
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
Akademický senát  

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

 

 

Uznesenia 

 Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty,  

prijaté na VIII. zasadnutí vo volebnom období 1. máj 2014 – 30. apríl 

2016  

konanom dňa 22. júna 2015. 
 

 

Uznesenie č. 1/VIII/2015 

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

UK“),  

 

schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Návrh na schválenie vymenovania prodekanky  

3. Výročná správa o hospodárení za rok 2014 

4. Rozpočet výnosov a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2015 (rozpis rozpočtu PraF UK na 

rok 2015) 

5. Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

6. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

7. Kritériá doplňujúceho prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 na bakalársky 

študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.), externá forma 

8. Dodatok ku Kritériám prijímacieho konania na magisterský študijný program na akademický rok 

2015/2016 

9. Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017  

10. Návrh informačných listov výberových predmetov 

11. Vyhlásenie volieb do AS UK 

12. Voľba člena Stálej volebnej komisie AS PraF UK za zamestnaneckú časť 

13.Rôzne 

14.Záver 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 2/VIII/2015 

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

UK“),  

 

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, 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), Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013) a Dodatku č. 3 k 

Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 

5/2015)  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje návrh na vymenovanie prodekanky Mgr. Kristíny Jurkovičovej. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 3/VIII/2015 

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

UK“),  

 

na základe § 27 ods. 1 písm. g) 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. h) a čl. 

48 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) a 

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

(Vnútorný predpis č. 5/2015) , 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

za rok 2014, predloženú dekanom fakulty s potrebou opravy zjavných chýb v písaní. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 4/VIII/2015 

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

 

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) 

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) a v znení 

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

predpis č. 5/2015)., 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje návrh Rozpočtu výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty na rok 2015, predložený dekanom fakulty s potrebou opravy zjavných chýb v písaní.. 



*      * 

* 

 Uznesenie č. 5/VIII/2015 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na návrh dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 33 ods. 2 písm. b) 

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

znení neskorších predpisov a na základe čl. 4 ods. 2 vnútorného predpisu Univerzity 

Komenského v Bratislave č. 17/2014 úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2007 

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, schválený Akademickým 

senátom Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje Vnútorný predpis Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. 6. 2009, Dodatku č. 2 

zo dňa 23. 3. 2011, Dodatku č. 3 zo dňa 11. 2. 2015 a Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 6/VIII/2015 

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

„akademický senát“),  

 

na základe § 27 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 

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

neskorších predpisov a na základe čl. 50 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v 

Bratislave č. 5/2014 úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje Vnútorný predpis Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8.10.2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave dňa 22.10.2008 podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

*      * 

* 

Uznesenie č. 7/VIII/2015 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

 

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

„dekan“),  

 

podľa § 27 ods. 1 písm. i) 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. j) Štatútu 

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



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

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2015), 

 

schvaľuje Kritériá doplňujúceho prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016 na 

bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: externá) v znení 

predloženom dekanom. 

*      * 

* 

Uznesenie č. 8/VIII/2015 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

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

„dekan“),  

 

podľa § 27 ods. 1 písm. i) 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. j) Štatútu 

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

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

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2015), 

 

schvaľuje Dodatok ku Kritériám prijímacieho konania na magisterský študijný program na 

akademický rok 2015/2016 v znení predloženom dekanom. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 9/VIII/2015 

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

„akademický senát“),  

 

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

„dekan“),  

 

podľa § 27 ods. 1 písm. i) 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. j) Štatútu 

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

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

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2015), 

 

schvaľuje kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017 pre 

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 nasledujúcich 

predloženom dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 



i. v časti Podmienky prijatia na štúdium sa text „Štatútoch a v Študijných poriadkoch EUBA a UK“ 

nahrádza textom „Štatútoch a v Študijných poriadkoch EUBA a PraF UK“; 

ii. v časti Podmienky prijatia na štúdium sa vypúšťajú v treťom odseku veta „Uchádzačovi, ktorý 

úspešne urobil prijímacie konanie, sa vydáva rozhodnutie o prijatí na štúdium podpísané dekanom 

NHF EUBA.“ a štvrtý odsek; 

iii. v časti Prílohy k prihláške sa vypúšťajú slová „a prevod známok do slovenskej klasifikačnej 

stupnice“ a nahrádzajú sa slová „UK v Bratislave“ slovami „NHF EUBA“; 

iv. v časti Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky)sa za slová „a v rozsahu učiva 

strednej školy“ nahrádzajú slovami „podľa výberu uchádzača z poskytnutých možností, a to 

v rozsahu učiva strednej školy“; 

v. v časti Spôsob úhrady sa za slová „ účet NHF EUBA“ vkladajú slová „ určený NHF EUBA“; 

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,  

d) 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, 

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 pre uchádzačov zo Slovenskej republiky a krajín Európskej únie (forma 

štúdia: denná) v znení predloženom dekanom s nasledujúcimi zmenami a doplnkami: 

slová „obchodné právo“ sa nahrádzajú slovami „obchodné a finančné právo“,  

h) doktorandské štúdium pre uchádzačov zo Slovenskej republiky a krajín Európskej únie (forma 

štúdia: externá) v znení predloženom dekanom, 

i) doktorandské štúdium pre uchádzačov zo Slovenskej republiky a krajín Európskej únie v 

anglickom jazyku (forma štúdia: externá) v znení predloženom dekanom. 

 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 10/VIII/ 2015 

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) 

 

a) odporúča dekanovi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, predložiť Vedeckej 

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

nasledujúcich výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu, respektíve do 

magisterského študijného programu, v súlade s predloženými informačnými listami: 

 Central and East European Moot Competition 

 Company Law 

 Comparative Constitutional Law 

 Competition - medzinárodný simulovaný súdny spor 

 Ethical Dilemmas in Legal Practice 

 European Human Rights Moot Court Competition 

 European Law Moot Court Competition 

 International Human Rights Protection 



 International Taxation 

 Klinika sociálneho práva  

 Klinika trestného práva 

 Negotiation 

 Súťaž - slovenský simulovaný súdny spor 

 Právna klinika neziskového sektora 1 

 Právna klinika neziskového sektora 2 

 Právna klinika pre komunity 1 

 Právna klinika pre komunity 2 

 Právna klinika verejného obstarávania 

 Študentská právna poradňa 

 Právna korešpondencia/Analytical Legal Writing 

b) odporúča Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schváliť 

zaradenie uvedených výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu, respektíve 

magisterského programu, v súlade s predloženými informačnými listami. 

*      * 

* 

 

 

Uznesenie č. 11/VIII/2015 

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

 na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 11. 

 5/2015 zo dňa  27. mája 2015 , v súlade s čl. 18 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave 

 (vnútorný predpis UK č. 10/2008) a Zásadami volieb do  Akademického senátu Univerzity 

 Komenského v Bratislave (vnútorný predpis UK č. 3/2015) (ďalej len „volebné zásady“)  

vyhlasuje všeobecné voľby vo volebnom obvode Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte (ďalej len „PraF UK“) do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len „AS UK“), ktoré sa uskutočnia dňa 14. októbra 2015 v čase od  09.00 do 14.00 hod. v 

miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) v sídle PraF UK v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, za 

nasledujúcich podmienok: 

 

a) voľbami sa zvolia na funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2019 traja zástupcovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK a dvaja zástupcovia študentskej časti  

akademickej obce PraF UK; 

b) právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za zamestnaneckú časť akademickej obce PraF UK 

má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK, a to z 

členov zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK; právo navrhovať kandidáta na člena |AS 

UK za študentskú časť akademickej obce PraF UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov 

študentskej časti akademickej obce PraF UK, a to z členov študentskej časti akademickej obce PraF 

UK; člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba. 

 

c) návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať: 

 1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

 2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

 3. meno a priezvisko kandidáta, 

 4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS UK; 

 5. v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti, označenie konkrétneho pracoviska, na 

ktorom kandidát pôsobí; v prípade v prípade kandidáta do študentskej časti akademického senátu 

označenie študijného programu, ktorý študent študuje, a stupeň a rok (ročník) štúdia  

 6. v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti,označenie konkrétneho pracoviska, na 



ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti akademickej obce fakulty 

označenie študijného programu, ktorý študent študuje, stupeň a rok (ročník) štúdia; 

d) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníčke AS PraF UK JUDr. 

Kataríne Lenhartovej, PhD., prostredníctvom podateľne PraF UK najneskôr do 25. septembra 

2015 do 12.00 hod.; na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 12/VIII/2015 

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

UK“),  

zvolil v tajnej voľbe nasledujúceho člena Stálej volebnej komisie pre voľby do samosprávnych 

akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte 

pre zamestnaneckú časť akademickej obce: 

JUDr. Marek Domin, PhD.  

*      * 

* 

 

 

 

 

Uznesenie č. 13/VIII/2015 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
podporuje a schvaľuje snahu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Ústavu 

cudzojazyčnej právnej komunikácie o získanie medzinárodne uznávaného certifikátu TOLES (Test 

of Legal English Skills 

 

*      * 

* 
 
 
 

 

 Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. 

 predseda Akademického senátu 

 Univerzity Komenského v Bratislave, 

  Právnickej fakulty 


