
Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

prijaté na II. zasadnutí  vo volebnom období 1. máj 2014 – 30. apríl 2016 konaného dňa 18. 

júna 2014. 

 

Uznesenie č. 1/II/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„senát“),  

schvaľuje nasledujúci program  zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu zasadnutia  senátu 

2. Informačné listy predmetov „EU Anti-Discrimination Law“, „International Trade 

Law“, „International Relations“, „Mergers and Acquisitions“, „EU Environmental 

Law“, „Právna klinika mediácie“ 

3. Výročná správa o hospodárení za rok 2013 

4. Rozpočet výnosov a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2014 (rozpis rozpočtu 

PraF UK na rok 2014)  

5. Vnútorný predpis č. 6/2014 - Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom 

na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 

2014/2015 

6. Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 

7. Informácia o priebehu a stave komplexnej akreditácie 

8. Voľba predsedu, členov a náhradníkov Volebnej komisie pre voľby kandidáta na 

dekana 

9. Rôzne 

10. Záver 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 2/II/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

 podľa čl. 17 písm. i) Štatútu  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 v platnom znení (vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

 fakulty č. 1/2009) 

I. odporúča dekanovi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, predložiť 

Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, na schválenie 

zaradenia nasledujúcich výberových predmetov, respektíve ich anglických mutácií do 

bakalárskeho študijného programu, respektíve do magisterského študijného programu, v 

súlade s predloženými informačnými listami : 

1. Medzinárodné vzťahy / International Relations (kód PraF.KMPEP/1-PRV-313/00) 

2. Fúzie obchodných spoločností/ Mergers and Acquisitions (kód PraF KOFHP/2-PRV-620) 

3. Medzinárodné právo obchodné / International Trade Law (kód PraF.KMPEP/1-mPRV-

345/00) 

4. Antidiskriminačné právo EÚ / EU Anti-Discrimination Law (kód PraF.KPPSZ/2-mPRV-

712/13) 

5.  Environmentálne právo Európskej únie / Environmental law of the European Union (kód 

PraF.KSEP/2-mPRV-716/13) 

6. Právna klinika mediácie; 

 



II. odporúča Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schváliť 

zaradenie výberových predmetov uvedených v čl. I do bakalárskeho študijného programu, 

respektíve magisterského programu, v súlade s predloženými informačnými listami.. 

*      * 

* 

 

 

Uznesenie č. 3/II/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  (ďalej len 

„senát“) 

 na návrh dekana Univerzity  Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

 „dekan“),  

 podľa čl. 17 písm. f) Štatútu  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

 fakulty v platnom znení (vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty č. 1/2009), 

schvaľuje  Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na rok 2014 (rozpis rozpočtu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

na rok 2014) (vo verzii jún 2014. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 4/II/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie smernicu dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2014/2015 (Vnútorný predpis č. 6/2014) 

prijatú 18. júna 2014. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 5/II/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„senát“),  

 na návrh dekana Univerzity  Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

 „dekan“),  

 podľa čl. 17 písm. j) Štatútu  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

 fakulty v platnom znení (vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty č. 1/2009), 

I. schvaľuje Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 

a) Bakalársky spoločný študijný program: „Ekonómia a právo“, študijné odbory: národné 

hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a externá) v znení predloženom 

dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami:  

1. v časti  Predpokladaný počet prijatých: sa text „Počet študentov prijatých na 

spoločný študijný program bude predmetom vzájomnej dohody medzi zmluvnými 

stranami a každoročne bude stanovený a zverejnený v súlade s § 57 ods. 5 zákona o 

vysokých školách. Pre prvý rok bakalárskeho štúdia je dohodnutý počet 60 študentov 

pre denné štúdium a 45 študentov pre externé štúdium.“ nahrádza textom „70 pre 

denné štúdium a 45 pre externé štúdium.“ 



2. za časť „Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky)“ sa vkladá  text 

„Hodnotenie prijímacieho konania: 100 % hodnotenie prijímacej skúšky“, 

3.  v časti  „Poplatok za štúdium“ sa na konci pripája text „na akademický rok  počas  

štandardnej dĺžky štúdia“, 

b) Bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v 

znení predloženom dekanom, 

 c) Bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: externá) 

v znení predloženom dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 

1. v časti  „Poplatok za štúdium“ sa na konci pripája text „počas  štandardnej dĺžky 

štúdia“, 

2. v časti „Hodnotenie pri prijímacom konaní“ sa na konci pripája text: „Na to, aby 

mohol byť uchádzač prijatý na štúdium na PraF UK, musí dosiahnuť viac ako 50% - 

nú úspešnosť na prijímacej skúške.“, 

d) Magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) štúdium v ruskom 

jazyku (forma štúdia: denná a externá) znení predloženom dekanom s nasledujúcimi zmenami 

a doplnkami: 

1. vkladá sa nasledujúca časť: „Predpokladaný počet prijatých: 20 pre denné štúdium 

a 10 pre externé štúdium“, 

2. v časti  „Poplatok za štúdium“ sa za slová „akademický rok“ v každom prípade 

pripája text „počas  štandardnej dĺžky štúdia“, 

e) Magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) forma štúdia: denná) v 

znení predloženom dekanom, 

e) Magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: externá) 

v znení predloženom dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 

1. v časti  „Poplatok za štúdium“ sa na konci pripája text „počas  štandardnej dĺžky 

štúdia“, 

2. v časti „Predpokladaný počet prijatých“ sa číslo 200 nahrádza číslom 150, 

f) Prijímanie študentov na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, 

formou prestupu z inej vysokej školy na 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia v dennej a v 

externej forme štúdia  v znení predloženom dekanom , 

g)  Doktorandské štúdium v slovenskom jazyku (forma štúdia: denná) v znení predloženom 

dekanom, 

h) Doktorandské štúdium v slovenskom jazyku (forma štúdia: externá) v znení predloženom 

dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 

1. v časti  „Poplatok za štúdium“ sa na konci pripája text „počas  štandardnej dĺžky 

štúdia“; 

i)  Doktorandské štúdium v anglickom jazyku (forma štúdia: externá) v znení predloženom 

dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 

1. v časti  „Poplatok za štúdium“ sa za slová (1. - 4. rok štúdia) a za slová (5. rok 

štúdia) pripája text „počas  štandardnej dĺžky štúdia“, 

II.  vyzýva  dekana, aby spracoval úplne znenie Kritérií prijímacieho konania na akademický 

rok 2015/2016 v súlade s čl. I tohto uznesenia do 30. júna 2014; 

III. odporúča dekanovi, aby otázky na prijímaciu skúšku v rámci bakalárskeho spoločného 

študijného programu: „Ekonómia a právo“, študijné odbory: národné hospodárstvo (3.3.1.) a 

právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a externá) boli koncipované s akcentom na novšie dejiny 

a náuku o spoločnosti (najmä základy práva), 

IV. poveruje Kontrolnú komisiu  Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (ďalej len „komisia“), výkonom kontroly plnenia  tohto uznesenia, 



V. ukladá  komisii predložiť Predsedníctvu Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, správu o kontrolnej činnosti podľa čl. IV tohto uznesenia 

senátu, pričom vo vzťahu k čl. II tohto uznesenia  najneskôr do 4. júla 2014. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 6/II/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„senát“),  

 na základe  čl. 3 Poriadku voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v 

 Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 8/2010), 

zvolil v tajnej voľbe nasledujúcich členov Volebnej komisie  pre voľby  kandidáta na dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

a) predseda: JUDr. Michal Ďuriš, PhD.; 

b) člen za zamestnaneckú časť: JUDr. Vladislav Mičátek, PhD.; 

c) člen za študentskú časť: Mgr. Lenka Trnkusová; 

d) náhradník za zamestnaneckú časť: JUDr. Katarína Lenhartová, PhD. 

e)  náhradník za študentskú časť: Peter Rakovský. 

*      * 

* 

 

 

 


