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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 V. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

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

konanom dňa 28. novembra 2018 
 

 

Uznesenie č. 1/V/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. Schválenie Štipendijného poriadku 

3. Schválenie návrhu školného a vybraných poplatkov na PraF UK v ak. roku 2019/2020 

4. Schválenie návrhu na vymenovanie člena VR PraF UK 

5. Doplňovacie voľby členov Legislatívnej komisie AS PraF UK 

6. Doplňovacie voľby členov Stálej študentskej volebnej komisie AS PraF UK 

7. Rôzne 

8. Záver.“ 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/V/2018 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 20 

vnútorného predpisu UK č. 19/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v 

Bratislave a na základe čl. 17 písm. a) a čl. 43 ods. 3 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 

 

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení 

predloženom dekanom fakulty.“   

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 3/V/2018 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 66 

ods. 3 vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení 

neskorších predpisov a na základe čl. 22 ods. 6 písm. l) a ods. 7 Štatútu Univerzity 



2 
 

Komenského v Bratislave, Právnickej (Vnútorný predpis č. 1/2009) v znení neskorších 

predpisov, na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

návrh dekana rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave na určenie ročného školného a 

poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2019/2020 v znení predloženom dekanom 

fakulty.“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 4/V/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 

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

znení, 

 

mení 

 

kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 pre doktorandské štúdium tak, že 

v časti „Poplatok za štúdium:“ sa číslo 2430 nahrádza číslom 3500.“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 5/V/2018 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 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, v znení neskorších dodatkov,  

 

schvaľuje 

návrh na vymenovanie členky Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, a to doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD.“   

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 6/V/2018 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 13 

ods. 11 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení neskorších 

dodatkov,  

 

zvolil 

 

v tajnej voľbe za nových členov Legislatívnej komisie AS PraF UK za študentskú časť 

Akademickej obce PraF UK Mgr. Filipa Vincenta a Bc. Alexa Ivanka.“ 
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≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 7/V/2018 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 13 

ods. 11 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení neskorších 

dodatkov,  

 

zvolil 

 

za člena Stálej študentskej volebnej komisie AS PraF U Jakuba Kmeťa.“    

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 8/V/2018 

 

„Akademický senát UK v Bratislave, PraF UK (ďalej AS PraF UK) s poľutovaním sleduje 

vývoj diskusie spojenej s návrhom metodiky delenia štátnej dotácie vysokým školám pre rok 

2019. Doterajší stav dlhodobo znevýhodňoval a diskriminoval študentov právnických fakúlt a 

podceňoval ekonomickú náročnosť študijného odboru právo. Výsledkom tohto stavu bolo, že 

napríklad v roku 2017 mala PraF UK z trinástich fakúlt UK najnižší priemerný plat a aj tak v 

danom roku ešte podľa starej metodiky takmer finančné skolabovala. Rovnako tak Právnická 

fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika mala v roku 2017 najnižší priemerný plat na 

univerzite. Súčasné kroky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sú len zmiernením takmer 20 ročných krívd voči právnickému vzdelávaniu na Slovensku. AS 

PraF UK považuje podceňovanie právnického vzdelávania za zásadnú hrozbu pre princípy a 

hodnoty právneho štátu a vyzýva kolegov z akademickej obce, aby nešírili nepravdivé a 

zavádzajúce informácie o financovaní právnického vzdelávania. AS PraF UK podotýka, že 

zvýšenie dotácie pre študijný odbor právo za rok 2018 a rok 2019 (plánované) nespôsobilo a 

nespôsobí znižovanie financovania iných študijných odborov, a to vzhľadom k navýšeniu 

dotácie na verejné vysoký školy pre rok 2018 a rok 2019 (plánované).“  


