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Uznesenia 

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

fakulty 

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

konanom dňa 26. júna 2017 

 

 

Uznesenie č. 1/X/2017 

 

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

„senát“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu  

2. Schválenie výročnej správy o činnosti PraF UK za rok 2016  

3. Súhlas s vymenovaním a odvolaním členov Vedeckej rady PraF UK  

4. Kritériá prijímacieho konania PraF UK na štúdium na fakulte  

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/X/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 v platnom a účinnom znení, 

 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za rok 2016, 

predloženú dekanom fakulty.“ 

 

≈ ≈ ≈ 

 

 

Uznesenie č. 3/X/2017 

 
„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 členov Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

 

a to 

 

1. prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc.  

2. doc. JUDr. PhDr. Petra Potáscha, PhD. 

3. doc. JUDr. Romany Smyčkovej, PhD.  

4. doc. JUDr. Tomáša Ľalíka, PhD. 

5. JUDr. Jany Duračinskej, PhD.  

 

a návrh na odvolanie člena Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty doc. JUDr. Jána Cupera, CSc.“ ≈ ≈ ≈ 
 

Uznesenie č. 4/X/2017 
 

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

senát“), na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 

„dekan“), podľa § 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 na základe čl. 17 písm. j) Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v platnom znení, 

 

schvaľuje 

 

kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019 pre 

a) bakalársky spoločný študijný program: „Ekonómia a právo“, študijné odbory: národné hospodárstvo 

(3.3.1.) a právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a externá) v znení predloženom dekanom, 

b) bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a externá) v 

znení predloženom dekanom,  

c) magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná a externá) 

v slovenskom jazyku v znení predloženom dekanom,  

d) magisterský študijný program právo, študijný odbor právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v anglickom 

jazyku v znení predloženom dekanom, 

e) bakalársky študijný program, magisterský študijný program a doktorandské študijné programy – 

prijímanie študentov na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, formou 

prestupu z inej vysokej školy v dennej a v externej forme štúdia v znení predloženom dekanom, 

f) doktorandské štúdium  (forma štúdia: denná a externá) v slovenskom a anglickom  jazyku v znení 

predloženom dekanom,  

g) magisterský spoločný študijný program: „Právo a ekonómia“, študijné odbory: národné 

hospodárstvo (3.3.1.) a právo (3.4.1.) (forma štúdia: denná) v znení predloženom dekanom.“ 

≈ ≈ ≈ 

 

 

 

 


