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Dodatok č. 8 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, Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015,  

Dodatku č. 6 zo dňa 30. 9. 2015 a Dodatku č. 7 zo dňa 8. 6. 2016 

 

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, Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015,  Dodatku č. 

6 zo dňa 30. 9. 2015 a Dodatku č. 7 zo dňa 8. 6. 2016, sa mení a dopĺňa takto: 
 

1.  Čl. 2 bod 2 písm. e) znie „e) Ústav klinického právneho vzdelávania,“ a vkladá sa zaň 

písm. f), ktoré znie: 

„f) Ústav telesnej kultúry.“ 

 

2.  Čl. 7 ods. 6 sa vypúšťa. 

 

3.  V čl. 8 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„3) Dekan môže vymenovať zo zamestnancov knižnice zástupcu riaditeľa knižnice, ktorý na 

základe poverenia dekana, príslušného prodekana alebo riaditeľa knižnice plní určené úlohy 

v rozsahu pôsobnosti riaditeľa knižnice.“ 

 

4.  V čl. 9 ods. 2 písm. c) a d) znejú:  

„c) riaditeľa knižnice zastupuje v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa knižnice; ak nie je 

zástupca riaditeľa knižnice ustanovený, zastupuje riaditeľa knižnice v jeho neprítomnosti ním 

poverený zamestnanec knižnice, alebo zamestnanec knižnice poverený zastupovaním priamym 

nadriadeným,  

d) vedúceho oddelenia dekanátu zastupuje v jeho neprítomnosti zástupca vedúceho oddelenia 

dekanátu; ak nie je zástupca vedúceho oddelenia dekanátu ustanovený, zastupuje vedúceho 

oddelenia dekanátu ním poverený zamestnanec oddelenia alebo zamestnanec oddelenia 

poverený zastupovaním priamym nadriadeným.“ 

 

5.  Za článok 9e sa vkladá článok 9f, ktorý znie: 

 

„Čl. 9f 

Zástupcovia vedúcich oddelení dekanátu 

 

„Dekan môže vymenovať zo zamestnancov oddelenia dekanátu zástupcu vedúceho oddelenia 

dekanátu, ktorý na základe poverenia dekana, príslušného prodekana alebo vedúceho oddelenia 

dekanátu plní určené úlohy v rozsahu pôsobnosti vedúceho oddelenia dekanátu.“ 

 

6.  Čl. 21d vrátane nadpisu znie: 
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„Čl. 21d 

Ústav klinického právneho vzdelávania 
 

1) Ústav klinického právneho vzdelávania najmä koordinuje aktivity katedier a ústavov v 

oblasti klinického vzdelávania a organizačne zabezpečuje výučbu povinných, povinne 

voliteľných a výberových predmetov podľa schváleného študijného programu bakalárskeho, 

magisterského a doktorandského štúdia v rámci klinického vzdelávania, pokiaľ ich organizačne 

nezabezpečuje iná katedra alebo iný ústav.  

2) Na účely efektívnej koordinácie pedagogickej činnosti a vedeckej činnosti sa na činnosti 

Ústavu klinického právneho vzdelávania v rozsahu zodpovedajúcom potrebe 

interdisciplinárneho prístupu vo vedeckej činnosti a výučbe podieľajú aj zamestnanci iných 

katedier a ústavov, a to zamestnanci, o ktorých tak po dohode s nimi rozhodol riaditeľ Ústavu 

klinického právneho vzdelávania.“ 

 

7.  Za čl. 21d sa vkladá článok 21e, ktorý znie: 

 

„Čl. 21e 

Ústav telesnej kultúry 
 

Ústav telesnej kultúry zabezpečuje praktické a teoretické vzdelávanie študentov v oblasti 

telesnej kultúry a pohybových aktivít. Zabezpečuje na tomto úseku výučbu povinne voliteľných 

a výberových predmetov podľa schváleného študijného programu bakalárskeho, magisterského 

a doktorandského štúdia.“ 

 

8.  Za čl. 38b sa vkladá článok 38c, ktorý znie: 

 

„Čl. 38c 

Prechodné ustanovenie k Dodatku č. 8 
 

1) Tam, kde sa v doterajších vnútorných predpisoch používa pojem „Ústav klinického právneho 

vzdelávania a telesnej kultúry“, rozumie sa tým Ústav klinického právneho vzdelávania. 

2) Riaditeľ Ústavu klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry vykonávajúci túto 

funkciu k 31. decembru 2017 je od 1. januára 2018 riaditeľom Ústavu klinického právneho 

vzdelávania.“ 

 

Čl. 2 

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, Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015,  Dodatku č. 

6 zo dňa 30. 9. 2015 a Dodatku č. 7 zo dňa 8. 6. 2016, sa ďalej dopĺňa takto: 
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1.  Za čl. 38c sa vkladá čl. 38d, ktorý znie: 

 

„Čl. 38d 

Dekan fakulty je oprávnený uskutočniť úkony smerujúce k ustanoveniu riaditeľa Ústavu 

telesnej kultúry, zástupcu riaditeľa Ústavu telesnej kultúry a k ustanoveniu zástupcu riaditeľa 

knižnice a k ustanoveniu zástupcu vedúceho oddelenia dekanátu aj pred 1. januárom 2018, 

pokiaľ nadobudnú právne účinky najskôr 1. januára 2018.“ 

 

2.  V čl. 39 sa za odsek 17 vkladajú nové odseky 18 a 19, ktoré znejú:  

„18) Dodatok č. 8 k organizačnému poriadku bol schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 28. novembra 2017.  

19) Dodatok č. 8 k organizačnému poriadku nadobúda platnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a účinnosť 

dňa 1. januára 2018, okrem čl. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom schválenia dodatku č. 8 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.“ 

 

Čl. 3 

 

1) Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty dňa 28. novembra 2017.  

2) Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a účinnosť dňa 1. januára 2018, okrem čl. 2 a 3, 

ktoré nadobúdajú účinnosť dňom schválenia dodatku č. 8 Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

 

 

 

 

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

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

predseda AS PraF UK     dekan PraF UK 

 


