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Ročník  2021 



Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súvislosti s výsledkom 

pracovnoprávnych a iných súdnych sporov v súlade s čl. 10 ods. 3 Organizačného poriadku UK 

tento príkaz: 

 

Po prerokovaní vo Vedení UK a Kolégiu rektora UK dňa 27.5.2021 

 

p r i k a z u j e m 
 

1. Pri civilných zákazkách, ktorých predmetom bude: 

a) právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom 

konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní, 

b) právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, 

alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne 

poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu, 

c) poskytovanie iných právnych služieb (okrem osvedčovania listín notárom alebo 

oprávnenou osobou), 

využívať služby advokátskej kancelárie, ktorá bude centrálne pre celú UK vybratá procesmi 

verejného obstarávania (ďalej len „advokátska kancelária“) prostredníctvom Oddelenia 

centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK (ďalej len „OCOZ“). 

Tento príkaz sa nevzťahuje na neukončené spory, v ktorých už je UK právne zastúpená.  

 

 Zodpovední: dekani fakúlt UK, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK (ďalej 

len „SHS“), vedúci resp. riaditelia centrálne financovaných súčastí UK 

(ďalej len „CFS“), OCOZ  

 Termín: bezodkladne 

 

2. Služby advokátskej kancelárie využívať najmä v prípadoch, ak hrozí pravdepodobnosť 

súdneho sporu (skončenia pracovného pomeru a pod.), zároveň je však potrebné dodržiavať 

zásady hospodárnosti a efektívnosti, t. j. v prvom rade využiť existujúce personálne 

a odborné kapacity fakulty, súčasti či UK. Náklady spojené s právnym zastúpením 

advokátskou kanceláriou znáša každá fakulta alebo iná súčasť samostatne. 

 

Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia SHS, vedúci resp. riaditelia CFS, kvestorka UK 

 

3. V súlade s uvedeným vydávať plnomocenstvá na konanie v mene UK v súdnych sporoch. 

  

Zodpovedné:  Oddelenie legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK 

 

4. Vypracovať zoznam neukončených súdnych sporov na fakultách a SHS (uviesť ich stav 

a predpokladaný vývoj) a zaslať ho Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu. 

 

Zodpovední: dekani fakúlt, riaditelia SHS 

Termín:  do konca júna 2021 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.     

 

V Bratislave 31. mája 2021 

 

       prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

               rektor UK 


