
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Akademický senát 
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

 

 

Uznesenia 

z IX. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

vo volebnom období 1. máj 2016 – 30. apríl 2018 

konanom dňa 14. júna 2017 

 

 

Uznesenie č. 1/IX/2017 

 

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

„senát“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Schválenie správy o činnosti AS Praf UK za rok 2016  

3. Prerokovanie doktorandského študijného programu medzinárodné právo v študijnom odbore 

3.04.08 medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia, 

4. Prerokovanie doktorandského študijného programu pracovné právo v študijnom odbore 

3.04.06 pracovné právo v dennej a externej forme štúdia, 

5. Súhlas s vymenovaním za prodekana Praf UK 

6. Návrh dekana na poverenie zamestnanca fakulty funkciou vedúceho katedry 

7. Prerokovanie Informačných listov výberových predmetov 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/IX/2017 

 

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

„senát“) na základe čl. 13 ods. 3 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty dňa 6. 10. 2009 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave dňa 11. 11. 2009 (Vnútorný predpis č. 1/2009), v znení Dodatku č. 1 k Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 7/2010), v 

znení Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(Vnútorný predpis č. 2/2013), v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2015) a v znení Dodatku č. 4 k Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2016) na 

návrh predsedu senátu  

 

schvaľuje 

 



Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, za rok 2014 a predkladá ju akademickej obci. 

 

≈ ≈ ≈ 

 

 

Uznesenie č. 3/IX/2017 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 

ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 17 písm. f) a čl. 22 ods. 6 písm. b) a 

ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schváleného 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 10. 

2009 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11. 11. 2009 

(Vnútorný predpis č. 1/2009), v znení Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 7/2010), v znení Dodatku č. 2 k Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013), v 

znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(Vnútorný predpis č. 5/2015) a v znení Dodatku č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2016),  

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

schvaľuje 

 

rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 

2017, predložený dekanom fakulty. 

≈ ≈ ≈ 
 

Uznesenie č. 4/IX/2017 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe 

ustanovení § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 17 písm. i) a čl. 22 ods. 6 

písm. h) a čl. 22 ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

v znení neskorších predpisov na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

návrh doktorandského študijného programu medzinárodné právo v študijnom odbore 3.4.8. 

Medzinárodné právo v dennej a externej forme. 
 

≈ ≈ ≈ 

 

 

 



Uznesenie č. 5/IX/2017 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 

ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 17 písm. d) Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom a účinnom znení na návrh dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

návrh na vymenovanie prodekanky fakulty JUDr. Jany Duračinskej, PhD. 

 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 6/IX/2017 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 22 

ods. 6 písm. f) a ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

v platnom a účinnom znení na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

berie na vedomie 

 

návrh dekana na poverenie zamestnanca fakulty doc. PhDr. JUDr. Tomáša Gábriša,PhD., 

LL.M. funkciou vedúceho Katedry teórie práva a sociálnych vied. 

 

≈ ≈ ≈ 

 

 

Uznesenie č. 7/IX/2017 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe 

ustanovení § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 17 písm. i) a čl. 22 ods. 6 

písm. h) a čl. 22 ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

v platnom znení na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do študijných programov právo 

v súlade s predloženými informačnými listami: 

1. Zaradenie nových predmetov: 

a. Absolvent, trh práce a predzmluvné vzťahy v pracovnom práve  (do 

magisterského študijného programu) 

b. Informatizácia verejnej správy (do magisterského študijného programu) 

c. Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ I (do magisterského 

študijného programu) 

d. Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ II (do magisterského 

študijného programu) 

e. Klinika správneho trestania (do bakalárskeho študijného programu) 



f. Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov II (do magisterského študijného 

programu) 

g. Správne právo trestné (do bakalárskeho študijného programu) 

h. Stáž II. (do bakalárskeho študijného programu a do magisterského študijného 

programu) 

2. Zaradenie existujúcich predmetov do študijného programu akreditovanému v roku 

2015 (do bakalárskeho študijného programu a do magisterského študijného 

programu) 

a. PraF.KPDPK/ mPRV17-1007/17   Inscenácia politického procesu z rokov 1948 

– 1989 

b. PraF.KPDPK/ mPRVx17-1007/17   Inscenácia politického procesu z rokov 

1948 – 1989 

c. PraF.KPDPK/ mPRV17-1110/17  Trestné právo ako nástroj perzekúcií na 

Slovensku v 20. storočí 

d. PraF.KPDPK/ mPRVx17-1110/17 Trestné právo ako nástroj perzekúcií na 

Slovensku v 20. storočí 

e. PraF.KPDPK/ mPRV17-1115/17  Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. 

storočí 

f. PraF.KPDPK/ mPRVx17-1115/17 Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. 

storočí 

g. PraF.KOFHP/2-mPRV-608/00  Introduction to American Law 

h. PraF.UEP-KMPMV/ mPRVx17-924/17 Právo zahraničnej, bezpečnostnej a 

obrannej politiky 

i. PraF.UEP-KMPMV/ mPRV17-924/17 Právo zahraničnej, bezpečnostnej a 

obrannej politiky 

j. PraF.UEP/mPRV17-925/17 Spoločná obchodná politika Európskej únie a 

právo svetového obchodu 

PraF.UEP/mPRVx17-925/17 Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového 

obchodu 

 

 

≈ ≈ ≈ 

 


