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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 dňa 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 dňa 20. 

11. 2013 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. 12. 2013, dodatku č. 

4 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 

11. 2. 2015 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. 2. 2015 a dodatku 

č. 5 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 

22. 6. 2015 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 21. 10. 2015, sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 4 ods. 1 písm. o) sa slová „vedúcich katedier“ nahrádzajú slovami „zástupcov vedúcich 

katedier alebo zástupcov riaditeľov ústavov“. 

 

2. Čl. 4 ods. 1 písm. r) znie: „právo na odpoveď na e-mailovú poštu zaslanú pedagógovi alebo 

zamestnancovi fakulty v primeranom časovom období pri splnení podmienky, že je odoslaná z 

univerzitného e-mailového konta študenta na fakultné e-mailové konto pedagóga alebo zamestnanca 

fakulty; právo na odpoveď študent nemá, ak sa jeho e-mailová komunikácia netýka pedagogických, 

resp. študijných záležitostí.“ 

 

3. V čl. 4 ods. 2 písm. k) sa slovo „fakultné“ nahrádza slovom „univerzitné“. 

 

4. V čl. 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: „Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach 

študentov, pokiaľ tento študijný poriadok, iné vnútorné predpisy alebo všeobecne záväzné právne 

predpisy ponechávajú dekanovi priestor na uváženie, ako aj pri výberových konaniach na študentské 

mobility a stáže, sa berie do úvahy aj plnenie povinností študenta vyplývajúcich z tohto študijného 

poriadku vrátane pokynov a opatrení  dekana vydaných na základe tohto študijného poriadku, iných 

vnútorných predpisov alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.“ 

Odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7. 

 

5. V čl. 5 ods. 4 sa za slová „zástupcom vedúcich katedier“ vkladajú slová „alebo zástupcom 

riaditeľov ústavov“. 

 

6. V čl. 11 ods. 2 sa za slová „zástupcovi vedúceho katedry“ vkladajú slová „alebo zástupcovi 

riaditeľa ústavu“. 
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7. Čl. 13 ods. 4 znie: „Konzultačné sústredenia sú zamerané na stručný úvodný výklad vyučujúceho 

zameraný na vysvetlenie teoretických základov a relevantnej terminológie preberaného učiva a na 

interaktívnou formou vedenú diskusiu medzi vyučujúcim a prítomnými študentmi, ktorej predmetom 

je spravidla riešenie študentom vopred zadaných prípadových štúdií alebo praktických úloh za použitia 

nekomentovaných právnych predpisov alebo iných relevantných študijných pomôcok alebo študijných 

materiálov. Diskusia má byť vedená tak, aby sa prítomní študenti aktívne zapájali do riešenia 

nastolených právnych problémov za účelom osvojenia si nových teoretických vedomostí a praktických 

zručností v súvislosti s preberaným učivom. Diskusia má taktiež slúžiť k overeniu teoretických 

vedomostí a praktických zručností, ktoré študenti získali v priebehu predchádzajúcich konzultačných 

sústredení a samoštúdiom. Diskusia môže byť podkladom priebežného skúšania študentov založeného 

na miere a kvalite zapojenia študenta v diskusii. Podrobnosti o organizácii konzultačných sústredení 

a o zadávaní úloh študentom na konzultačné sústredenia stanoví dekan smernicou.“ 

 

8. V čl. 13 ods. 5 sa vkladá tretia veta, ktorá znie: „Podrobnosti o účasti študentov na konzultačných 

sústredeniach a o nahrádzaní neúčasti stanoví dekan smernicou.“ 

 

9. V čl. 16 ods. 8 sa slová „vedúci katedry“ nahrádzajú slovami „zástupca vedúceho katedry alebo 

zástupca riaditeľa ústavu“. 

 

10. Za čl. 16 sa vkladá nový čl. 16a, ktorý znie: 

„Čl. 16a 

Komisionálne skúšanie a skúšanie iným skúšajúcim na opravnom termíne semestrálnej skúšky 

 

(1)  Na opravnom termíne semestrálnej skúšky v prípade opakovane zapísaného povinného predmetu 

a povinne voliteľného predmetu (čl. 19 ods. 7) má študent právo na komisionálne skúšanie. 

(2) V prípade, ak sa skúška skúša ústnou formou, v prvom aj v poslednom týždni skúškového obdobia 

každého semestra má každá katedra a každý ústav povinnosť vypísať z každého povinného predmetu 

a z každého povinne voliteľného predmetu aspoň jeden termín semestrálnej skúšky, na ktorých 

komisionálne skúša študenta trojčlenná komisia (ďalej len „komisionálny opravný termín“). 

Komisionálny opravný termín je katedra alebo ústav povinná vypísať tak, aby počet študentov, ktorí sa 

naň môžu prihlásiť, nebol obmedzený. Študent, ktorý nemá právo na komisionálne skúšanie, nebude 

na komisionálny opravný termín pripustený, a to ani v prípade, že iný termín semestrálnej skúšky 

z daného predmetu po ňom nie je vypísaný. Pri skúšaní študenta a pri jeho hodnotení na 

komisionálnom opravnom termíne musia byť súčasne prítomní všetci členovia komisie.  

(3) Ak sa semestrálna skúška skúša písomnou formou, študent, ktorý má právo na komisionálne 

skúšanie, môže najneskôr tri pracovné dni pred termínom semestrálnej skúšky, na ktorý je prihlásený, 

písomne požiadať príslušného zástupcu vedúceho katedry alebo zástupcu riaditeľa ústavu o 

umožnenie komisionálnej skúšky v prípade ktoréhokoľvek termínu, na ktorý sa zapíše. Pri 

komisionálnom skúšaní písomnou formou sa všetci členovia komisie musia oboznámiť s písomným 

prejavom študenta, vyhodnotiť ho, a na listine, ktorá ho obsahuje, uviesť hodnotenie, na ktorom sa 

zhodli a túto listinu podpísať. 

(4)  Ak bol študent z povinného predmetu alebo z povinne voliteľného predmetu v dvoch po sebe 

nasledujúcich termínoch skúšaný tým istým vyučujúcim (ďalej len „pôvodný skúšajúci“), študent má 
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právo byť pri druhom opravnom termíne semestrálnej skúšky z tohto predmetu skúšaný iným 

vyučujúcim za nasledujúcich podmienok: 

a) ak je z údajov v systéme AIS2 známy konkrétny skúšajúci a v systéme AIS2 je vypísaný kapacitne 

voľný termín u iného skúšajúceho ako u pôvodného skúšajúceho, študent sa k tomuto inému 

skúšajúcemu na semestrálnu skúšku prihlási prostredníctvom systému AIS2;   

b) ak nie je možné postupovať podľa písmena a), študent môže v primeranej lehote pred skončením 

skúškového obdobia písomne s uvedením svojej adresy elektronickej pošty požiadať príslušného 

zástupcu vedúceho katedry alebo zástupcu riaditeľa ústavu o zabezpečenie skúšania iným skúšajúcim 

ako pôvodným skúšajúcim; príslušný zástupca vedúceho katedry alebo zástupca riaditeľa ústavu určí 

takéhoto iného skúšajúceho a termín skúšky tak, aby sa skúška uskutočnila do skončenia skúškového 

obdobia semestra, v ktorom bola podaná žiadosť, a skúšajúceho a termín skúšky oznámi študentovi do 

troch pracovných dní od podania žiadosti prostredníctvom elektronickej pošty.“ 

 

11. V čl. 17 ods. 3 sa za slová „ustanovenia čl. 16“ vkladajú slová „a čl. 16a“. 

 

12. V čl. 20 ods. 6 sa slová „Vedúci katedry alebo riaditeľ ústavu“ nahrádzajú slovami „Zástupca 

vedúceho katedry alebo zástupca riaditeľa ústavu“. 

 

13. V čl. 20 ods. 8 sa za slovo „obdobia“ vkladá čiarka a  slová „pokiaľ dekan neurčí opatrením iný 

termín“. 

 

14. V čl. 20 ods. 14 sa v prvej vete slová „vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu“ nahrádzajú 

slovami „zástupcu vedúceho katedry alebo zástupcu riaditeľa ústavu“ a v druhej vete slová „vedúci 

katedry alebo riaditeľ ústavu“ nahrádzajú slovami „zástupca vedúceho katedry alebo zástupca riaditeľa 

ústavu“. 

 

15. Čl. 22 ods. 4 znie: „Tému bakalárskej práce si študent vyberá v akademickom roku, ktorý 

predchádza roku, v ktorom má ukončiť štúdium. Tému diplomovej práce si študent vyberá v prvom 

roku štúdia. Obdobie, v ktorom si študent vyberá tému záverečnej práce podľa prvej a druhej vety 

tohto odseku, stanoví opatrením dekan.“ 

 

16. V čl. 22 ods. 6 písm. n) sa za slová „vedúceho katedry“ vkladajú slová „alebo riaditeľa ústavu“. 

 

17. V čl. 23 ods. 2 sa na konci pripája veta: „Študent môže požiadať dekana o skrátenie časového 

odstupu všetkých alebo niektorých skúšok z predmetov štátnej skúšky; časový odstup jednotlivých 

skúšok z predmetov štátnej skúšky musí byť najmenej šesť dní.“ 

 

18. V čl. 30 ods. 4 sa za slová „vedúceho katedry“ vkladajú slová  „alebo riaditeľa ústavu“. 

 

19. V článku 40 sa dopĺňajú odseky 16 až 18, ktoré znejú:  
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„(16) Dodatok č. 6 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom fakulty dňa 

13. 4. 2016.  

(17) Dodatok č. 6 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom univerzity dňa 

25. 5. 2016. 

(18) Dodatok č. 6 k tomuto študijnému poriadku nadobúda platnosť dňom schválenia Akademickým 

senátom univerzity a účinnosť dňa 1. 9. 2016.“ 

 

Čl. 2 

 

1) Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol 

schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 13. 4. 

2016.  

2) Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol 

schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 25. 5. 2016.  

3) Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave a účinnosť dňa 1. 9. 2016. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

predseda AS PraF UK  dekan PraF UK 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

 

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.  

v čase schválenia vnútorného predpisu v AS PraF 

UK podpredseda AS PraF UK vykonávajúci 

pôsobnosť predsedu AS PraF UK 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

predseda AS UK rektor UK 

 

 


