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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 7. máj 2020 – 6. máj 2022 

konanom dňa 21. októbra 2020 
 

 

Uznesenie č. 1/V/2020 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Študijný poriadok PraF UK 

3. Stanovisko AS PraF UK k Národnému integrovanému reformnému plánu „Moderné 

a úspešné Slovensko“ 

4. Záver.“   

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/V/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. 3/V/2020 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty vyjadruje 

kategorický nesúhlas so snahou o obmedzovanie akademickej samosprávy vysokých škôl,  

ktorá vyplýva z dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko, Národný integrovaný reformný 
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plán“ a v plnom rozsahu sa pripája a podporuje vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie, 

ktoré k tejto otázke prijala dňa 6. októbra 2020.   

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty považuje tendencie 

koncentrovania rozhodovacích procesov v oblasti vysokých škôl do rúk nižšieho počtu ľudí 

vyberaných najmä štátnymi funkcionármi a inými osobami z iného ako akademického 

prostredia za také, ktoré v konečnom dôsledku zlikvidujú akademickú samosprávu ako 

výdobytok novembra 1989, ktorá je od jej zavedenia garantom slobody a nezávislosti 

vysokých škôl v podmienkach Slovenskej republiky.“ 

 

≈ ≈ ≈ 

 


