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Dekan Právnickej fakulty (ďalej len „dekan fakulty“) v súlade s článkom 7 Štatútu Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „PraF UK“) môže udeliť medailu
PraF UK fyzickej a právnickej osobe, ktorá sa zaslúžila o rozvoj fakulty, vedy, vzdelanosti a
akademických práv a slobôd a prispela k rozvoju spolupráce fakulty s inými vysokými
školami, resp. fakultami a inštitúciami doma a v zahraničí.
Čl. 1
Opis a zobrazenie pamätnej medaily PraF UK tvoria prílohu č. 1 tejto smernice.
Čl. 2
Predkladanie návrhov
(1) Návrhy na udelenie medaily môžu dekanovi fakulty predkladať Akademický senát PraF
UK, prodekani, riaditelia ústavov, vedúci katedier a oddelení. Oprávnení predkladajú návrhy
na udelenie medaily najneskôr mesiac pred predpokladaným udelením.
(2) O udelení medaily rozhoduje dekan fakulty.
Čl. 3
Obsah návrhov
Návrh na udelenie medaily sa predkladá písomne a musí obsahovať:
a) základné údaje navrhovaného (meno, tituly, dátum narodenia, absolvovaná vysoká škola,
vedný odbor a pracovisko s úplnou adresou),
b) v prípade, ak nejde o zamestnanca PraF UK, tak krátku charakteristiku profesionálnej
kariéry navrhovaného,
c) zdôvodnenie udelenia medaily.
Čl. 4
Medaila
(1) Medaila uložená v kazete obsahuje opis medaily v slovenskom a anglickom jazyku.
(2) Medaila je odovzdávaná spolu s diplomom (v latinskom a slovenskom jazyku) v doskách.
Text diplomu tvorí prílohu č. 2 tejto smernice.
Čl. 5
Text dedikácie
V podkladoch od navrhovateľov je podrobné zdôvodnenie udelenia medaily, z ktorých sa
vyberie text dedikácie pri slávnostnom odovzdávaní medaily.
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Čl. 6
Udelenie medaily
(1) Dekan fakulty môže medailu PraF UK udeliť:
1. zamestnancom PraF UK najmä za:
a) úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu s významným dosahom v rámci
Univerzity Komenského v Bratislave alebo v celoštátnom, resp. medzinárodnom
meradle,
b) celoživotné dielo, ktoré prispelo k rozvoju právnej vedy, právnického vzdelávania
alebo celkovo prispelo k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry na Slovensku, resp.
v Európe či vo svete,
c) za mimoriadny čin,
2. mimofakultným, resp. mimouniverzitným osobám, ako aj vedeckým, vzdelávacím,
kultúrnym a hospodárskym inštitúciám za:
a) podporu a spoluprácu, ktoré významne prispeli k rozvoju a dobrému menu PraF UK
v celoštátnom alebo medzinárodnom meradle,
b) za dlhodobú podporu a spoluprácu, ktorou prispeli k rozvíjaniu vedy a vzdelanosti
na PraF UK,
c) za mimoriadny čin.
3. pri významných výročiach PraF UK zamestnancom PraF UK aj mimofakultným
fyzickým a právnickým osobám,
4. pri životných a pracovných jubileách zamestnancom PraF UK aj mimofakultným
fyzickým a právnickým osobám,
5. pri príležitosti významných domácich a zahraničných návštev hosťom PraF UK, resp.
Univerzity Komenského v Bratislave.
(2) Dekan fakulty udelí medailu za dlhoročnú pedagogickú, riadiacu a administratívnu prácu
na PraF UK učiteľom spravidla za 25 rokov a administratívnym zamestnancom spravidla za
15 rokov pôsobenia na PraF UK.
(3) V odôvodnených prípadoch môže dekan fakulty rozhodnúť o udelení medaily aj osobám
neuvedeným v tomto článku.
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Čl. 7
Všeobecné ustanovenia
(1) Dekan fakulty odovzdáva medailu oceneným spravidla na zasadnutiach Vedeckej rady
PraF UK alebo pri iných slávnostných príležitostiach.
(2) V odôvodnených prípadoch môže dekana fakulty pri odovzdávaní medaily zastúpiť
prodekan.
(3) Evidenciu o udelených medailách vedie tajomník fakulty.
(4) Kompletný podklad k medailám (návrhy oprávnených a zoznamy udelených medailí) sa
ukladá v archíve PraF UK.
Čl. 8
Záverečné ustanovenie
Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania dekanom fakulty.

V Bratislave 29. 02. 2012
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
dekan fakulty
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Príloha č. 1
Autorom medaily je Marián Polonský
Averz
Stred medaily zaberá budova Univerzity
Komenského v Bratislave s pomenovaním v troch
horizontálnych
riadkoch.
V pravom
dolnom
kruhopise je nápis Právnická fakulta. Na pravom
okraji v strede je umiestnený znak hlavného mesta
Bratislavy. Ľavá polovica averzu je riešená vejárovito
s naznačením niektorých historických právnických
faktov – vľavo zdola – stéla z Chammurapiho
zákonníka, časť rímskeho textu Zákona dvanástich
tabúľ, nápis v slovanskej hlaholike a titulný list
Ústavy Slovenskej republiky. Vľavo hore (medzi
hlaholikou a titulným listom ústavy) sa nachádza
znak mincovne Kremnica a vľavo dole (medzi stélou a Zákonom dvanástich tabúľ) je
signatúra autora s vročením 2010.
Reverz
Na reverze dominuje mladá žena predstavujúca
Justíciu s previazanými očami. V ľavej ruke drží
váhy a v pravej vztýčený meč spravodlivosti, ktorého
rukoväť je ukončená hlavicou v tvare paragrafu. Meč
je obklopený vavrínovou a lipovou ratolesťou. Vľavo
a vpravo od hlavy Justície je nápis Facultas Iuridica.
Na dolnej časti podstavca, na ktorom sedí Justícia, je
napísané Condita MCMXIX (vročenie založenia
Univerzity Komenského v Bratislave a jej Právnickej
fakulty). Na oboch bokoch podstavca sú stvárnené
znaky paragrafu.
Vplyv, význam aj kultúrny a vzdelanostný dosah
Právnickej fakulty je vyjadrený v ľavej spodnej polovici medaily zobrazením Bratislavy
a vpravo zobrazením Slovenska. Vľavo dominuje v pozadí Bratislavský hrad a pod ním
významné pamiatky – prezidentský (Grasalkovičov) palác, Národná rada Slovenskej
republiky, veža Starej radnice, veža Michalskej brány, veža Dómu sv. Martina, fasáda
kaplnky Františkánskeho kostola a veža kostola Klarisiek. Signatúra autora s vročením je na
ľavom okraji medaily pod Bratislavským hradom.
Celoslovenskú pôsobnosť symbolizuje na pravej strane Kriváň. Architektúru Slovenska
predstavuje Banskobystrická pretória (t. č. galéria), Bardejovská radnica, Banskoštiavnický
morový stĺp, veža Kostola sv. Jakuba v Levoči, veža Kostola sv. Mikuláša v Prešove
a v nadväznosti na hlaholiku na averze jediná zachovaná stavba z veľkomoravského
obdobia – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.
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Príloha č. 2
NOS DECANUS
FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANIAE BRATISLAVENSIS
LECTURIS SALUTEM
CUM PRAECIPUA MERITA PRAEMIIS PRECIPUIS AFFICI IUSTEM SIT ET AEQUUM
NUMMOS MEMORIALES FACULTATIS NOSTRAE
CUDENTOS CURAVIMUS,
QUIBUS II DECORARENTUR,
QUI OFFICIIS, OPE, PRUDENTIA
DE BONO ATQUE FACULTATIS INCREMENTO
OPTIME SINT MERITI.
CUIUS REI HABITA RATIONE
CONSILIOQUE ORDINUS IURISCONSULTORUM APPROBANTE
DECREVIMUS, UT
FEMINA HONESTISSIMA
VIR HONESTISSIMUS

NUMNO HOC MEMORIALI ORNARETUR,
QOU GRATAE NOSTRAE VOLUNTATIS TESTIMONIUM
PRAESTARE VOLUMUS.
IN CUIUS REI FIDEM HASCE LITTERAS CONSCRIPTAS AS SIGNAVIMUS.

DEDIMUS BRATISLAVAE

FACULTATIS IURIDICAE
DECANUS
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My dekan
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
ho čítajú.
Keďže je spravodlivé a slušné, aby sa mimoriadne zásluhy odmeňovali
mimoriadnymi odmenami,
dali sme raziť pamätné medaily našej fakulty,
aby nimi boli ozdobení tí, ktorí sa zaslúžili o dobro a rozvoj fakulty
svojimi schopnosťami, službami, pomocou, rozvážnosťou.
Vzhľadom na to, sme sa rozhodli, aby

veľavážená pani
veľavážený pán

boli ozdobení touto pamätnou medailou, ktorou chceme poskytnúť svedectvo o našej
vďačnosti.
Na potvrdenie tejto skutočnosti sme tento spísaný list podpísali.

Dali sme v Bratislave

dekan
Právnickej fakulty

7

