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Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, 
 

 

schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

dňa 6. 5. 2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. 6. 2009, Dodatku č. 2 zo dňa 23. 3. 2011, 

Dodatku č. 3 z 11. 2. 2015, Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015 a Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015 

 

podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a 

čl. 4 ods. 2 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 7/2015 schváleného 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného 

predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení 

dodatkov č. 1 až 3 
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Čl. 1 

 

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválený 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 

2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9. 6. 2009, Dodatku č. 2 zo dňa 23. 3. 2011, Dodatku č. 3 

zo dňa 11. 2. 2015, Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015 a Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015, sa 

mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 2 bode 4 písm. b) sa slová „referát personálnej práce“ nahrádzajú slovami „referát 

personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností“. 

 

2.  V čl. 2 bode 4 sa vypúšťa písm. j) a čiarka za písm. i) sa nahrádza bodkou. 

 

3. V čl. 4 ods. 2 písm. b) sa slová „referát personálnej práce“ nahrádzajú slovami „referát 

personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností“. 

 

4. V čl. 6 ods. 2 sa slová „referátu personálnej práce“ nahrádzajú slovami „referátu 

personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností“. 

 

5. V čl. 21b sa za druhú vetu vkladá tretia veta, ktorá znie: „Ústav cudzojazyčnej právnej 

komunikácie vykonáva činnosti spojené so zabezpečovaním výkonu medzinárodne 

uznávaných skúšok z cudzieho jazyka a z odborného cudzieho jazyka a s udeľovaním 

medzinárodne uznávaných certifikátov o znalosti cudzieho jazyka a odborného cudzieho 

jazyka pod označením Centrum odbornej certifikácie.“ 

 

6. V nadpise čl. 27 sa slová „Referát personálnej práce“ nahrádzajú slovami „Referát 

personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností“. 

 

7. V predvetí čl. 27 ods. 1 sa slová „referát personálnej práce“ nahrádzajú slovami „referát 

personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností“. 

 

8. V čl. 27 ods. 1 sa bodka za písmenom j) nahrádza čiarkou a za písm. j) sa vkladajú nové 

písm. k) až o) v nasledovnom znení: 

 

„k) koordinuje a v rozsahu stanovenom ročným plánom kontrolnej činnosti určeným 

dekanom fakulty alebo osobitným poverením dekana fakulty zabezpečuje a vykonáva 

vnútornú kontrolnú činnosť v rámci jednotlivých organizačných útvarov fakulty, so 

zameraním najmä na zabezpečovanie súladu všetkých ich činností so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi,  vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, 

vnútornými predpismi fakulty a s opatreniami a príkazmi dekana fakulty a predkladá 

návrhy opatrení dekanovi fakulty; kontrolnými oprávneniami referátu personálnej práce, 

vnútornej kontroly a sťažností nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov 

Univerzity Komenského v Bratislave ani kontrolné oprávnenia iných orgánov fakulty, 

útvarov dekanátu fakulty a vedúcich zamestnancov fakulty, 

l)  vypracúva návrh ročného plánu kontrolnej činnosti referátu personálnej práce, 

vnútornej kontroly a sťažností a predkladá ho dekanovi fakulty, 

m)  v nadväznosti na podnety tretích osôb a informácie z vlastnej úradnej činnosti dáva 

dekanovi fakulty podnety na vykonanie kontrolnej činnosti nad rámec ročného plánu 

kontrolnej činnosti, 
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n)  na základe poverenia dekana fakulty prešetruje a vybavuje sťažnosti a podnety 

týkajúce sa činnosti fakulty a  jej organizačných útvarov, okrem sťažností a podnetov 

týkajúcich sa štúdia na fakulte a prijímania na štúdium na fakulte a okrem sťažností 

a podnetov, ktoré podľa zákona alebo podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského 

v Bratislave alebo vnútorného predpisu fakulty vybavuje iný orgán Univerzity 

Komenského v Bratislave, alebo iný orgán fakulty alebo iný útvar dekanátu fakulty, 

vyhodnocuje sťažnosti a podnety, na vybavovanie ktorých je príslušný, vedie ich centrálnu 

evidenciu a predkladá návrhy opatrení dekanovi fakulty, 

o) podáva dekanovi fakulty správu o zisteniach vyplývajúcich z jeho kontrolnej činnosti 

a o spôsobe vybavenia sťažností a podnetov týkajúcich sa činnosti fakulty a  jej 

organizačných útvarov, na ktorých vybavovanie je príslušný.“ 

 

9. V čl. 27 ods. 2 sa slová „referát personálnej práce“ nahrádzajú slovami „referát personálnej 

práce, vnútornej kontroly a sťažností“ a za prvú vetu sa vkladajú druhá a tretia veta, ktoré 

znejú: „V rozsahu pôsobnosti podľa čl. 27 ods. 1 písm. a) až j) je oprávnený ukladať 

pokyny referátu personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností aj prodekan pre právnu 

agendu. Výkon činnosti referátu personálnej práce, vnútornej kontroly a sťažností 

kontroluje dekan a prodekan pre právnu agendu.“ 

 

10. V čl. 39 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 a 15, ktoré znejú: 

 

„14) Dodatok č. 6 k organizačnému poriadku bol schválený Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 30. 9. 2015. 

 

15) Dodatok č. 6 k organizačnému poriadku nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho 

schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty.“ 

 

 

 

Čl. 2 

 

1) Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty dňa 30. 9. 2015. 

 

2) Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho schválenia Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

 

 

 

..........................................................   .................................................................. 

Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.   doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

predseda AS PraF UK     dekan PraF UK 
 


