
1 
 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

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

 

 

 

Uznesenia  

z II. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

vo volebnom období 1. máj 2018 – 30. apríl 2020  

konanom dňa 12. septembra 2018 
 

 

Uznesenie č. 1/III/2018 

 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2. Návrh vnútorného predpisu týkajúceho sa disciplinárneho konania pre študentov 

3. Zaradenie nových výberových predmetov do študijných programov 

4. Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 

5. Voľba členov osobitnej volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave 

6. Rôzne 

7. Záver.“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/III/2018 

 

„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 a na základe čl. 17 písm. a) Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom a účinnom znení, na návrh dekana 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Návrh vnútorného predpisu č. 2/2018 schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského, Právnickej fakulty, ktorým sa ustanovuje, že Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta sa vo veciach disciplinárnych priestupkov študentov riadi 

vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave.“   

 
≈ ≈ ≈ 
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Uznesenie č. 3/III/2018  

 

„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 

 

návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do študijných programov právo v 

súlade s predloženými informačnými listami: 

1. Zaradenie nových predmetov do magisterského študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2017:  

 a) Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (PraF.UEP/mPRV17-1191/15) 

  (aktualizácia predmetu) 

 b) Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ (PraF.UEP/mPRV17-

  1189/18) 

 c) Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi (PraF.UEP/mPRV17-1190/18) 

2. Zaradenie nových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2015 a do bakalárskeho študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2017:  

 d) Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie (PraF.UEP/mPRV17-1191/15) 

  (aktualizácia predmetu) 

 e) Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ (PraF.UEP/mPRV17-

  1189/18) 

 f) Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi (PraF.UEP/mPRV17-1190/18) 

 

3. Zaradenie existujúcich predmetov do magisterského študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2015 (denná a externá forma):  

 g) Klinika súťažného práva (PraF.UEP/mPRV17-923/17) 

 h) Klinika verejného obstarávania (PraF.UEP-UKPVTK/mPRV17-978/17) 

 i) Klinika súťažného práva (PraF.UEP/mPRVx17-923/17) 

 

4. Zaradenie nového predmetu do magisterského študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo 

 akreditovaného v roku 2017:  

 j) Klinika výkonu trestu odňatia slobody (PraF.KTPKK/mPRV17-1188/18).“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 4/III/2018 

 

„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 



3 
 

čl. 17 písm. j) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom 

znení, 

 

schvaľuje 

 

kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 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 slovenskom jazyku v znení predloženom dekanom,  

d) magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v 

anglickom jazyku v znení predloženom dekanom, 

e) 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, 

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

znení predloženom dekanom,  

g) 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. 5/III/2018 

 

„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 

 

schvaľuje 

 

členov osobitnej volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, a to:  

- predsedu komisie: JUDr. Martina Dufalu, PhD. 

- člena za zamestnaneckú časť: Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 

- náhradníka za člena za zamestnaneckú časť: JUDr. Líviu Trellovú, PhD. 

- člena za študentskú časť: Bc. Igora Slováka 

- náhradníka za člena za študentskú časť: Bc. Marka Dominika.“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 6/III/2018 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 
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termín volieb kandidáta na dekana, ktoré sa uskutočnia dňa 10. októbra 2018 o 9:00 hod. ako 

aj termíny a podmienky pre návrhy a voľbu.“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 7/III/2018 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

berie na vedomie 

 

termín volieb člena AS PraF UK za zamestnaneckú časť, ktoré sa uskutočnia dňa 4. októbra 

2018 od 13:00 hod. do 18:00 hod.“ 


