
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

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

 

 

Uznesenia 

z VIII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

vo volebnom období 1. máj 2016 – 30. apríl 2018 

konanom dňa 26. apríla 2017 

 

 

Uznesenie č. 1/VIII/2017 

 

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

„senát“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty UK za rok 2016 

3. Rozpočet výnosov a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2017 (rozpis rozpočtu PraF 

UK na rok 2017) 

4. Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

5. Dodatok č. 8 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

6. Schválenie ďalších podmienok prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe 

Právo v anglickom jazyku 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/VIII/2017 

 

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

ods. 1 písm. g) 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. h) a čl. 48 ods. 3 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 k Štatútu Univerzity 

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

č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 

5/2015) a 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  

 

schvaľuje 

 

Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za rok 

2016, predloženú dekanom fakulty.  

≈ ≈ ≈ 

 

 

Uznesenie 3/VIII/2017 

 

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

ods. 1 písm. e) 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. f) a čl. 22 ods. 6 písm. b) 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 k Štatútu 

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

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

(Vnútorný predpis č. 5/2015) a 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 

 

schvaľuje 

 

rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 

2017, predložený dekanom fakulty. 

≈ ≈ ≈ 
 

Uznesenie 4/VIII/2017 
 

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

ods. 1 písm. a) a § 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 a na základe čl. 50 vnútorného 

predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity 

Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Vnútorný predpis Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 



Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 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.“ 

 

≈ ≈ ≈ 

Uznesenie 5/VIII/2017 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe 

ustanovení § 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 čl. 17 písm. j) a čl. 22 ods. 6 

písm. e) a čl. 22 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 neskorších predpisov  

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

ďalšie podmienky prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe Právo v anglickom 

jazyku v študijnom odbore 3.4.1. Právo. 

 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie 6/VIII/2017 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ako nezávislý 

zastupiteľský orgán akademickej samosprávy najstaršej a najväčšej právnickej fakulty, ktorá 

už takmer storočie zastáva nezastupiteľné miesto na poli právnického vzdelávania na 

území Slovenskej republiky, 

 

 uvedomujúc si zásadnú spoluzodpovednosť pri formovaní právneho prostredia na 

Slovensku výchovou nových generácii právnikov, 

 

 zohľadňujúc potreby absolventov práva čo najskôr sa plnohodnotne zaradiť do 

pracovného života tak, aby zároveň boli schopní založiť rodinu a náležite sa o ňu postarať, 

 

 oceňujúc aktivity Slovenskej advokátskej komory smerujúce ku skvalitneniu výkonu 

advokácie na Slovensku, 

 



vyjadruje presvedčenie, že v blízkej budúcnosti by sa mala povinná dĺžka praxe advokátskeho 

koncipienta skrátiť z piatich rokov na tri roky a to za splnenia nasledujúcich podmienok, 

ktorých cieľom je pripraviť čo najkvalitnejšieho absolventa právnickej fakulty takým spôsobom, 

aby mu na kvalitné vykonávanie advokátskeho povolania postačovala aj kratšia koncipientska 

prax: 

 

a) právnické fakulty v Slovenskej republike zintenzívnia  svoje už prebiehajúce 

procesy smerujúce ku praktickejšej výučbe zameranej na schopnosť 

porozumenia právneho obsahu v širších súvislostiach, jeho kritického 

vyhodnocovania a zlepšenia vyjadrovacích schopností študentov a absolventov 

slovom aj písmom, teda posilnenie konceptu tzv. klinického právnického 

vzdelávania, 

b) Slovenská advokátska komora a čo najširší počet advokátskych kancelárii bude 

s právnickými fakultami kooperovať pri nastavení podmienok štúdia a pri 

realizácii štúdia, pričom sa zohľadnia aj poznatky z dopadov nedávneho 

predĺženia koncipientskej praxe na kvalitu koncipientov, 

c) tak ako aj doteraz, právnické fakulty v Slovenskej republike budú trvať na kvalite 

svojich absolventov a preto bez ohľadu na počty študentov (berúc na zreteľ 

znižujúce sa počty maturantov) nebudú ustupovať od náročnosti podmienok 

štúdia, ale naopak, budú túto náročnosť zvyšovať.  

 

             K predmetnému skráteniu dĺžky koncipientskej praxe by malo prísť po dostatočne 

preverenom splnení vyššie uvedených podmienok, ideálne v horizonte do troch rokov, nie však 

dlhšom ako päť rokov. 

  

             Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zároveň 

konštatuje výbornú spoluprácu medzi Právnickou fakultou UK a Slovenskou advokátskou 

komorou, ktorá má aj konkrétne výsledky v podobe praktického predmetu, Študentskej právnej 

poradne vznikajúcej práve na základe dohody so Slovenskou advokátskou komorou, pričom na 

prístupe SAK je jednoznačne viditeľný skutočný záujem o zlepšenie kvality právnického 

vzdelávania na Slovensku. 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty ďalej konštatuje, že 

Právnická fakulta UK už pred viacerými rokmi začala postupne napĺňať vyššie uvedené 

podmienky kladené na kvalitu štúdia a podľa súčasného nastavenia by sa ich plnenie malo 

v nasledujúcich rokoch neustále zlepšovať. Zároveň podľa dostupných informácii a na základe 

kooperácie možno konštatovať, že podmienky štúdia práva neustále zlepšujú a zjavne aj budú 

zlepšovať tiež spriatelené právnické fakulty na Slovensku (pre jednoznačnosť ide o Právnickú 

fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, Fakultu práva 

Paneurópskej vysokej školy). 

≈ ≈ ≈ 


