
Pripomienky Právnej komisie AS UK  

k Vnútornému predpisu č. x/2016 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, 

Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty  

 

1. Pripomienky zásadného charakteru, spočívajúce v nesúlade predloženého 

Študijného poriadku RKCMB fakulty so Študijným poriadkom UK v Bratislave, 

prípadne všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

do čl. 5 – navrhujeme doplniť ustanovenia o prijímacej skúške a komisii pre doktorandské 

štúdium (č. 5 ods. 12, 13 Študijného poriadku UK) 

 

do čl. 15 ods. 3 – navrhujeme doplniť ustanovenie čl. 16 ods. 3 pís. e) Študijného 

poriadku UK 

 

do čl. 18 – navrhujeme doplniť ustanovenia čl. 19 ods. 8 a 9 Študijného poriadku UK 

 

do čl. 19 – navrhujeme doplniť ustanovenia čl. 20 ods. 10, 11 Študijného poriadku UK 

 

čl. 24 ods. 7 – navrhujeme zosúladiť toto ustanovenie s čl. 25 ods. 7 Študijného poriadku 

UK tak, že buď sa priamo v Študijnom poriadku fakulty uvedú ďalšie kontrolné etapy, 

alebo sa celé toto ustanovenie vypustí, nakoľko tieto etapy musia byť podľa ustanovenia  

 

čl. 25 ods. 7 Študijného poriadku UK stanovené priamo v Študijnom poriadku fakulty, nie 

v študijnom programe. 

 

čl. 30 ods. 5 -  navrhujeme vypustiť, nakoľko je v rozpore so Študijným poriadkom UK 

a všeobecne záväznými právnymi predpismi, nakoľko v prípade ukončeného 

bakalárskeho štúdia už nie je možné uznávať absolvované predmety a prenášať kredity.  

 

Čl. 38 ods. 2 – navrhujeme zmeniť slovné spojenie „Písomná žiadosť o licenciátsku 

skúšku“ slovným spojením „Prihláška na licenciátsku skúšku“. 

 

Čl. 38 ods. 3 a 4 – navrhujeme zmeniť slovné spojenie „ žiadosť o licenciátsku skúšku“ 

na slovné spojenie „prihláška na licenciátsku skúšku“. 

 

Čl. 39 ods. 1, 2 – navrhujeme zmeniť „žiadosť o dizertačnú skúšku“ na „prihlášku 

na dizertačnú skúšku“. 

 



Čl. 43 ods. ods. 16 – navrhujeme upraviť v súlade s čl. 38 ods. 11 Študijného poriad-

ku UK, nakoľko o vykonaní a výsledku dizertačnej skúšky nevydáva vysvedčenie 

o štátnej skúške UK, ale školiace pracovisko. 

 

2. Pripomienky, ktoré majú odporúčajúci charakter a ktorých zapracovanie je 

na zvážení RKCMB fakulty UK v Bratislave 

Čl. 12 ods. 4 – navrhujeme, aby bolo slovné spojenie „ čl. 31 Študijného poriadku UK“ 

nahradené slovným spojením „ čl. 30 Študijného poriadku fakulty“, nakoľko máte aj 

vlastnú úpravu a preto nie je dôvod odkazovať na študijný poriadok UK 

 

3. Pripomienky legislatívno-technického, prípadne štylistického charakteru 

 

Úvodná strana – zmeniť názov fakulty; správne má byť: „Univerzity Komenského 

v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty“ 

 

Preambula – zmeniť názov fakulty tak, ako je uvedené vyššie. 

 

 

Právna komisia chce zároveň požiadať o vysvetlenie týchto ustanovení, príp. 

nutnosti ich zaradenia do Študijného poriadku: 

 

Čl. 38 ods. 15 – máme pochybnosti, či môže dekan uznať úspešne absolvované 

licenciátske štúdium v celkovej hodnote 90 kreditov. 


