
1 
 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

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

 

 

Uznesenia  

z III. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

vo volebnom období 7. máj 2020 – 6. máj 2022 

konanom dňa 23. septembra 2020 
 

 

Uznesenie č. 1/III/2020 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu  

2. Vizuálna identita UK   

3. Rozpočet výnosov a nákladov PraF UK na rok 2020 

4. Študijný poriadok PraF UK  

5. Kritéria prijímacieho konania 2021/2022  

6. Prerokovanie výberových predmetov a ich zmien   

7. Rôzne  

8. Záver.“   
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/III/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave  

 

podporuje 

 

snahy vedenia Univerzity Komenského o zrevidovanie vizuálnej identity univerzity a rovnako 

aj konkrétny návrh, ktorý prezentoval na jeho zasadnutí prorektor pre vonkajšie vzťahy doc. 

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.“ 
 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 3/III/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická fakulta  

 

schvaľuje 

 

na návrh dekana Rozpočet výnosov a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2020 (rozpis 

rozpočtu PraF UK na rok 2020).“ 
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Uznesenie č. 4/III/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 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, na základe čl. 42 vnútorného predpisu UK č. 20/2019 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave a na základe čl. 17 písm. a) Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis PraF UK č. 

1/2009), v znení neskorších predpisov, na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

schvaľuje 

 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení 

predloženom dekanom fakulty.“ 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 5/III/2020 

 

„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 2021/2022 pre 

a) bakalársky študijný program Právo, 

b) bakalársky študijný program Ekonómia a právo, 

c) bakalársky študijný program Manažment a právo, 

d) magisterský študijný program Právo (akreditovaný v roku 2017), 

e) magisterský študijný program Právo (akreditovaný v roku 2015)  

f) magisterský študijný program Právo (v anglickom jazyku), 

g) magisterský študijný program Právo a ekonómia,  

h) magisterský študijný program Kánonické právo,  

i) doktorandské študijné programy  Teória a dejiny štátu a práva, Ústavné právo, 

Správne právo, Pracovné právo, Trestné právo, Medzinárodné právo, Právo 

Európskej únie, Rímske právo, Obchodné a finančné právo, Občianske právo, 

Kánonické právo, 

 

v znení predloženom dekanom.“ 

 
≈ ≈ ≈ 
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Uznesenie č. 6/III/2020 

 

„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. zaradenie nových výberových predmetov do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo akreditovaného v 

roku 2017:  

a) Najväčšie procesy v Československu (denná a externá forma PraF.KPDPK/mPRV17-

1212/20, PraF.KPDPK/mPRVx17-1214/20) 

b) Dejiny trestov a trestania (denná forma PraF.KPDPK/mPRV17-1217/20) 

 

2. zaradenie anglickej verzie existujúceho výberového predmetu Úvod do práva a ekonómie 

(denná forma PraF.UEV/mPRV17-1190/20) do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2015 a do magisterského študijného programu právo akreditovaného v 

roku 2017; 

 

3.zaradenie nových výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017:  

c) Úvod do španielskej právnej terminológie (denná forma PraF.UCPK/ bPRV17-1209/20) 

d) Základy ruskej právnej terminológie (denná forma PraF.UCPK/bPRV17-1210) 

e) Teória hier a problém rozhodovania (denná forma PraF.KTPSV/bPRV17-1211/20) 

f) Vývoj pozemkového a roľnícko-družstevného práva na Slovensku (denná a externá forma 

PraF.KPDPK/bPRV17-1215/20, PraF.KPDPK/bPRVx17-1216/20).“ 
 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 7/III/2020 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

 

berie na vedomie a podporuje 

 

zámer dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty navrhnúť prof. JUDr. 

Jozefa Čentéša, PhD. za kandidáta na funkciu generálneho prokurátora Slovenskej 

republiky.“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

 


