
 

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 XIV. zasadnutí vo volebnom období 1. máj 2014 – 30. apríl 

2016  

konanom dňa 13. apríla 2016. 
 

 

*      * 

* 

Uznesenie č. 1/XIV/2016 

 

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

schvaľuje nasledujúci program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2. Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za rok 

2015 

3. Dodatok k Študijnému poriadku PraF UK 

4. Prerokovanie návrhu magisterského spoločného študijného programu: „Právo a 

ekonómia“, študijné odbory: národné hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) 

5. Prerokovanie návrhu na zaradenie výberového predmetu Obchodná ruština do 

bakalárskeho študijného programu 

6. Prerokovanie návrhu na zaradenie výberových  predmetov Rozvojové sociálne podnikanie 

1 a Rozvojové sociálne podnikanie 2 do magisterského študijného programu 

7. Personálne otázky  

8. Súhlas s vymenovaním členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

9. Rôzne 

10. Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty za funkčné obdobie máj 2014 – apríl 2016  

11. Záver 

     

 

*      * 

* 
 

Uznesenie č. 2/XIV/2016 

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

 

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 

neskorších predpisov , 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

a) berie na vedomie návrh Výročnej správy o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, za rok 2015, predloženej dekanom fakulty; 

b) žiada dekana fakulty o predloženie Výročnej správy o činnosti Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, za rok 2015 Vedeckej rade Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty na účely vykonania hodnotenia úrovne  fakulty vo 

vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy; 
žiada Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o vykonanie 

hodnotenia úrovne  fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy. 
 

*      * 

* 

Uznesenie č. 3/XIV/2016 

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

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 prodekana JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. a  

návrh na vymenovanie prodekana doc. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD. 

 

*      * 

* 
 

Uznesenie č. 4/XIV/2016 

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

na základe § 27 ods. 1 písm. d) 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. e) 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 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(Vnútorný predpis č. 5/2015) na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty  

schvaľuje 

vymenovanie nasledujúcich členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty:  

Mgr. Kristína Považanová, PhD.   

doc. Tomáš Strémy, PhD. 

doc. Mgr. Miroslav. Lysý, PhD. 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. 
*      * 

* 
 

Uznesenie č. 5/XIV/2016 

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

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),  v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity 

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

č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

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. 6/XIV/2016 

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

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),  v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity 

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

č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

návrh na zaradenie výberového predmetu Obchodná ruština do bakalárskeho študijného 

programu v súlade s predloženým informačným listom. 
 

*      * 

* 
 

Uznesenie č. 7/XIV/2016 

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

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),  v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity 

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

č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

návrh na zaradenie výberových  predmetov Rozvojové sociálne podnikanie 1 a Rozvojové sociálne 

podnikanie 2 do magisterského študijného programu v súlade s predloženými informačnými listami. 
 

 

*      * 

* 

Uznesenie č. 8/XIV/2016 

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

 

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. 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. 8/2015 schváleného 



Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 

8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Vnútorný predpis Dodatok č. 6 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. 9/XIV/2016 

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) a v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity 

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

senátu  

schvaľuje 

 

Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za 

funkčné obdobie máj 2014 – apríl 2016 a predkladá ju akademickej obci. 
 
 

*      * 

* 

 

 

 

 

 JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 

 podpredseda Akademického senátu 

 Univerzity Komenského v Bratislave, 

  Právnickej fakulty 


