
Prijaté uznesenia AS Praf UK na zasadnutí  8.6.2016 

 

Uznesenie č. 1/II/2016 

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

„senát“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1.        Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2.        Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty UK za rok 2015 

3.        Rozpočet výnosov  a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2016 

           (rozpis rozpočtu PraF UK na rok 2016)  

4.        Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave,   

           Právnickej fakulty 

5.        Kritériá prijímacieho konania na Právnickej fakulty UK na akademický rok 

           2016/2017 

6.        Súhlas s odvolaním a vymenovaním členov Vedeckej rady Univerzity Komenského  

           v Bratislave, Právnickej fakulty 

7.        Schválenie odvolania a vymenovania členov Disciplinánej komisie 

8.        Návrh informačných listov výberových predmetov 

9.        Rôzne 

10.      Záver 

 

 

Uznesenie č. 2/II/2016  

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 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), 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 

 

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

rok 2015, predloženú dekanom fakulty. 

 

Uznesenie č. 3/II/2016 



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 Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2016, predložený 

dekanom fakulty. 

 

Uznesenie č. 4/II/2016 

Akademický senát 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. 7/2015 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 až 3  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Vnútorný predpis Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schváleného 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 z 11. 2. 2015, Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015, 

Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015 a Dodatku č. 6 zo dňa 30. 9. 2015.  

 

 

Uznesenie č. 5/II/2016 

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, 

 

schvaľuje 

 

kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018 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 predloženom 

dekanom, 

b) bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a 

externá) v znení predloženom dekanom,  

c) magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a 

externá) v znení predloženom dekanom,  

c) bakalársky študijný program, magisterský študijný program a doktorandské študijné 

programy – prijímanie študentov na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte, formou prestupu z inej vysokej školy v dennej a v externej forme štúdia v 

znení predloženom dekanom, 

d) doktorandské štúdium  (forma štúdia: denná a externá) v slovenskom a anglickom  jazyku v 

znení predloženom dekanom,  

e) magisterský spoločný študijný program: „Právo a ekonómia“, študijné odbory: národné 

hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v znení predloženom dekanom. 

 

Uznesenie č. 6/II/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 neskorších predpisov na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty schvaľuje odvolanie nasledujúcich členov Vedeckej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

- Mgr. Anton Martvoň, PhD. 

 

Uznesenie č. 7/II/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) a v znení Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v 

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



na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

schvaľuje vymenovanie nasledujúcich členov Vedeckej rady Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty: 

- doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

 

Uznesenie č. 8/II/2016 

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

„senát“) 

podľa čl. 2 ods. 2  Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, pre študentov 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

schvaľuje odvolanie nasledujúcich členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty: 

Mgr. Anton Martvoň, PhD. 

 

 

Uznesenie č. 9/II/2016 

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

„senát“) 

podľa čl. 2 ods. 2  Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty pre študentov 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

schvaľuje vymenovanie nasledujúcich členov Disciplinárnej komisie Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

- JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

 

 

Uznesenie č. 10/II/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, 

v platnom znení 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

berie na vedomie 

 

1. návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do bakalárskeho študijného 

programu v súlade s predloženým informačným listom: 

a. Ochrana osobných údajov 

 

2. návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do magisterského študijného 

programu v súlade s predloženými informačnými listami: 

a. Korporátne financovanie – právne aspekty vo vnútroštátnom a medzinárodnom 

kontexte  

b. Právna korešpondencia/Analytical Legal Writing 

c. Právna klinika pre komunity 1 



d. Právna klinika pre komunity 2 

e. Stáž 

f. Rozvojové sociálne podnikanie 1 

g. Rozvojové sociálne podnikanie 2 

h. Študentská právna poradňa 1 

i. Študentská právna poradňa 2 

j. Administratívnoprávne praktikum (1) 

k. Administratívnoprávne praktikum (2) 

l. Etické dilemy v právnej praxi 

m. Právna klinika neziskového sektora 1 

n. Právna klinika neziskového sektora 2 

o. Právna klinika mediácie 

p. Bankové právo v praxi 

3. návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do bakalárskeho študijného 

programu a magisterského študijného programu v súlade s predloženými 

informačnými listami: 

a. Central and East European Law Moot Court Competition/Simulovaný súdny 

spor štátov strednej a východnej Európy 

b. CEEMC súťaž – písomné kolo 1 

c. CEEMC súťaž – písomné kolo 2 

d. CEEMC súťaž –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

e. CEEMC súťaž –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

f. European Law Moot Court Competition/Európsky simulovaný súdny spor 

g. Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 1 

h. Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2 

i. Európsky simulovaný súdny spor –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

j. Európsky simulovaný súdny spor –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

k. European Human Rights Moot Court Competition/Európsky simulovaný spor 

z oblasti ľudských práv 

l. Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1 

m. Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2 

n. Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1 

o. Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2 

p. International Criminal Court Moot Court Competition/Medzinárodný 

simulovaný trestný proces 

q. ICC Moot – písomné kolo 1 

r. ICC Moot – písomné kolo 2 

s. ICC Moot –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

t. ICC Moot –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

u. Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition/ Medzinárodný 

simulovaný súdny spor – Jessup 

v. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1 

w. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2 

x. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) –ústne kolo a medzinárodné 

finále 1 

y. Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) –ústne kolo a medzinárodné 

finále 2 

z. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot/Simulované 

arbitrážne konanie 

aa. Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 1 



bb. Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže 2 

cc. Simulované arbitrážne konanie –ústne kolo a medzinárodné finále 1 

dd. Simulované arbitrážne konanie –ústne kolo a medzinárodné finále 2 

ee. Recepcia rímskeho práva 

ff. Vývoj prokuratúry v komparatívnej perspektíve 

 

 

 

 

 


