
Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

prijaté na I. zasadnutí  vo volebnom období 1. máj 2014 – 30. apríl 2016 konaného dňa 7. 

mája 2014. 

 

Uznesenie č. 1/I/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. Uvedenie členov senátu 

3. Voľba predsedu Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

4. Voľba podpredsedov Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

5. Voľba overovateľov Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

6. Zriadenie Legislatívnej komisie Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty 

7. Zriadenie Kontrolnej komisie Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty 

8. Voľba členov Legislatívnej komisie Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty a  Kontrolnej komisie Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

9. Voľba členov Stálej volebnej komisie pre voľby do samosprávnych akademických 

orgánov organizovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte 

10. Rôzne 

11. Záver 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 2/I/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

zvolil  za  skrutátorov  pre celé zasadnutie JUDr. Katarínu Lenhartovú, PhD., a Michala 

Husivargu. 
*      * 

* 

 

Uznesenie č. 3/I/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

zvolil v tajnej voľbe za predsedu Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, Ing. Mgr. Ondreja Blaža, PhD. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 4/I/2014 

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

„senát“) 

zvolil v tajnej voľbe za podpredsedov Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty,  

Prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., za zamestnaneckú časť senátu, a  



Mgr. Mateja Smalíka, za študentskú časť senátu. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 5/I/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

zvolil v tajnej voľbe za tajomníka Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, Mgr. Milana Trylča, PhD. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 6/I/2014 

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

„senát“),  

zvolil v tajnej voľbe nasledujúcich overovateľov Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

JUDr. Marián Giba, PhD., za zamestnaneckú časť senátu,  ktorý sa zároveň stáva členom 

predsedníctva senátu, 

Mgr. Petra Uličná,PhD.  za zamestnaneckú časť senátu,  

Mgr. Lenka Trnkusová, za študentskú časť senátu. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 7/I/2014 

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

na základe čl. 3 ods. 7. a čl. 10 ods. 3   Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (vnútorný predpis Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 14/2010)  

I. zriaďuje na funkčné obdobie do 30. apríla 2016  Legislatívnu komisiu Akademického 

senátu Univerzity Komenského, Právnickej fakulty (ďalej len „komisia“) ako svoj poradný a 

iniciatívny orgán, ktorý má 7 členov z radov akademickej obce Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“), z toho štyroch zamestnancov a troch 

študentov; predsedu komisie a šiestich ďalších členov zvolí senát v tajnej voľbe;  

II. ustanovuje nasledujúce pravidlá fungovania komisie : 

1. komisia vykonáva svoju činnosť prostredníctvom zasadnutí ; 

2. predseda komisie organizuje činnosť komisie a zvoláva jej zasadnutia; 

3. komisia najmä  

a) zaujíma stanoviská k návrhom vnútorných predpisov fakulty 

prerokovávaných senátom,  

b) pripravuje návrhy vnútorných predpisov fakulty prerokovávaných senátom,  

c) pripravuje návrhy  uznesení senátu, ktoré si vyžadujú komplexnejšiu 

prípravu, 

d) zaujíma stanoviská k návrhom komplexnejších uznesení senátu, 

e) vykonáva  iné činnosti v legislatívnej a právnej oblasti, ktorými ju poverí 

senát alebo predsedníctvom senátu; 

4. komisia sa vyjadrí k materiálom uvedeným v bode 3, ktoré sama nevypracovala,  

najmä v tom smere, či by ich prijatie neodporovalo všeobecne záväzným predpisom, 

vnútorným predpisom Univerzity Komenského v Bratislave, vnútorným predpisom 

fakulty, a môže odporučiť ich prijatie, odporučiť och zamietnutie alebo navrhnúť 

pozmeňujúce návrhy;  



5. komisia vykonáva svoju činnosť  na základe požiadaviek, inštrukcií a smerníc 

senátu, predsedníctva senátu, alebo aj z vlastnej iniciatívy, o čom je však informuje  

predsedníctvo senátu 

6. komisia predkladá správy o svojej činnosti senátu a predsedníctvu senátu, a to 

najmenej raz ročne a vždy, keď o to predsedníctvo senátu alebo senát požiada; 

7. komisia môže iniciatívne predkladať predsedníctvu senátu a senátu odporúčania a 

návrhy na zlepšenie legislatívy fakulty; 

III. odporúča dekanovi fakulty predkladať materiály na rokovanie senátu uvedené v čl. II 

bode 3 v takom časovom predstihu, aby ich pred rokovaním senátu mohla prerokovať 

komisia. 

IV. vyzýva dekana fakulty, prodekanov fakulty a tajomníka fakulty  na spoluprácu s komisiou 

pri príprave vnútorných predpisov fakulty; čl. II. bod 5 týmto nie je dotknutý. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 8/I/2014 

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

„senát“) 

na základe čl. 2 ods. 5 písm. b), čl. 3 ods. 7. a čl. 10 ods. 4  Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 14/2010) 

v spojení s čl. 19 ods. 1 a 2 Štatútu  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

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

Právnickej fakulty. č. 1/2009) 

I. zriaďuje na funkčné obdobie do 30. apríla 2016 Kontrolnú komisiu Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „komisia“) ako svoj 

kontrolný orgán, ktorý má 3 členov z radov akademickej obce Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“), z toho dvoch zamestnancov a jedného 

študenta; predsedu komisie a dvoch ďalších členov volí senát v tajnej voľbe;  

II. ustanovuje nasledujúce pravidlá fungovania komisie a jej kontrolnej činnosti: 

1. komisia vykonáva svoju činnosť prostredníctvom zasadnutí a prostredníctvom 

výkonu kontroly; 

2. predseda komisie organizuje činnosť komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi výkon 

jej kontrolnej činnosti; 

3. kontrolnú činnosť vykonáva komisia najmä prostredníctvom vyžadovania 

podkladov, informácií a stanovísk od dekana, prodekanov, tajomníka a iných vedúcich 

zamestnancov fakulty; 

4. komisia vykonáva svoju činnosť na základe poverenia senátu, predsedníctva senátu, 

alebo aj z vlastnej iniciatívy, o čom je však povinná bezodkladne informovať 

predsedníctvo senátu na účely získania dodatočného poverenia predsedníctva senátu 

alebo senátu; v poverení sa určí rozsah kontrolnej činnosti a termín vykonania 

kontrolnej činnosti; 

5. komisia kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, 

vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita“), 

vnútorných predpisov fakulty členmi akademickej obce fakulty a inými zamestnancami 

fakulty; týmto nie sú dotknuté právomoci iných orgánov senátu, orgánov univerzity 

alebo orgánov fakulty v oblasti kontroly a preskúmavania zákonnosti; 

6. komisia kontroluje plnenie uznesení senátu a predsedníctva senátu; 

7. komisia predkladá správy o svojej činnosti senátu a predsedníctvu senátu, a to 

najmenej raz ročne a vždy, keď o to predsedníctvo senátu alebo senát požiada; 



8. na základe výsledkov kontroly môže komisia predkladať predsedníctvu senátu 

a senátu odporúčania, návrhy, ako aj v spolupráci s Legislatívnou komisiou 

Akademického senátu Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, predsedníctvom 

senátu, senátom, dekanom fakulty a prodekanmi fakulty iniciovať zmeny vnútorných 

prepisov fakulty; 

III. vyzýva členov akademickej obce, aby pokiaľ majú informácie o možnom porušení 

všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov univerzity, vnútorných 

predpisov fakulty členmi akademickej obce fakulty a inými zamestnancami fakulty, alebo o 

neplnení  uznesení senátu alebo predsedníctva senátu, poskytli s dôverou tieto informácie 

komisii za účelom výkonu jej kontrolnej činnosti; 

IV. vyzýva dekana fakulty, prodekanov fakulty, tajomníka fakulty a iných vedúcich 

zamestnancov fakulty a členov senátu, aby poskytovali komisii súčinnosť, najmä poskytovali 

informácie, podklady a stanoviská potrebné na výkon jej kontrolnej činnosti. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 9/I/2014 

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

„senát“),  

zvolil v tajnej voľbe nasledujúcich členov Legislatívnej komisie Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

a) predseda: JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.; 

b) členovia – zamestnanci: Mgr. Lenka Dufalová, PhD.; Mgr. Petronela Luprichová; Mgr. 

Ján Škrobák, PhD.; 

c) členovia – študenti: Bc. Peter Lovász, Stanislav Mihálik, Peter Rakovský. 

*      * 

* 

Uznesenie č. 10/I/2014 

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

„senát“),  

zvolil v tajnej voľbe nasledujúcich členov Kontrolnej komisie Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  

a) predseda: Mgr. Juraj Hamuľák, PhD.; 

b) člen – zamestnanec: JUDr. Vladislav Mičátek, PhD.; 

c) člen -- študent: Bc. Matúš Michalovič. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 11/I/2014 

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

„senát“),  

zvolil v tajnej voľbe nasledujúcich členov a náhradníkov Stálej volebnej komisie pre voľby do 

samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „stála volebná komisia“): 

a) Stála volebná komisia pre zamestnaneckú časť akademickej obce:  

členovia: JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., JUDr. Jozef 

Valuch, PhD. 

náhradník: Mgr. Martin Dufala, PhD. 

b) Stála volebná komisia pre študentskú  časť akademickej obce:  

členovia: Peter Deďo, Kamil Hudák, Mgr. Martina Janečková 



náhradník: Lukáš Démuth. 

*      * 

* 

 

Uznesenie č. 12/I/2014 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

žiada členov Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za Právnickú fakultu, 

aby s vedením Univerzity Komenského v Bratislave prerokovali možnosť, aby bola budova 

Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí a Múzejnej ulici  otvorená 

a prístupná až do 22:00 počas pracovných dní. 

*     * 

* 

Uznesenie č. 13/I/2014 

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

„senát“) 

I. vyzýva dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „dekan“), 

aby sa v spolupráci s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „rektor“) 

pokúsil vyriešiť situáciu spojenú s nedostatkom hygienických potrieb na toaletách 

v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, na Šafárikovom námestí a Múzejnej ulici. 

II. žiada dekana, aby podal senátu informáciu o postupe pri riešení situácie uvedenej v čl. I. 

a o výsledkoch rokovania s rektorom. 

*     * 

* 

 

 


