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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 XII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

vo volebnom období 7. máj 2020 – 6. máj 2022 

konanom dňa 1. decembra 2021 

 

 

Uznesenie č. 1/XII/2021 

 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu   

2. Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku PraF UK  

3. Návrh dekana rektorovi UK na určenie ročného školného a určenie poplatkov spojených 

so štúdiom na akademický rok 2022/2023   

4. Vnútorný systém zabezpečovania  kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

5. Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu 

"docent" a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

"profesor“ na PraF UK   

6. Poverenie vedúceho katedry 

7. Predbežný návrh Štatútu PraF UK – informácia pre akademickú obec   

8. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku PraF UK – informácia pre akademickú obec   

9. Rôzne  

10. Záver .“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/XII/2021 

 

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

ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a na základe čl. 4 ods. 2 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 3/2007 

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, schválený Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 5 na návrh dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 
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Vnútorný predpis Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. 6. 2009, Dodatku 

č. 2 zo dňa 23. 3. 2011, Dodatku č. 3 z 11. 2. 2015, Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015, Dodatku 

č. 5 zo dňa 22. 6. 2015,  Dodatku č. 6 zo dňa 30. 9. 2015, Dodatku č. 7 zo dňa 8. 6. 2016, 

Dodatku č. 8 zo dňa 28. 11. 2017 a Dodatku č. 9 zo dňa 16. 12. 2020.“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

 

 

 

Uznesenie č. 3/XII/2021 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 66 

ods. 3 Vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení 

neskorších predpisov a na základe čl. 22 ods. 6 písm. l) a ods. 7  Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 1/2009) v znení neskorších 

predpisov na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

návrh dekana rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave na určenie ročného školného a 

poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2022/2023 v znení predloženom dekanom 

fakulty.“   
≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 4/XII/2021 

 

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

ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a na základe čl. 22 ods. 6 písm. l) a ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty v platnom a účinnom znení na návrh dekana Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty po prerokovaní 

 

berie na vedomie 

 

dekanom fakulty predložený návrh vnútorného predpisu, ktorý upravuje vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty.“ 

 

≈ ≈ ≈ 

 

 

Uznesenie č. 5/XII/2021 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 22 

ods. 6 písm. l) a ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v 
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platnom a účinnom znení na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty po prerokovaní 

 

berie na vedomie 

 

dekanom fakulty predložený návrh Kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedeckopedagogického titulu "docent" a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu "profesor“ na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulte.“ 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 6/XII/2021 

 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na základe čl. 22 

ods. 6 písm. f) a ods. 7 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v 

platnom a účinnom znení na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty po prerokovaní 

 

berie na vedomie návrh dekana na poverenie 

 

zamestnanca fakulty JUDr. Pavla Raka, PhD. výkonom funkcie vedúceho Katedry pracovného 

práva a práva sociálneho zabezpečenia.“ 

 
≈ ≈ ≈ 

 

 


