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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 XV. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty  

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

konanom dňa 10. februára 2022 

 

 

 

Uznesenie č. 1/XV/2022 
 

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

PraF UK“), schvaľuje nasledujúci program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

3. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty 

4. Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku PraF UK   

5. Schválenie návrhu na vymenovanie prodekanky Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

6. Výzva rady VŠ   

7. Rôzne 

8. Záver.“ 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 2/ XV/2022 
 

„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. a) zákona č. 131/2002 Z. 

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

a na základe čl. 10 ods. 5 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 

10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, schválený Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, v znení dodatkov č. 1 až 6, na návrh dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

schvaľuje 

 

Vnútorný predpis Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.“ 

 

≈ ≈ ≈ 
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Uznesenie č. 3/XV/2022 

 

„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. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. 

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

a na základe čl. 42 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 20/2019 

schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 

na návrh dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Vnútorný predpis Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 5/2020 Študijný poriadok  

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.“ 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 4/XV/2022 

 

„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. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. 

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

a na základe čl. 42 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 20/2019 

schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1, na návrh dekana Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  

 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku PraF UK.“ 

 

≈ ≈ ≈ 

 

Uznesenie č. 5/XV/2022 

 

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

PraF UK“) sa v plnom rozsahu pripája a podporuje výhrady Rady vysokých škôl Slovenskej 

Republiky (ďalej ako „RVŠ SR“) k novele zákona o vysokých školách, ktorá je aktuálne 

predmetom rokovania NR SR a ktoré RVŠ SR formulovala vo Výzve RVŠ SR akademickým 

senátom fakúlt a vysokých škôl dňa 9.2.2022. 

AS PraF UK rovnako podporuje výzvu RVŠ SR na symbolické prerušenie výučby dňa 

21.2.2022 a vyzýva dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty aby na 

tento deň udelil študentom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  dekanské 

voľno.“ 


