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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) sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 1 ods. 2 sa za písm. c) vkladajú písm. d), e) a f) v znení:
„d) v jazyku nemeckom: „Juristische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava“,
e) v jazyku francúzskom: „Université Commeniusde Bratislava, Faculté des Droit“,
f) v jazyku ruskom: „Юридический факультет Университета имени Коменского“.“
2. V čl. 1 ods. 4 sa za slova „Sídlom fakulty je" vkladajú slova "Slovenska republika,".
3. V čl. 5 ods. 4 prvej vete sa za slová „aj iní“ vkladá slovo „vysokoškolskí“.
4. V čl. 10 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „vrátane verejného obstarávania tovarov, prác a
služieb“ a slovo „plnomocenstvom“ sa nahrádza slovom „poverením“.
5. V čl. 11 ods. 1 znie: „Základom akademickej samosprávy fakulty je akademická obec.
Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, ktorí sú s
univerzitou alebo jej súčasťou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a
študenti.“
V prvej vete sa nad slovom „obec“ vkladá odkaz č. 15, ktorý znie: „§ 3 zákona o vysokých
školách“.
6. V čl. 13 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ktorú zverejní na webovom sídle univerzity najmenej na štyri roky.“.
7. V čl. 13 ods. 11 sa vypúšťa druhá veta.
8. Čl. 14 ods. 3 znie: „Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou
rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty na akejkoľvek vysokej
škole alebo fakulte.“
9. Čl. 16 ods. 1 znie:
„(1) Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká18
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v čl. 14 ods. 3,
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty,
d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty,
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak nepožiadal o
pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa odseku 3,
f) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný deň
určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o
člena s pozastaveným členstvom,

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu
členstva došlo v tejto lehote,
h) vzdaním sa funkcie člena,
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri voľbe a
odvolaní určuje vnútorný predpis fakulty,
j) smrťou člena.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„§ 26 ods.6 zákona o vysokých školách.“.
10. V čl. 16 ods. 2 sa písmeno „f)“ nahrádza písmenom „j)“.
11. Čl. 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Člen študentskej časti akademického senátu fakulty, ktorý nie je študentom
doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne
požiadať o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty. Členstvo sa pozastaví odo
dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa
opäť stane členom študentskej časti akademickej obce príslušnej fakulty, ak z iných dôvodov
dovtedy nezaniklo. Člen, ktorý má pozastavené členstvo, považuje sa za neprítomného na
rokovaní akademického senátu fakulty.“.
12. V čl. 17 písm. m) sa slová „na internetovej stránke fakulty“ nahrádzajú slovami „na
webovom sídle univerzity najmenej na štyri roky“.
13. Za čl. 17 sa vkladá čl. 17a, ktorý znie: „Výkon pôsobnosti akademického senátu fakulty
akademickým senátom univerzity sa spravuje Štatútom univerzity.“
14. Čl. 25 ods. 1 znie: „Počet a oblasti pôsobnosti prodekanov fakulty upravuje Organizačný
poriadok fakulty.“
15. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„§ 15 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách; Vnútorný predpis Univerzity Komenského
v Bratislave č.5/2013 Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave; Vnútorný
predpis Univerzity Komenského v Bratislave č. 12/2008 Zásady výberového konania na
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcii profesorov a docentov a funkcii vedúcich zamestnancov Univerzity
Komenského v Bratislave.“
16. V čl. 30 ods. 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „najmä, ak bol právoplatným rozhodnutím
súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony
bola obmedzená, alebo ak dlhšie ako 3 mesiace nemôže vykonávať svoju funkciu“.
17. V čl. 40 ods.8 sa slová „internetové stránky“ nahrádzajú slovami „webové sídlo“.
18. čl. 41 v druhej vete sa slovo „mzdových“ nahrádza slovom „finančných“ a slovo
„schváleného“ sa nahrádza slovom „určeného“.
19. V čl. 42 sa slová „v Základných pravidlách pre vykonávanie podnikateľskej činnosti na
univerzite“ nahrádzajú slovami „vo vnútorných predpisoch univerzity“

20. Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie: „Vnútorný predpis univerzity č. 9/2013
Štipendijný poriadok univerzity.“
21. V čl. 44 ods. 8 sa nad slovom „rektorom“ vypúšťa odkaz 48 vrátane poznámky k odkazu
48.
22.V čl. 46 ods. 1 sa nad slovom „vnútornými predpismi univerzity“ vypúšťa odkaz 51
vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 51.
23. Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:
„Vnútorný predpis č. 1/2012 Výpožičný poriadok Knižnice Právnickej fakulty UK
v Bratislave“
24. V čl. 50 ods. 2 sa posledná veta vrátane poznámky pod čiarou vypúšťa.
25. V čl. 51 ods. 1 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
26. V čl. 51 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou č. 59.
27. V čl. 52 odsek 1 znie:
„(1) Každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné
podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona o vysokých školách, ďalšie podmienky
určené univerzitou alebo fakultou poskytujúcou zvolený študijný program podľa § 57 ods. 1
zákona o vysokých školách, podmienky určené v dohode podľa § 54a ods. 2 zákona o
vysokých školách a podmienky podľa § 58aods. 4 zákona o vysokých školách.60“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:
„§ 55 ods. 1 zákona o vysokých školách.“.
28. V čl. 53 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie
základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie,
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie
základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.“.
29. V čl. 53 ods. 2 sa za slovo „prihlášky“ vkladajú slová „na štúdium“ a na konci sa pripájajú
tieto slová: „alebo riadnym vyplnením a podaním elektronickej prihlášky prostredníctvom
systému AIS 2. 62“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie: „§ 58 ods. 2 zákona o vysokých školách.“
30. V čl. 54 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Práva ustanovené zákonom o vysokých školách a týmto štatútom sa zaručujú rovnako
všetkým uchádzačom a študentom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní
ustanovenou osobitným zákonom.88a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:
„88a Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov(antidiskriminačný zákon).“.

Doterajší odsek 1 sa označuje ako odsek 2.
31. Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:
„§70 zákona o vysokých školách.“.
32. V čl. 54 ods. 2 písm. c) sa slová „jednotiek študijného programu“ nahrádzajú slovom
„predmetov“.
33. V poznámke pod čiarou k odkazu 66 sa slová „Zákon č. 152/1998 Z. z.o sťažnostiach.“
nahrádzajú slovami „Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.“.
34. Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:
„§71 zákona o vysokých školách.“.
35. V čl. 55 písm. e) sa za slovo „písomností“ vkladajú slová „a adresu na doručovanie
elektronickej pošty (e-mailovú adresu)“.
36. V čl. 56 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak zákon o
vysokých školách neustanovuje inak.“.
37. Čl. 57 ods. 3 znie: „Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo
vzdelávacích činností, ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca,
projektová práca, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor
pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní
uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.70 Študijný program musí
obsahovať náležitosti ustanovené v zákone.71“
38. V čl. 57 ods. 6 sa slovo „zozname“ nahrádza slovom „registri“.
39. V poznámke pod čiarou k odkazu 73 sa citácia „zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom
vzdelávaní v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 568/2009 Z. z. o
celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov“.
40. V čl. 59 sa vypúšťa odsek 2 a zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 75.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
41. V čl. 59 ods. 2 prvej vete sa slová „zahraničnej vysokej školy“ nahrádzajú slovami
„vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“.
42. V čl. 59 ods. 3 sa slova „ods. 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
43. V čl. 59 ods. 4 sa slová „jednotky študijného programu“ nahrádzajú slovom „predmety“.
44. Čl. 60 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 60
Podmienky štúdia cudzincov
(1) Občania tretích štátov, ktorí nie sú občanmi členského štátu Európskej únie alebo štátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej

konfederácie (ďalej len „členské štáty") ani nemajú trvalý pobyt v členskom štáte (ďalej len
„cudzinci“), študujú na univerzite najmä:
a) za podmienok ako študenti – občania SR podľa zákona o vysokých školách, pričom
od nich môže univerzita požadovať školné za podmienok stanovených v zákone o
vysokých školách,
b) na základe medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) na základe dohôd o spolupráci a dohôd uzavretých najmä v rámci medzinárodných
programov pre mobilitu študentov,
d) na základe dohody o účasti na ďalšom vzdelávaní.
(2) Pri zápise na štúdium sa overuje, či cudzinec má na území Slovenskej republiky povolený
pobyt a či spĺňa ďalšie podmienky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky.
(3) Podrobnejšie podmienky štúdia cudzincov upraví vnútorný predpis univerzity.“.
45. V čl. 61 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického
roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto
akademického roka, ak do 15. augusta pred začatím tohto akademického roka neoznámi
písomne vysokej škole, že svoj zápis ruší.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
46. V čl. 62 ods. 1 sa za slovami „(v skratke „Mgr.“)“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová
„alebo obdobných študijných programov v zahraničí,“.
47. V poznámke pod čiarou k odkazu 80 sa citácia „zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom
vzdelávaní v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č.568/2009 Z. z. o
celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov“.
48. V poznámke pod čiarou k odkazu 84 sa citácia „čl. 66 ods. 1 štatútu univerzity“ nahrádza
citáciou „čl. 66 ods. 4 štatútu univerzity“.
49.V poznámke pod čiarou k odkazu 87 sa citácia „Podľa čl. 66 ods. 2 štatútu univerzity
rektor určí výšku školného na návrh dekanov fakúlt“ nahrádza citáciou „Podľa čl. 66 ods. 3
štatútu univerzity rektor určí výšku školného na návrh dekanov fakúlt“.
50. Poznámka pod čiarou k odkazu 88 znie:
„Podľa čl. 67a ods.4 štatútu univerzity rektor môže na základe žiadosti študenta rozhodnúť o
znížení alebo odpustení školného alebo poplatkov spojených so štúdiom alebo odložiť termín
ich splatnosti. Pri rozhodovaní zohľadňuje stanovisko dekana fakulty, študijné výsledky
študenta, sociálnu situáciu študenta, zdravotný stav a iné zreteľa hodné skutočnosti, ktoré
stanoví vnútorný predpis univerzity uvedený v odseku 2.“.
51. V čl. 66 sa vypúšťa odsek 7.

52. V čl. 67 ods.2 sa slovo „rektor“ nahrádza slovami „štatút univerzity“.
53. V čl. 70 ods. 1 sa nad slovom „školách“ vypúšťa odkaz 91 vrátane poznámky pod
čiarou k odkazu 91.
54. Poznámka pod čiarou k odkazu 94 znie:
„Vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave č.5/2013 Pracovný poriadok
Univerzity Komenského v Bratislave; Vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave
č. 12/2008 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcii profesorov a docentov a
funkcii vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave.“
55. V čl. 70 sa dopĺňajú nové odseky č. 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ak na skončenie pracovného pomeru zamestnanca univerzity bezprostredne nadväzuje
vznik nového pracovného pomeru k univerzite, na účely zákona o vysokých školách ide o
jeden pracovný pomer.
(4) Vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník a umelecký pracovník môže mať najviac tri
pracovné pomery s vysokými školami sídliacimi na území Slovenskej republiky alebo
pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, uzavreté na výkon práce vysokoškolského
učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka, pričom najviac v jednom z nich
môže vykonávať prácu v ustanovenom týždennom pracovnom čase.“.
56. V čl. 71 odseky 2 až 6 znejú:
„(2) Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý nemá
vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul "profesor" ani "docent",
možno uzavrieť na základe jedného výberového konania najdlhšie na 5 rokov.
(3) Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu profesora alebo docenta na
základejedného výberového konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ
obsadil funkciu profesora alebo docenta tretí raz, pričom celkový čas jeho pôsobenia v
týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov a má, ak ide o funkciu docenta, vedeckopedagogický titul „docent“ alebo „profesor“, a ak ide o funkciu profesora, vedeckopedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor“, získava právo na
pracovnú zmluvu s UK alebo s jej súčasťou namiesto vysokoškolského učiteľa a na
zaradenie do tejto funkcie na dobu určitú až do dosiahnutia veku 70 rokov.97
(4) Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom akademického roku, v
ktorom dovŕšia 70 rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil skôr podľa
osobitných predpisov Rektor alebo dekan, ak ide o zamestnanca zaradeného na fakulte,
môže s osobou nad 70 rokov veku uzavrieť pracovný pomer na pracovné miesto
vysokoškolského učiteľa, ak ide o zamestnanca zaradeného na fakulte najdlhšie na
jeden rok; takto možno uzavrieť pracovnýpomer aj opakovane.98
(5) Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor
alebodekan najviac na jeden rok prijať zamestnanca do pracovného pomeru na
kratšípracovný čas alebo uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovnéhopomeru.99

(6) Vysokoškolský učiteľ má právo požiadať dekana fakulty o uvoľnenie z plnenia
pedagogických úloh na primerané obdobie nepresahujúce jeden akademický rok.
Účelom tohto uvoľnenia je vedecká alebo umelecká práca učiteľa. O tomto uvoľnení
rozhoduje dekan. Žiadosť tohto druhu môže učiteľ podať raz za päť rokov svojho
nepretržitého pôsobenia na fakulte. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných
predpisov o odmeňovaní zamestnancov.100“.
57. Odkaz k poznámke pod čiarou č. 102 znie: „Vnútorný predpis Univerzity Komenského v
Bratislave č.5/2013 Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave; Vnútorný
predpis Univerzity Komenského v Bratislave č. 12/2008 Zásady výberového konania na
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcii profesorov a docentov a funkcii vedúcich zamestnancov Univerzity
Komenského v Bratislave.“
58. Nadpis čl.75 znie: „Habilitačné konanie o udelenie titulu docent a vymenúvacie konanie
za profesora“.
59. Čl. 76 sa nahrádza znením:
„(1) Na čas nepresahujúci dva roky možno uzavrieť so súhlasom Vedeckej rady univerzity
pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii
hosťujúceho profesora. Vedecká rada fakulty predkladá Vedeckej rade univerzity návrhy
dekana na obsadenie miest hosťujúcich profesorov. Súčasťou návrhu je pracovný program
súvislej výučby na obdobie najmenej jedného semestra.
(2) Hosťujúci profesori sú oprávnení počas svojho pôsobenia na univerzite používať titul
"Hosťujúci profesor Univerzity Komenského v Bratislave".
(3) Podrobnosti o uzatvorení pracovného pomeru s hosťujúcim profesorom ustanoví vnútorný
predpis univerzity, ktorý vydá rektor.“
60. V čl. 77 ods. 1 sa číslo 65 nahrádza číslom 70.
61. V čl. 79 ods. 3 sa slová „pravidlá hospodárenia na UK a základné pravidlá podnikateľskej
činnosti na UK“ nahrádzajú slovami „Základné pravidlá hospodárenia a Základné pravidlá
podnikateľskej činnosti univerzity“ a nad slovami „činnosti univerzity“ sa vypúšťa odkaz 108
vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 108.
62. V čl. 82 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
63.V čl. 82 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„Dekan fakulty uzatvára zmluvy v rámci podnikateľskej činnosti do celkového objemu
stanoveného rozhodnutím rektora. Organizačnú, ekonomickú a pracovno-právnu stránku
podnikateľskej činnosti stanovujú základné pravidlá podnikateľskej činnosti na univerzite
vydané rektorom a schválené Akademickým senátom univerzity.“.
64. V čl. 86 ods. 4 sa slovo „internetovej stránke fakulty“ nahrádza slovami „webovom sídle
univerzity“.
65. V čl. 87 ods. 3 sa slová „internetovej stránke fakulty“ nahrádzajú slovami „webovom sídle
univerzity“ a na konci sa vypúšťajú slová „a najmenej raz ročne v tlačenej podobe“.

66. Za čl. 88 sa vkladá čl. 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„88a
Prechodné ustanovenia k Dodatku č. 2
Zloženie akademického senátu fakulty zostáva zachované aj po nadobudnutí účinnosti
Dodatku č. 2 tohto štatútu, do skončenia mandátu zostávajú členmi akademickej obce odborní
zamestnanci, ktorí sú členmi akademického senátu fakulty. Ustanovenia čl. 16 tohto
štatútu tým nie sú dotknuté.
66. V čl. 89 za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Dodatok č. 2 k tomuto štatútu bol schválený Akademickým senátom Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 20. 11. 2013
(8) Dodatok č. 2 k tomuto štatútu bol schválený Akademickým senátom Univerzity
Komenského v Bratislave, dňa 18.12.2013.
(9) Dodatok č. 2 k tomuto štatútu nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia
Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave.“
Čl. 2
1) Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol
schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
dňa 20. 11. 2013
2) Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol
schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18.12.2013.
3) Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda
platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského
v Bratislave.

..........................................................
JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda AS PraF UK
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prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
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rektor UK

