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Uznesenia 

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

fakulty 

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

konanom dňa 26. apríla 2018 
 

 

Uznesenie č. 1/XIV/2018  

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

schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Správa o činnosti Akademického senátu UK, Právnickej fakulty 

3. Prerokovanie hodnotenia vedeckej a pedagogickej činnosti na PraF UK za rok 2017  

4. Rôzne 

5. Záver 

≈ ≈ ≈ 

Uznesenie č. 2/XIV/2018 

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

základe čl. 13 ods. 3 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schváleného 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 10. 2009 a 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11. 11. 2009 (Vnútorný predpis č. 

1/2009), v znení Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(Vnútorný predpis č. 7/2010), v znení Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013), v znení Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 5/2015) a v znení Dodatku č. 4 k Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2016) na návrh predsedu senátu  

schvaľuje 

Správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, za 

funkčné obdobie máj 2016 – apríl 2018 a predkladá ju akademickej obci. 

≈ ≈ ≈ 

 

 

 

 



Uznesenie č. 3/XIV/2018 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

berie na vedomie 

 

návrh hodnotenia pedagogickej činnosti za rok 2017, Návrh hodnotenia vedecko-výskumnej 

činnosti za rok 2017 predložené dekanom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

 

≈ ≈ ≈ 

Uznesenie č. 4/XIV/2018 

 

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 

návrh na zaradenie nasledujúcich výberových predmetov do doktorandského študijného programu 

v súlade s predloženými informačnými listami: 

a) Vyšetrovací princíp, jeho rozsah a vplyv na tvorbu rozhodnutia v civilných mimosporových 

veciach, 

b) Civilné právo v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu 

pre ľudské práva, 

c) Participačné práva dieťaťa a ich výkon v civilnom procese.  

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 5/XIV/2018 

 

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 doktorandského študijného programu pracovné právo v študijnom odbore 3.4.6. Pracovné 

právo v dennej a externej forme. 

≈ ≈ ≈ 


