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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 a 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, sa mení a 
dopĺňa takto: 
 

1. V čl. 5 sa za ods. 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:  

„(4) Jedného študentského študijného radcu z členov študentskej časti akademickej obce  

fakulty volí a odvoláva študentská časť Akademického senátu fakulty; svoju činnosť 

vykonáva v súčinnosti so študijnými poradcami a koordinuje ju hlavný študijný 

poradca. Úlohou študentského študijného radcu z členov študentskej časti akademickej 

obce  fakulty je najmä odpovedať na otázky študentov fakulty týkajúce sa výučby a ich 

podnety týkajúce sa výučby predkladať hlavnému študijnému poradcovi, dekanovi, 

vedúcemu študijného oddelenia alebo zástupcom vedúcich katedier.“ 

(5) Výkon funkcie študentského študijného radcu z členov študentskej časti 

akademickej obce fakulty zaniká: 

a) odvolaním, 

b) prerušením štúdia, 

c) skončením štúdia, ak nepožiadal o pozastavenie výkonu funkcie  študentského 

študijného radcu podľa odseku 6, 

d) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, najneskôr v posledný deň určený na zápis 

prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o 

študentského študijného radcu s pozastaveným výkonom funkcie, 

e)  vzdaním sa funkcie, 

f) smrťou. 

(6) Študentský študijný radca z členov študentskej časti akademickej obce fakulty, 

ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym 

skončením štúdia písomne požiadať predsedu akademického senátu o  pozastavenie 

výkonu funkcie študijného poradcu. Výkon funkcie sa pozastaví odo dňa 

nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Výkon funkcie sa obnoví dňom, 

keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce fakulty, ak výkon jeho 

funkcie nezanikol z iných dôvodov.“  

 

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 10. 
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2. V čl. 11 ods. 2 sa za prvú vetu vkladajú vety: „Pri opakovane zapísanom povinnom 

predmete musí študent absolvovať výučbu tohto predmetu od začiatku. Dekan fakulty 

môže uznať výučbu absolvovanú študentom z daného povinného predmetu 

v predchádzajúcom akademickom roku, ak: 

a) študent absolvoval výučbu v rozsahu, ktorý zaručuje dostatočnú prípravu na 

absolvovanie skúšania z daného predmetu a 

b) neabsolvovanie opätovnej výučby nekomplikuje realizáciu priebežného skúšania 

alebo kombinovaného skúšania. 

Žiadosť o uznanie absolvovania výučby študent adresuje zástupcovi vedúceho katedry, 

ktorý postúpi žiadosť spolu so stanoviskom k nej dekanovi fakulty. Na uznanie 

absolvovania výučby pri povinnom predmete z predchádzajúceho akademického roku 

nie je nárok.“ 

3. V čl. 11 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá veta: „Pri opakovane zapísanom povinne 

voliteľnom predmete musí študent absolvovať výučbu tohto predmetu od začiatku.“ 

4. V čl. 11 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá veta: „Pri opakovane zapísanom výberovom 

predmete musí študent absolvovať výučbu tohto predmetu od začiatku.“     

5. V čl. 12 ods. 6 sa na konci druhej vety pripájajú slová: „alebo z iných závažných 

dôvodov“ 

6. Čl. 12 ods. 9 znie:  

„(9) Študent si môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť 

alebo zmeniť zapísaný predmet len z dôvodu rozvrhovej kolízie alebo v prípade, že 

výučba predmetu bola v danom semestri oficiálne zrušená alebo z iných závažných 

dôvodov. Musí pritom dodržať zásady platné pre zápis predmetov. Úpravu študijného 

plánu vykoná študent osobne na študijnom oddelení, kde sa mu podľa pravidiel 

ustanovených v ods. 8 vyhotoví protokol o zmene študijného plánu (príloha vzor č. 2). 

Okrem študenta ho podpíše aj príslušný referent študijného oddelenia, ktorý ho zároveň 

uloží do spisu študenta.“ 

7. V čl. 12 ods. 12 sa slová „4 pracovné dní“ nahradzujú slovami „7 pracovných dní“. 

8. V čl. 12 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta.  

9. V čl. 12 ods. 18 sa vypúšťa slovo „vážnych“ a slovo „z“ sa nahrádza slovom „zo“ 

10. V čl. 16 ods. 7 sa v druhej vete slová „2 dni“ nahradzujú slovami „1 deň“. 

11. V čl. 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pri povinne voliteľných predmetoch a pri 

výberových predmetoch“. 

12. Čl. 18 ods. 2 znie:  

„(2) Študenti nemajú právo pri kontrole štúdia (skúšania) pri povinnom predmete 

používať nekomentované právne predpisy, ak tak rozhodne na návrh vedúceho 

príslušnej katedry (riaditeľa príslušného ústavu) dekan. Dekan môže postupom podľa 
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predchádzajúcej vety určiť obmedzený rozsah, v ktorom majú študenti právo pri 

kontrole štúdia (skúšania) pri povinnom predmete používať nekomentované právne 

predpisy.“ 

13. Čl. 18 ods. 3 znie: 

„(3) Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na kontrolu štúdia (skúšania) jednotlivých 

predmetov štátnej skúšky. Študenti majú právo pri kontrole štúdia (skúšania) 

jednotlivých predmetov štátnej skúšky používať nekomentované právne predpisy, ak tak 

rozhodne vedúci príslušnej katedry alebo riaditeľ príslušného ústavu po prerokovaní na 

zasadnutí príslušnej katedry alebo ústavu, alebo ak to vyplýva zo študijného programu 

alebo ak o tom rozhodne na návrh dekana Akademický senát fakulty. Príslušný vedúci 

katedry alebo riaditeľ ústavu, študijný program alebo Akademický senát fakulty na 

návrh dekana môžu zároveň určiť rozsah, v ktorom majú študenti právo pri kontrole 

štúdia (skúšania) jednotlivého predmetu štátnej skúšky používať nekomentované právne 

predpisy. Príslušný vedúci katedry a príslušný riaditeľ ústavu nemajú právo meniť 

predchádzajúce rozhodnutie Akademického senátu fakulty podľa tohto odseku okrem 

prípadu, keď im na to dá Akademický senát fakulty súhlas. Pri obhajobe záverečnej 

práce študenti nemajú právo používať nekomentované právne predpisy.“ 

14. V čl. 22 ods. 8 sa v prvej vete slovné spojenie „do 31. 3.“ nahrádza slovným spojením 

„do 15. 4.“ 

15. V čl. 22 ods. 8 sa v druhej vete slovné spojenie „do 10. 1.“ nahrádza slovným spojením 

„do 15. 1.“ 

16. V článku 40 sa dopĺňajú odseky 10 až 12, ktoré znejú: 

„(10) Dodatok č. 4 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom 
fakulty dňa 11. 2. 2015. 
 
(11) Dodatok č. 4 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom 

univerzity dňa 18. 2. 2015. 
 
(12) Dodatok č. 4 k tomuto študijnému poriadku nadobudol platnosť dňom jeho schválenia 
Akademickým senátom univerzity a účinnosť dňa 1. 9. 2015 okrem článku 1 bodu 1, ktorý 
nadobudol účinnosť dňom nasledujúcim po dni schválenia tohto dodatku k študijnému 
poriadku Akademickým senátom univerzity .“ 
 

 
Čl. 2 

 

1) Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty dňa 11. 2. 2015. 
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2) Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. 2. 
2015. 
3) Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom univerzity 
a účinnosť dňom 1. 9. 2015 okrem článku 1 bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni schválenia tohto dodatku k študijnému poriadku 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 

 


