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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 VI. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

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

konanom dňa 16. decembra 2020 
 

 

Uznesenie č. 1/VI/2020 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej  

    fakulty 

3. Návrh zmeny počtu a štruktúry vedeckých a pedagogických zamestnancov fakulty ako aj  

nepedagogických zamestnancov fakulty 

4. Návrh dekana rektorovi UK na určenie ročného školného a určenie poplatkov spojených  

so štúdiom na akademický rok 2021/2022 

5. Rôzne 

6. Záver“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/VI/2020 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe § 27 

ods. 1 písm. a) a §33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe čl. 4 ods. 2 

vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave  č. 7/2015 Úplné znenie vnútorného 

predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, schválený 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3 na 

návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Vnútorný predpis Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení predloženom dekanom fakulty.“   

 
≈ ≈ ≈ 
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Uznesenie č. 3/VI/2020 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 22 

ods. 6 písm. i) a ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

dňa 6.10.2009 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11.11.2009 

(Vnútorný predpis č. 1/2009), v znení Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 7/2010), v znení Dodatku č. 2 Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013) 

a v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(Vnútorný predpis č. 5/2015), v znení Dodatku č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2016) na návrh dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

berie na vedomie 

 

zmenu počtu  a štruktúry vedeckých a pedagogických zamestnancov fakulty a to: 

 

– zrušenie 2 pracovných miest odborných asistentov na Katedre medzinárodného práva  

   a medzinárodných vzťahov v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, 

– zrušenie 1 pracovného miesta referenta na Dekanáte – Študijnom oddelení v rozsahu  

ustanoveného týždenného pracovného času.“ 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 4/VI/2020 

 

„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 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (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 2021/2022 v znení predloženom 

dekanom fakulty.“   

 

≈ ≈ ≈ 

 

 

 


