia dekana. 

 

 Predseda VR PraF UK informoval, že najbližšie zasadnutie VR PraF UK sa uskutoční dňa 1. 

júla 2021, pričom sa na tomto zasadnutí predpokladajú až dve inauguračné konania, čo je dané 

nutnosťou splnenia nových akreditačných štandardov. Preto poprosil členov VR PraF UK 

o trpezlivosť, pretože viaceré zasadnutia VR PraF UK sa plánujú aj na jeseň. 

 Pokiaľ ide o protest proti novele vysokoškolského zákona, momentálne prebiehajú 

rokovania medzi reprezentáciami vysokých škôl a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, takže sa čaká na výsledok, ale stále zotrvávame ostražití. 

 Následne predseda VR PraF UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto 

neprihlásil a tak ukončil diskusiu i rokovanie o tomto bode programu. 
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BOD 11) Rôzne. 

 

Predseda VR PraF UK informoval prítomných, že v rámci tohto bodu programu sa už 

nebudú prerokovávať žiadne ním navrhované materiály ani otázky a keďže ani ostatní členovia VR 

PraF UK nenavrhli nič do bodu rôzne, tento bod bol uzavretý. 

 

 

BOD 12) Záver. 

 

Predseda VR PraF UK  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. poďakoval prítomným za účasť, za  

úspešný priebeh zasadnutia  a zasadnutie ukončil o 14.30 hod.  

 

 

 

V Bratislave, dňa 13.05.2021. 

  

 

         doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                predseda VR PraF 

 

 

 

Zapísala:  

JUDr. Ing. Eva Jonatová v kooperácii s doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD.  

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia na PraF UK v Bratislave 


