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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 7. máj 2020 – 6. máj 2022 

konanom dňa 28. apríla 2021 
 

 

Uznesenie č. 1/VIII/2021 

 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Správa o činnosti AS PraF UK za rok 2020 

3. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty  

4. Súhlas s vymenovaním člena vedeckej rady  

5. Prerokovanie zaradenia nových výberových predmetov do akreditovaných bakalárskych, 

magisterských študijných programov a presunu existujúcich výberových predmetov v 

rámci bakalárskeho študijného programu právo  

6. Rôzne  

7. Záver.“ 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/VIII/2021 

 

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

predsedu senátu  

                                                            schvaľuje  

 

Správu o činnosti AS PraF UK za rok 2020.“ 

 

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 3/VIII/2021 

 

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

predsedu senátu  

                                                            schvaľuje  

 

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty.“ 
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≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 4/VIII/2021 

 

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

fakulty podľa § 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 podľa čl. 17 písm. e) Štatútu 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení neskorších dodatkov  

 

schvaľuje 

 

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

fakulty Dr. h. c. JUDr. Maroša Žilinku, PhD.“ 

 

≈ ≈ ≈ 

 

 

Uznesenie č. 5/VIII/2021 

 

„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 nového výberového predmetu do magisterského študijného programu právo 

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

roku 2017:  

a) Ochrana ľudských práv v Európskej únii (denná forma PraF.UEP/mPRV17-1218/20), 

 

2. zaradenie nových výberových predmetov do bakalárskeho študijného programu právo 

akreditovaného v roku 2017: 

b) Združovacie právo (denná forma PraF.KTPFP/bPRV17-1219/20), 

c) Právo kybernetickej bezpečnosti (denná forma PraF.UPITPDV/bPRV17-1220/20), 

d) Klinika práva kybernetickej bezpečnosti (denná forma PraF.UPITPDV/bPRV17-1221/20), 

 

3. presun existujúcich výberových predmetov v rámci bakalárskeho študijného programu 

právo akreditovaného v roku 2017 zo zimného semestra do letného semestra (s platnosťou od 

akademického roka 2021/2022): 

e) Mediálne právo (denná forma a externá forma, PraF.UPITPDV/bPRV17-1120/17, 

PraF.UPITPDV/bPRVx17-1120/17).“ 

 

≈ ≈ ≈ 

 

 


