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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

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

 

 

Uznesenia  

z IX. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

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

konanom dňa 11. júna 2019 
 

 

Uznesenie č. 1/IX/2019 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty podporuje 

aktivitu Študentskej rady vysokých škôl a Rady vysokých škôl vo veci novely zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019 a pripája sa k ich spoločnému 

vyhláseniu. AS PraF UK je presvedčený, že hoci v prípade prodekanov a prorektorov môže 

byť vypustenie obmedzenia počtu funkčných období vo viacerých prípadov racionálnym 

riešením, v prípade dekanov a rektorov je vypustenie obmedzenia počtu po sebe nasledujúcich 

funkčných období kontraproduktívne a neprijateľné, pretože ak aj je rektor či dekan 

akokoľvek pokrokový a motivovaný pre rozvoj inštitúcie, po istom čase zákonite príde 

k „únave z funkcie“, ktorá môže rezultovať do straty inovatívnych myšlienok a do straty 

odhodlania inovatívne myšlienky realizovať.“ 
 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/IX/2019 
 

„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 2020/2021 pre 

 

a) bakalársky študijný program Manažment a právo v znení predloženom dekanom, 

b) magisterský študijný program kánonické právo v znení predloženom dekanom, 

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

programoch: 

teória a dejiny štátu a práva 

ústavné právo 

správne právo 

pracovné právo 

trestné právo 
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medzinárodné právo 

právo Európskej únie 

rímske právo 

obchodné a finančné právo 

občianske právo 

kánonické právo 

 

v znení predloženom dekanom.“ 
≈ ≈ ≈ 

 


