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N á v r h   u z n e s e n i a

Akademický senát UK

schvaľuje

Vnútorný predpis Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave,

Právnickej  fakulty,  schválenému  Akademickým  senátom  Univerzity  Komenského  

v  Bratislave,  Právnickej  fakulty  dňa  8.  10.  2008  a  Akademickým  senátom  Univerzity

Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 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.



Prerokovanie materiálu v orgánoch AS UK

Materiál bol schválený Akademickým senátom PraF UK dňa 22. júna 2015.

Materiál doručený v listinnej podobe dňa: 2. októbra 2015
Materiál doručený v elektronickej podobe dňa: 30. septembra 2015
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: áno
Pridelené číslo: AS 93/2015
Sprievodné dokumenty:

1. Sprievodný list dekana PraF UK zo dňa 29. septembra 2015.

2. Uznesenie č. 6/VIII/2015 zo zasadnutia AS PraF UK dňa 22. júna 2015.

Materiál  bol postúpený na prerokovanie Právnej komisii  AS UK a Pedagogickej komisii  
AS UK.

Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK:

Právna komisia AS UK
 zasadnutie dňa 5. októbra 2015

- komisia nebola uznášaniaschopná
- prítomní členovia komisie odporučili materiál schváliť

Pedagogická komisia AS UK
 zaslané členom komisie na vyjadrenie spôsobom per-rollam

- členovia komisie odporučili materiál schváliť po zapracovaní pripomienok

Materiál prerokovaný na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 7. októbra 2015.

Uznesenie č. 3:
Predsedníctvo Akademického senátu UK

I.
odporúča  predsedovi  Akademickému  senátu  UK  zaradiť  materiál  do  návrhu  programu
najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK,

II.
odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku PraF UK.

Pripomienky prorektorky UK pre legislatívu boli Kancelárii AS UK doručené e-mailom dňa
13. októbra 2015 a obratom boli e-mailom postúpené predkladateľovi materiálu.

Materiál bol zaradený do návrhu programu zasadnutia AS UK dňa 21. októbra 2015.

Za správnosť:

RNDr. Róbert Kysel, PhD.
tajomník AS UK



 

Vnútorné predpisy 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

 

 

Vnútorný predpis č. X/2015 

 

 

 
schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

a 

Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

 

Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, 

 

 
schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty dňa 8.10.2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 

22.10.2008 podľa § 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2015 

 



Čl. 1 

 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválený 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, dňa 

8.10.2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22.10.2008 v 

znení dodatku č. 1 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty dňa 23.3.2011 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave dňa 27.4.2011, dodatku č. 2 schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 18.4.2012 a Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 27.6.2012, dodatku č. 3 schváleného Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 20.11.2013 a Akademickým 

senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18.12.2013 a dodatku č. 4 schváleného 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 11.2.2015 a 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18.2.2015, sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. Čl. 13 ods. 12 znie: 

„Účasť študentov na seminároch (cvičeniach) a praktických cvičeniach je povinná. Ak sa 

študent nezúčastní na dvoch seminároch (cvičeniach) alebo praktických cvičeniach z 

daného predmetu, jeho neúčasť je ospravedlnená. Za tretiu a každú ďalšiu neúčasť na 

seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení z daného predmetu vyučujúci môže určiť 

náhradný spôsob výkonu seminára (cvičenia) alebo praktického cvičenia. Tento v plnom 

rozsahu nahradzuje neúčasť na seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení. Náhradný 

spôsob výkonu seminára (cvičenia) alebo praktického cvičenia určuje vyučujúci nad 

rámec požiadaviek uvedených v informačnom liste predmetu; môže ním byť najmä 

kontrolované samoštúdium, seminárna práca, preskúšanie v rámci konzultačných hodín, 

atď. Ak si študent riadne nenahradil seminár (cvičenie) alebo praktické cvičenie podľa 

tohto odseku, študent nebude z daného predmetu pripustený k hodnoteniu a teda daný 

predmet nemôže úspešne absolvovať. V takom prípade študent postupuje podľa čl. 11 

ods. 2 až 4. Kvalitu osvojenia si poznatkov zo seminárov (cvičení) a praktických cvičení 

študent preukazuje najmä na ďalších seminároch (cvičeniach) a praktických cvičeniach a 

pri kontrole štúdia (skúšaní).“. 

 

2. V článku 40 sa dopĺňajú odseky 13 až 15, ktoré znejú: 

„(13) Dodatok č. 5 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom 

fakulty dňa XX.XX.2015. 

(14) Dodatok č. 5 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom 

univerzity dňa XX.XX.2015. 

(15) Dodatok č. 5 k tomuto študijnému poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

schválenia Akademickým senátom univerzity.“. 

 

 

 



Čl. 2 

1) Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty dňa XX.XX.2015. 

2) Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 

XX.XX.2015. 

3) Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

 

 

..........................................................   .................................................................. 

 Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 predseda AS PraF UK  dekan PraF UK 

 

 

 

..........................................................   ................................................................. 

 doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

 predseda AS UK  rektor UK 
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doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
predseda Akademického senátu 
Univerzity Komenského v Bratislave 
Šafárikovo námestie 6 
814 99  Bratislava 1 

 
 
 
 

Váš list číslo/zo dňa 
 

Naše číslo sekr. 
1065/2015 A III/1 

Vybavuje/J 
 

Bratislava,  
29. 9. 2015 

 
 

 
Vec:  Predloženie návrhu Dodatku č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, na rokovanie Akademického senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave 

 
 
 
Vážený pán predseda, 
 
dovoľujem si Vám predložiť na rokovanie Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len „AS UK“) vnútorný predpis Univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý bol schválený Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, na zasadnutí dňa 22. 6. 2015 uznesením č. 
6/VIII/2015, s prosbou o jeho zaradenie na rokovanie AS UK a o  schválenie tohto dodatku 
v zmysle ustanovenia § 33 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Konkrétne ide o tento vnútorný predpis: 
Vnútorný predpis Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 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. 



Telefón: Fax: E-mail: Internet: 

+421 259244-104 +421 259244-216 sd_prafuk@flaw.uniba.sk http://www.flaw.uniba.sk 

 

 
 

 
Zároveň si Vám dovoľujem navrhnúť, aby AS UK vo veci predkladaného materiálu 

rozhodol nasledovným  
 

uznesením: 
 
„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Vnútorný predpis 

Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 
schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 
22. 10. 2008 podľa § 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.“ 

 
S pozdravom 
 
 

 
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

dekan fakulty 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
1. Schválené znenie vnútorného predpisu Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8.10.2008 a Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave dňa 22.10.2008 podľa § 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 
2. Výpis z uznesení z VIII. zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty vo volebnom období 1. máj 2014 – 30. apríl 2016, konaného dňa 22. júna 2015 – 
uznesenie č. 6/VIII/2015 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 
Akademický senát  

Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00  Bratislava I 

 

 

Uznesenia 

 Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave,  

Právnickej fakulty,  

prijaté na VIII. zasadnutí vo volebnom období 1. máj 2014 – 30. apríl 

2016  

konanom dňa 22. júna 2015. 
 

***VÝPIS*** 

 

Uznesenie č. 6/VIII/2015 

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

„akademický senát“),  

 

na základe § 27 ods. 1 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. 50 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v 

Bratislave č. 5/2014 úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 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. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8.10.2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave dňa 22.10.2008 podľa § 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. 

*      * 

* 
 
 

 

 Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD., v.r. 

 predseda Akademického senátu 

 Univerzity Komenského v Bratislave, 

  Právnickej fakulty 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Akademický senát

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., predseda Pedagogickej komisie AS UK

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD
Predseda AS  UK,Kancelária AS UK
Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440

814 99 Bratislava 1

V Bratislave 7.9.2015

Vážený pán predseda,

odpovedám na Váš list a predkladám stanovisko za Pedagogickú komisiu AS UK k študijným poriadkom 
FTVŠ, novele ŠP PrafUK ako aj k novele Štipendijného poriadku UK.

1) Študijný poriadok FTVŠ UK
Členovia komisie mali len drobné pripomienky týkajúce sa nepresností vzniknutých pri preberaní povinných 
paragrafov zo Študijného poriadku UK. Konkrétne sa na viacerých miestach Konkrétne v čl 18, (8) , 
navrhujeme vypustiť  text: ,,oblasti katolíckej teológie je dizertačnou skúškou licenciátska skúška“ Podobne 
čl 38, (4) , navrhujeme vypustiť  text: ,, V oblasti katolíckej teológie obsah písomnej práce k dizertačnej 
(licenciátskej) skúške tvorí súčasný stav poznatkov o danej téme a nové výsledky, ktoré doktorand dosiahol. 
“ Podobné vyjadrenie je v čl 39 (3). Ďalej navrhujeme upresniť a gramaticky upraviť názov programu 
Erasmus na Erasmus Plus v čl 30 (2). Navrhujeme zrušiť text ,,Ak študijný poriadok FTVŠ UK neurčí inak,“
v čl. 27 (4). 

Odporúčanie: členovia  PedKom AS UK odporúčajú schváliť predložený študijný poriadok FTVŠ po 
zapracovaní pripomienok. 

2) Novela Študijného poriadku PraF UK
Členovia komisie vyjadrili všeobecný súhlas so znením novely a jej zásadami. Mali však pripomienky resp. 
otázky týkajúce sa riešenia absencií študentov na predmetoch povinnej výučby Čl. 13 ods. 12 novely, kde sa 
implicitne umožňuje študentom dvakrát  neúčasť bez udania vážnych dôvodov. Na druhej strane v ŠP UK čl. 
21 bod 9 , že ,,Neúčasť   na   vzdelávacích   činnostiach môže   vyučujúci   ospravedlniť   z dôvodu 
práceneschopnosti alebo z dôvodu iných prekážok na strane študenta … ktoré študent preukáže príslušnými 
dokladmi.'' Navrhujeme preto upresniť znenie Čl. 13 ods. 12 novely,  tak, že ŠP PrafUK bude vyžadovať 
náležitosti plynúce z nadradeného predpisu ŠP UK a bude sa teda explicitne vyžadovať dokladovanie 
neúčasti tak, ako je to stanovené v ŠP UK. 

Odporúčanie: členovia  PedKom AS UK odporúčajú schváliť predloženú novelu Študijného poriadku 
PraFUK po zapracovaní pripomienok. 

2) Novela Štipendijného poriadku  UK
Členovia komisie nemali námietky a odporúčajú AS UK túto novelu schváliť.

S pozdravom,

Daniel Ševčovič
Predseda Pedagogickej komisie AS UK



Pripomienky k dodatku č. 5 k Študijnému poriadku Právnickej fakulty UK

V súvislosti s novelizáciou čl.13 ods.12 Študijného poriadku Právnickej fakulty odporúčame
zmeniť aj odsek 13 predmetného článku, podľa ktorého ak má študent na seminári (cvičení)
alebo praktickom cvičení z daného predmetu počas semestra viac ako tri neúčasti, vyučujúci
môže rozhodnúť, že si tieto neúčasti študent nemôže nahradiť. Z uvedeného ustanovenia nie
je zrejmé o aké neúčasti študenta na seminároch ide, nakoľko v porovnaní s predchádzajúcim
znením ustanovenia čl. 13 ods. 12 jeho novelizované znenie rozlišuje ospravedlnené neúčasti
a prípady, keď za neúčasť na seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení vyučujúci môže
určiť náhradný spôsob výkonu seminára (cvičenia) alebo praktického cvičenia.  

Predmetné ustanovenie čl.  13 ods. 13 Študijného poriadku Právnickej fakulty odporúčame
upresniť  a špecifikovať  o aké  neúčasti  študenta  na  seminároch  (cvičeniach)  a praktických
cvičeniach sa jedná, aby nedochádzalo k interpretačným nejasnostiam.


