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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 VIII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

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

konanom dňa 13. mája 2019 
 

 

Uznesenie č. 1/VIII/2019 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia a schvaľovanie programu 

2. Prerokovanie dvojodborového bakalárskeho študijného programu Manažment a právo v 

študijnom odbore 3.03.15 manažment a v študijnom odbore 3.04.01 právo v anglickom jazyku 

v dennej forme štúdia 

3. Prerokovanie dvojodborového magisterského študijného programu Právo a ekonómia v 

študijnom odbore 3.04.01 právo a v študijnom odbore 3.03.01 Národné hospodárstvo v 

externej forme štúdia 

4. Prerokovanie magisterského študijného programu kánonické právo v študijnom odbore 

3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme štúdia 

5. Prerokovanie doktorandského študijného programu kánonické právo v študijnom odbore 

3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme štúdia 

6. Prerokovanie doktorandského študijného programu rímske právo v študijnom odbore 

3.04.09 rímske právo v dennej a externej forme štúdia 

7. Prerokovanie doktorandského študijného programu Právo Európskej únie v študijnom 

odbore 3.04.08 medzinárodné právo v dennej a externej forme štúdia 

8. Prerokovanie zaradenia nových výberových predmetov do akreditovaných bakalárskych, 

magisterských a doktorandských študijných programov 

9. Prerokovanie úprav akreditovaných doktorandských študijných programov 

10. Schválenie predsedu a členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty pre študentov 

11. Voľba zástupcu RVŠ SR 

12. Voľba člena volebnej komisie 

13. Správa o činnosti Legislatívnej komisie a Kontrolnej komisie za rok 2018 

14. Správa o činnosti AS PraF UK za rok 2018 

15. Záver.“ 

 

 

≈ ≈ ≈ 
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Uznesenie č. 2/VIII/2019 
 

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

ustanovení § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 17 písm. i) a čl. 22 ods. 6 

písm. h) a čl. 22 ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v 

znení neskorších predpisov 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

a) berie na vedomie návrh doktorandského študijného programu právo Európskej únie v 

študijnom odbore 3.04.08 Medzinárodné právo v dennej a externej forme v slovenskom a v 

anglickom jazyku, 

b) berie na vedomie návrh doktorandského študijného programu kánonické právo v študijnom 

odbore 3.04.12 Kánonické právo v dennej a externej forme v slovenskom a v anglickom 

jazyku, 

c) berie na vedomie návrh doktorandského študijného programu rímske právo v študijnom 

odbore 3.04.09 rímske právo v dennej a externej forme štúdia v slovenskom a v anglickom 

jazyku, 

d) berie na vedomie návrh magisterského študijného programu kánonické právo v študijnom 

odbore 3.04.12 kánonické právo v dennej a externej forme v slovenskom a v anglickom 

jazyku, 

e) berie na vedomie návrh dvojodborového bakalárskeho študijného programu Manažment a 

právo v študijnom odbore 3.03.15 manažment a v študijnom odbore 3.04.01 právo v 

anglickom jazyku v dennej forme štúdia, 

f) berie na vedomie návrh dvojodborového magisterského spoločného študijného programu 

Právo a ekonómia v študijnom odbore 3.04.01 právo a v študijnom odbore 3.03.01 Národné 

hospodárstvo v externej forme štúdia v slovenskom jazyku.“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 3/VIII/2019 
 

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

ustanovení § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 17 písm. i) a čl. 22 ods. 6 

písm. h) a čl. 22 ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v 

platnom znení 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

berie na vedomie 

 

1.zaradenie nových výberových predmetov do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2015, do magisterského študijného programu právo akreditovaného v 

roku 2017 a do magisterského študijného programu právo a ekonómia:  

a) Jednotný digitálny trh v európskom práve (denná a externá forma PraF.UEP 

/mPRV17-1199/19, PraF.UEP /mPRVx17-1199/19), 

b) Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia (denná forma  

PraF.UKPV/mPRV17-1197/19) 

c)Simulovaný súdny spor v kozmickom práve  - písomné kolo 1 (denná forma  
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PraF.UKPV/ mPRV17-1201/19) 

d) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 2 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1202/19 

e) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve – ústne kolo 1 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1023/19 

f) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve  - ústne kolo 2 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1204/19 

g) Právna klinika fúzií a akvizícií (denná forma PraF.UKPV/ mPRV17-1194/19) 

h) Letná škola rakúskeho práva (denná a externá forma PraF.KOPHP/mPRV17- 

1196/19) 

i) Právne aspekty klimatickej zmeny (denná a externá forma PraF.KSEP/mPRV17- 

1191/19, PraF.KSEP/mPRVx17-1191/19 

j) Úvod do práva a ekonómie (denná forma PraF.UEV/mPRV17-1190/19) 

k) Európske správne právo v praxi (denná forma PraF. KSEP/mPRV17-1193/19) 

l) Simulovaný súdny spor z pracovného práva (denná forma PraF. KPPPSZ/mPRV17- 

1200/19), 

m) Komparatívne trestné právo (denná forma PraF.KPDPK/mPRV17-1206/19), 

n) Simulovaný súdny spor z humanitárneho a utečeneckého práva (denná forma  

PraF.UKPV/mPRV17-1205/19),  

 

2.zaradenie nových výberových predmetov do magisterského študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017:  

o) Vonkajšia činnosť Európskej únie (denná a externá forma PraF.KMPMV/mPRV17- 

119 mPRV17-11998/19. PraF.KMPMV/mPRVx17-1198/19), 

 

3. zaradenie nových výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017:  

p) Jednotný digitálny trh v európskom práve (denná a externá forma PraF.UEP  

/mPRV17-1199/19, PraF.UEP /mPRVx17-1199/19), 

q) Právna klinika komunálnej ochrany životného prostredia (denná forma  

PraF.UKPV/mPRV17-1197/19) 

r) Letná škola rakúskeho práva (denná a externá forma PraF.KOPHP/mPRV17- 

1196/19) 

s) Právne aspekty klimatickej zmeny (denná a externá forma PraF.KSEP/mPRV17- 

1191/19, PraF.KSEP/mPRVx17-1191/19 

t) Základy bezpečnostného práva (denná a externá forma PraF.KSEP/ bPRV17- 

1192/19, PraF.KSEP/ bPRVx17-1192/19) 

 

4. zaradenie nových výberových predmetov predmetu do doktorandských študijných 

programov teória a dejiny štátu a práva (denná/externá forma), ústavné právo (denná/externá 

forma), správne právo (denná/externá forma), pracovné právo (denná/externá forma), trestné 

právo (denná/externá forma), medzinárodné právo (denná/externá forma), obchodné a 

finančné právo (denná/externá forma), občianske právo (denná/externá forma):  

u) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve  - písomné kolo 1 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1201/19) 

v) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve - písomné kolo 2 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1202/19 

w) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve – ústne kolo 1 (denná forma  

PraF.UKPV/ mPRV17-1023/19 

x) Simulovaný súdny spor v kozmickom práve  - ústne kolo 2 (denná forma  
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PraF.UKPV/ mPRV17-1204/19 

y) Letná škola rakúskeho práva (denná a externá forma PraF.KOPHP/mPRV17- 

1196/19) 

z) Správna veda v právnych normách Európskeho správneho práva (len do študijných  

programov v odbore správne právo) (dSPRP15-1/19).“ 
 

≈ ≈ ≈ 
 

Uznesenie č. 4/VIII/2019 
 

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

ustanovení § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 17 písm. i) a čl. 22 ods. 6 

písm. h) a čl. 22 ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v 

znení neskorších predpisov 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

berie na vedomie návrh na úpravu nasledujúcich doktorandských študijných programov 

 

teória a dejiny štátu a práva (denná/externá forma) 

ústavné právo (denná/externá forma) 

správne právo (denná/externá forma) 

pracovné právo (denná/externá forma) 

trestné právo (denná/externá forma) 

medzinárodné právo (denná/externá forma) 

obchodné a finančné právo (denná/externá forma) 

občianske právo (denná/externá forma) 

 

takto: 

a) v odporúčaných študijných plánoch a iných dokumentoch predložených na akreditáciu sa 

vypúšťajú podmienky uskutočňovania programov uvedené v prílohe č. 1 

b) do odporúčaných študijných plánov a iných dokumentov predložených na akreditáciu sa 

namiesto údajov uvedených v písm. a) zaraďujú nasledujúce podmienky uskutočňovania 

doktorandských študijných programov: 

1. Kontrolné etapy štúdia (príloha č. 2) 

2. Hodnotenie vedeckej a pedagogickej činnosti (príloha č. 3)“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

 

Uznesenie č. 5/VIII/2019 
 

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

„senát“) podľa čl. 2 ods. 2 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty pre študentov na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty schvaľuje vymenovanie za predsedu Disciplinárnej komisie Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty doc. JUDr. Ing. Ondreja Blaža, PhD. a za 

členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Dr. h. 

c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., JUDr. Hanu Kováčikovú, Erika Tótha a Mgr. Filipa 

Vincenta.“ 
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 ≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 6/VIII/2019 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, zvolil v tajnej 

voľbe zástupcu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v Rade vysokých 

škôl Slovenskej republiky doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.“ 
 

≈ ≈ ≈ 

 

 

Uznesenie č. 7/VIII/2019 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zvolil na 

uprázdnené miesto v tajnej voľbe nasledujúceho člena Stálej volebnej komisie fakulty pre 

voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulte: 

a) Stála volebná komisia pre zamestnaneckú časť akademickej obce: 

člen: JUDr. Veronika Munková, PhD.“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

 

Uznesenie č. 8/VIII/2019 
 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na návrh 

predsedu senátu 

 

schvaľuje 

 

Správu o činnosti Legislatívnej komisie a Kontrolnej komisie za rok 2018.“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 


