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Uznesenia 

 Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty,  

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

2016  

konanom dňa 25. februára 2016. 
 

 

*      * 

* 

Uznesenie č. 1/XIII/2016 

 

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

schvaľuje nasledujúci program zasadnutia:  

1. Otvorenie 

2. Voľba členov Disciplinárnej komisie AS PraF UK 

3. Návrh bakalárskeho študijného programu Právo v študijnom odbore 3.4.1. Právo 

4. Návrh magisterského spoločného študijného programu: „Právo a ekonómia“, študijné 

odbory: národné hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) 

5. Doktorandský študijný program v odbore trestné právo 

6. Návrh magisterského študijného programu Právo v anglickom jazyku v študijnom odbore 

3.4.1. Právo 

7. Rôzne   

8. Záver“ 

 

*      * 

* 
 

Uznesenie č. 2/XIII/2016 

  

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

za predsedu Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Ing. 

Mgr. Ondreja Blaža, PhD. a  

za členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty    

Erika Neupauera, Filipa Šurana a Mgr. Matúša Michaloviča.“ 
 
 

*      * 

* 

 

 

 



Uznesenie č. 3/XIII/2016 

 

„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, 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  

 

berie na vedomie 

 

návrh bakalárskych študijných programov Právo v študijnom odbore 3.4.1. Právo.“ 
 

*      * 

* 
 

Uznesenie č. 4/XIII/2016 

 

„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, 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  

 

berie na vedomie 

 

návrh magisterského spoločného študijného programu: „Právo a ekonómia“, študijné odbory: 

národné hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.).“ 

 

*      * 

* 
 

Uznesenie č. 5/XIII/2016 

 

„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, 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  

 

berie na vedomie 

 

návrh magisterského študijného programu Právo (realizovaný v anglickom jazyku) 

v študijnom odbore 3.4.1. Právo a ponecháva možnosť pred zaradením predmetov zaradenie Moot 

courts do iných semestrov.“ 

 

*      * 

* 
 

Uznesenie č. 6/XIII/2016 

 

„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, 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  

 

berie na vedomie 

 

návrh doktorandských študijných programov trestné právo v študijnom programe 3.4.7 v študijnom 

odbore trestné právo v dennej aj externej forme štúdia.“ 
 

*      * 

* 
 
 
 
 
 
 

 

 JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

 podpredseda Akademického senátu 

 Univerzity Komenského v Bratislave, 

  Právnickej fakulty 


