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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 XI. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

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

konanom dňa 19. septembra 2019 
 

 

Uznesenie č. 1/XI/2019 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kritériá prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 

3. Súhlas s vymenovaním predsedu, podpredsedov a členov Rady pre kvalitu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

4. Súhlas s vymenovaním predsedu, podpredsedu a členov Rady pre kvalitu vedy a 

doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

5. Súhlas s vymenovaním členov disciplinárnej komisie za študentov 

6. Voľba členov a náhradníka Stálej volebnej komisie fakulty pre študentskú časť 

akademickej obce 

7. Vyhlásenie volieb do AS UK 

8. Rôzne  

9. Záver“ 
 

≈ ≈ ≈ 

 

 

Uznesenie č. 2/XI/2019 
 

„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 2020/2021 pre 

a) bakalársky študijný program právo, 

b) bakalársky študijný program Ekonómia a právo, 

c) bakalársky študijný program Manažment a právo, 

d) magisterský študijný program právo (akreditovaný v roku 2017), 
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e) magisterský študijný program právo (akreditovaný v roku 2015)  

f) magisterský študijný program právo (v anglickom jazyku), 

g) magisterský študijný program Právo a ekonómia,  

h) magisterský študijný program kánonické právo,  

i) doktorandské študijné programy  teória a dejiny štátu a práva, ústavné právo, správne 

právo, pracovné právo,  trestné právo,  medzinárodné právo, právo Európskej únie, 

rímske právo, obchodné a finančné právo, občianske právo, kánonické právo, 

 v znení predloženom dekanom.“  

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 3/XI/2019 
 

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

„akademický senát“), na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, na základe čl. 2 Štatútu Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č.2/2019) na návrh dekana  

 

schvaľuje 

 

predsedu, podpredsedov a členov Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, 

 

a to 

predseda: Doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 

podpredseda: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD. 

podpredseda: Bc. Erik Tóth 

 

členovia za zamestnaneckú časť: Doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 

Doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 

Doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

Doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 

 

členovia za študentskú časť: Bc. Peter Kováč 

    Matúš Brath 

Bc. Eva Minarovičová 

Mgr. Štefan Panuška“ 

 

≈ ≈ ≈ 
 

Uznesenie č. 4/XI/2019 
 

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

„akademický senát“), na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, na základe čl. 5 Štatútu Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č.2/2019) na návrh dekana  

 

schvaľuje 
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predsedu, podpredsedov a členov Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

a to: 

predseda: Dr. iur. Angelika Mašurová, MLE 

podpredseda: Prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

členovia za profesorov: Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. 

    Prof. JUDr. Marián Vrabko, PhD. 

členovia za doktorandov: Mgr. Sandra Sakolciová 

    Mgr. Mária Bezáková“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

 

Uznesenie č. 5/XI/2019 
 

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

fakulty podľa čl. 2 ods. 2 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre 

študentov 

 

schvaľuje vymenovanie 

 

členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za 

študentskú časť, a. to: 

1. Bc. Erik Tóth 

2. Mgr. Igor Slovák“ 
 

 ≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 6/XI/2019 
 

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

uprázdnené miesta v tajnej voľbe nasledujúcich členov a náhradníka Stálej volebnej komisie 

fakulty pre voľby do samosprávnych akademických orgánov organizovaných na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte: 

a) Stála volebná komisia pre študentskú časť akademickej obce: 

člen: Bc. Martin Matejovič, Bc. Gabriela Bajjaniová 

náhradník: Bc. Michal Želonka “ 

 

≈ ≈ ≈ 

  

Uznesenie č. 7/XI/2019 
 

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

„senát“),  na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 

č. 73/2019 zo dňa 15. 05. 2019, v súlade s čl. 18 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave 

(vnútorný predpis UK č. 10/2008) a Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave (vnútorný predpis UK č. 4/2015) (ďalej len „volebné zásady“)  
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vyhlasuje všeobecné voľby vo volebnom obvode Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „PraF UK“) do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len „AS UK“), ktoré sa uskutočnia dňa 17. októbra 2019 v 

čase od 09.30 do 15.30 hod. v miestnosti č. č. 324 SB Iuridicum v sídle PraF UK v 

Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, za nasledujúcich podmienok:  

a) voľbami sa zvolia na funkčné obdobie od 1.11.2019 do 31.10.2023 traja zástupcovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK a dvaja zástupcovia študentskej časti 

akademickej obce PraF UK;  

 

b) právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za zamestnaneckú časť akademickej obce 

PraF UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej 

obce PraF UK, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce PraF UK; právo 

navrhovať kandidáta na člena AS UK za študentskú časť akademickej obce PraF UK má 

ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce PraF UK, a to z 

členov študentskej časti akademickej obce PraF UK; člen akademickej obce môže za 

kandidáta navrhnúť samého seba.  

 

c) návrh kandidáta musí mať listinnú formu a musí obsahovať:  

1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,  

2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,  

3. meno a priezvisko kandidáta,  

4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS 

UK,  

5. v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti, označenie konkrétneho pracoviska, na 

ktorom kandidát pôsobí; v prípade kandidáta do študentskej časti akademického 

senátu označenie študijného programu, ktorý študent študuje, a stupeň a rok (ročník) 

štúdia,  

 

d) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníčke AS PraF 

UK JUDr. Soni Ralbovskej Sopúchovej, PhD., prostredníctvom podateľne PraF UK 

najneskôr do 7. októbra 2019 do 12.00 hod.; na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené 

náležitosti sa neprihliada.“ 

≈ ≈ ≈ 

 

 

 


