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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, 

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 a dodatku č. 6 schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 13. 4. 2016 a Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave dňa 25. 5. 2016, sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. V čl. 9 ods. 5  sa v druhej vete nahrádza číslica 4 číslicou 3 a na konci vety sa bodka 

nahrádza čiarkou a pripája sa text „pokiaľ odporúčaný študijný plán študijného 

programu, na ktorý je študent zapísaný, nestanovuje inak.“ 

2. V čl. 9 ods. 8 sa časť vety za bodkočiarkou vypúšťa a bodkočiarka sa nahrádza bodkou. 

3. V čl. 11 odsek 2 znie :  

„(2) Zapísaný povinný predmet, ktorý študent absolvoval neúspešne, si môže zapísať 

počas štúdia ešte raz (spravidla v nasledujúcom roku štúdia). Študent musí absolvovať 

výučbu tohto predmetu od začiatku, ibaže sa študentovi uzná výučba absolvovaná 

študentom v predchádzajúcom akademickom roku. Študentovi sa uzná absolvovaná 

výučba bez osobitnej žiadosti, ak: 

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

absolvovanie skúšania z daného predmetu a zároveň splnil podmienky účasti na 

výučbe alebo náhrady neúčasti na výučbe stanovené týmto študijným poriadkom 

tak, aby mohol úspešne absolvovať predmet, 

b) neabsolvovanie opätovnej výučby nekomplikuje realizáciu priebežného skúšania 

alebo kombinovaného skúšania a  

c) dekan nerozhodol o neuznaní absolvovanej výučby študentom. 

Splnenie podmienok podľa písm. a) a b) preskúmava zástupca vedúceho katedry 

alebo zástupca riaditeľa ústavu.  

Dekan môže rozhodnúť na návrh vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu alebo 

zástupcu vedúceho katedry alebo zástupcu riaditeľa ústavu a to vo vzťahu 

ku konkrétnemu študentovi, skupine študentov alebo vo vzťahu k určitému 

predmetu alebo skupine predmetov, že absolvovaná výučba sa neuznáva. 

Rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety oznámi študijné oddelenie 

prostredníctvom oznamu na webovom sídle fakulty, oznamu na informačnej tabuli 



študijného oddelenia, e-mailom, alebo iným vhodným spôsobom. Toto rozhodnutie 

je konečné a nie sú proti nemu prípustné opravné prostriedky.“ 

4. V čl. 11 ods. 5 sa v tretej vete slovo „Študenti“ nahrádza slovom „Študent“, číslica 4 

nahrádza číslicou 3 a na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripája text „pokiaľ 

odporúčaný študijný plán študijného programu, na ktorý je študent zapísaný, 

nestanovuje inak.“ 

5. V čl. 12 ods. 4 sa na začiatku druhej vety slovo „Študenti“ nahrádza slovami „Pokiaľ 

dekan opatrením nestanoví inak, študenti“. 

6. V čl. 12 ods. 6  sa druhá veta nahrádza vetou: „Podrobnosti o termínoch, priebehu 

predzápisu, priebehu zápisu, podmienkach zmeny zápisu a jednotlivých úkonoch 

študentov a študijného oddelenia stanoví opatrením dekan.“ 

7. Čl. 12 ods. 8 znie: „Zápis do časti štúdia a zápis jednotlivých predmetov je účinný 

podpisom protokolu o študijnom pláne študenta (príloha vzor č. 1) študentom 

a referentom študijného oddelenia, ktorý je súčasťou osobného spisu študenta.“ 

8. V čl. 12 ods. 9 prvá veta znie „Študent si môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej 

časti semestra zrušiť, zmeniť alebo zapísať ďalší predmet, pričom na takéto úpravy sa 

hľadí, ako by boli vykonané ku dňu hlavného zápisu.“  

9. V čl. 12 sa odsek 19 vypúšťa a doterajší odsek 20 sa označuje ako odsek 19.  

10. V čl. 13 ods. 5  sa v prvej vete bodka nahrádza bodkočiarkou a pripája text: „ak sa 

študent nezúčastní na jednom konzultačnom sústredení, jeho neúčasť je ospravedlnená 

a nebráni účasti na skúške, ak si neúčasť nahradí podľa pokynov vyučujúceho 

pedagóga.“ a v druhej vete sa slovo „neúčasť nahrádza slovami „druhú a každú ďalšiu 

neúčasť“. 

11. V čl. 13 odsek 17 znie:  

„(17) Študenti môžu počas výučby používať výpočtovú techniku a iné elektronické 

prostriedky výlučne na účely vzdelávacej činnosti a v súlade s prípadnými pokynmi, 

obmedzeniami alebo príkazmi vyučujúceho  pri rešpektovaní práv iných osôb; 

v opačnom prípade môže byť študent vyučujúcim vykázaný z miestnosti, kde prebieha 

výučba; v takom prípade sa naňho na účely evidencie účasti na výučbe hľadí, ako keby 

sa na výučbe nezúčastnil. Vyučujúci nemôže zakázať používať výpočtovú techniku a 

iné elektronické prostriedky študentom s osobitnými potrebami, pokiaľ ide o výpočtovú 

techniku alebo elektronické prostriedky, ktoré sú potrebné na kompenzáciu ich 

zdravotného stavu a zároveň nie sú používané spôsobom, ktorý narušuje výučbu alebo 

odporuje dobrým mravom." 

12. Čl. 16a ods. 2 znie:  

„(2) Na základe žiadosti študenta určí zástupca vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu 

študentovi termín a čas skúšky podľa odseku 1, prihlási daného študenta na tento termín 

v systéme AIS2 a určí trojčlennú komisiu z vysokoškolských učiteľov; ústna skúška 

prebieha pred takto zloženou komisiou, písomná skúška je vyhodnocovaná členmi 

komisie. Termín skúšky, v rámci ktorej má byť študent skúšaný komisionálne, sa určí 

v rámci skúškového obdobia, v ktorom študent podal žiadosť.  Termín sa určí tak, aby 

sa uskutočnil najskôr päť pracovných dní po podaní žiadosti. Ak študent podal žiadosť 

päť a menej dní pred skončením skúškového obdobia, termín sa určí v nasledujúcom 

skúškovom období.“ 

13. Čl. 16a ods. 3 znie: „Žiadosť a oznámenia podľa odseku 2 sa uskutočňujú e-mailom“. 



14. V čl. 22 ods. 4 sa v tretej vete za slová „druhej vety“ vkladá čiarka a slová „tohto odseku, 

stanoví opatrením dekan.“ sa nahrádzajú slovami „ako aj postup pri výbere tém 

a prihlasovaní sa na témy, stanoví opatrením dekan.“. 

15. V čl. 22 ods. 6 sa posledná veta vypúšťa. 

16. V čl. 22 ods. 7 sa na konci pripája veta „Dekan môže smernicou určiť aj obsahové 

náležitosti a požiadavky, kvalitatívne parametre, ako i zameranie záverečných prác.“ 

17. V čl. 23 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripája text „pokiaľ 

študijný program neurčuje inak.“ 

18. V čl. 24 ods. 2  sa vypúšťa časť textu „(bez hodnotenia predmetov štátnej skúšky)“. 

19. V čl. 30 ods. 1 posledná veta znie: „Žiadosť sa podáva elektronicky do 31. 10. 

príslušného akademického roka. Podrobnosti o elektronickom  podávaní žiadostí, 

postupe pri vybavovaní žiadostí, vydávaní rozhodnutia o žiadosti a doručovaní žiadosti 

stanoví vnútorným predpisom dekan.“ 

20. V čl. 30 sa odseky 2 a 3 vypúšťajú a doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 2 

a 3. 

21.  V čl. 30 ods. 2 znie  

„(2) Proti rozhodnutiu o neuznaní absolvovaných predmetov nie je prípustný opravný 

prostriedok.“ 

22. V čl. 33 ods. 8 sa v prvej vete za slovo „Rozhodnutie“ vkladá text „vo veci povolenia 

prerušenia štúdia a rozhodnutie vydané v konaní podľa odsekov 4 až 6“ a v druhej vete 

sa za slovo „Rozhodnutie“ vkladajú slová „podľa prvej vety“. 

23. V čl. 33 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:  

„(13) V iných konaniach ako podľa odseku 8 sa žiadosti a iné podania študenta 

podávajú elektronicky a rozhodnutie sa doručuje elektronicky; to neplatí, ak zákon, 

vykonávací predpis k zákonu, vnútorný predpis univerzity, tento študijný poriadok 

alebo iný vnútorný predpis fakulty ustanovuje inak. Podrobnosti stanoví dekan 

vnútorným predpisom. 

(14) Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok, môže dekan 

z vlastného podnetu alebo z iného podnetu zmeniť alebo zrušiť, ak vychádzalo 

z nesprávnych alebo neúplných podkladov, pričom takáto zmena alebo zrušenie 

rozhodnutia nemôže byť na ťarchu práv študenta, pokiaľ študent nesprávnosť alebo 

neúplnosť podkladov pre rozhodnutie nezapríčinil.“ 

Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 15 a 16.    

24. V čl. 40 sa dopĺňajú odseky 19 až 21, ktoré znejú:  

 „(19) Dodatok č. 7 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým 

senátom fakulty dňa 26. 4. 2017. 

(20) Dodatok č. 7 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom 

univerzity dňa 28. 6. 2017. 

(21) Dodatok č. 7 k tomuto študijnému poriadku nadobúda platnosť dňom schválenia 

Akademickým senátom univerzity a účinnosť dňa 1. 9. 2017.“ 

 

Čl. 2 

1) Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty dňa 26. 4. 2017. 



2) Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28. 6. 

2017. 

3) Dodatok č. 7 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. 2017. 
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