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Čl. 1 

 

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválený 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) a v znení Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (Vnútorný predpis č. 2/2013), sa mení a dopĺňa 
takto: 
 
1. V čl. 11 ods. 1 druhá veta znie: „Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia 
a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 
pracovný čas a študenti.“  

2. V čl. 11 ods. 1 tretia veta znie: 

„Rektor univerzity, prorektori univerzity a dekan fakulty sú členmi akademickej obce fakulty, 
ak mali v čase ustanovenia do funkcie uzatvorený na fakulte pracovný pomer na ustanovený 
týždenný pracovný čas alebo majú na fakulte uzatvorený pracovný pomer.“ 
 
3. Čl. 11 ods. 7 sa vypúšťa. 
 

4. V čl. 22 ods. 2 písm. d) sa za slová „vnútorných predpisov univerzity a fakulty aj“ vkladajú 
slová „asistentom prodekanov, splnomocnencovi dekana pre vonkajšie vzťahy, zástupcom 
vedúcich katedier a  zástupcom riaditeľov ústavov“. 

5. V čl. 22 ods. 3 sa vkladajú tretia a štvrtá veta, ktoré znejú: Dekan poveruje zamestnancov 
fakulty výkonom funkcii zástupcov vedúcich katedier a zástupcov riaditeľov ústavov. Dekan 
ruší poverenie zamestnancov výkonom funkcii podľa predchádzajúcej vety. 

6. V čl. 22 ods. 3 sa vkladá piata veta, ktorá znie nasledovne: „Dekan z radov zamestnancov 

fakulty a interných doktorandov fakulty vymenúva a odvoláva asistentov prodekanov, z radov 
zamestnancov fakulty vymenúva a odvoláva splnomocnenca dekana pre vonkajšie vzťahy; 
pre vymenovanie splnomocnenca dekana pre vonkajšie vzťahy sa vyžaduje predchádzajúci 
súhlas akademického senátu fakulty.“ 

7. V čl. 26 ods. 1 sa za slovami „vedenie fakulty“ vypúšťa bodka a vkladá sa nové písm. c), 
ktoré znie: 

„c) splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy.“ 

8. V čl. 26 ods. 2 sa v prvej vete za slová „riaditelia ústavov,“ vkladajú slová „zástupcovia 

vedúcich katedier, zástupcovia riaditeľov ústavov,“ a za slová „predseda akademického 
senátu fakulty,“ slová „podpredsedovia akademického senátu fakulty, overovateľ 
akademického senátu fakulty za študentskú časť,“ a za slová „zástupca odborových 
organizácii na fakulte“ čiarka a slová „prípadne ďalší členovia akademickej obce fakulty, 
ktorých vymenuje dekan“. 

9. V čl. 26 ods. 3 sa v prvej vete na konci pripájajú slová „prípadne ďalší členovia 
akademickej obce fakulty, ktorých vymenuje dekan“. 

10. V článku 26 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 



„(4) Dekan vymenúva z radov zamestnancov fakulty splnomocnenca dekana pre vonkajšie 

vzťahy po predchádzajúcom súhlase akademického senátu fakulty. Splnomocnenca dekana 
pre vonkajšie vzťahy odvoláva dekan. Splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy  je 
poradným orgánom dekana, reprezentuje dekana a spolupôsobí pri nadväzovaní kontaktov vo 
vzťahu k odbornej aj širšej verejnosti v Slovenskej republike a v zahraničí. Splnomocnenec 
dekana pre vonkajšie vzťahy má právo byť prítomný a vystupovať na zasadnutiach 
akademického senátu fakulty, kolégia dekana a vedenia fakulty.“ 

11. V čl. 36 ods. 3 sa slová „a jej ďalších predstaviteľov a samosprávnych orgánov“ 

nahrádzajú slovami „a ďalších predstaviteľov a samosprávnych orgánov fakulty“. 

12. V čl. 89 za sa odsek 9 vkladajú nové odseky 10 až 12, ktoré znejú: 

„(10) Dodatok č. 3 k tomuto štatútu bol schválený Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 11. 2. 2015. 

(11) Dodatok č. 3 k tomuto štatútu bol schválený Akademickým senátom Univerzity 
Komenského v Bratislave, dňa 18. 2. 2015. 

(12) Dodatok č. 3 k tomuto štatútu nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia 
Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave.“ 

 

Čl. 2 

1) Dodatok č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol 
schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
dňa 11. 2. 2015. 

2) Dodatok č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol 
schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. 2. 2015. 

3) Dodatok č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského v 
Bratislave. 
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