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Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta alebo „PraF UK“)
vydáva po schválení v Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty (ďalej len „Akademický senát“) dňa 19. júna 2019 v súlade s § 33 ods. 2 písm. g) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) tento Štatút Rady pre kvalitu
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „Štatút“).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Za účelom zabezpečenia a hodnotenia vnútorného systému v oblasti zabezpečovania
kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, vedecko-výskumných činností,
riadenia fakulty a poskytovania obslužných činností študentom fakulty prostredníctvom
postupov a opatrení ustanovených v § 3 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania“) sa zriaďuje Rada pre
kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „Rada pre
kvalitu“) ako spoločná komisia pre kvalitu Akademického senátu a dekana Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „dekan“).
(2) Vo vzťahu k Akademickému senátu a k dekanovi vystupuje Rada pre kvalitu ako ich
iniciatívny, poradný a kontrolný orgán, ktorý im vo veciach svojej pôsobnosti poskytuje
súčinnosť.
(3) Hlavným poslaním Rady pre kvalitu je kontrola kvality v rámci interného systému kvality
vzdelávania, vedy a výskumu na fakulte a ďalšie rozvíjanie významu kvality a jej
zabezpečovania pri činnostiach fakulty a pri ich riadení.
Čl. 2
Členstvo v Rade pre kvalitu
(1) Rada pre kvalitu sa skladá z predsedu, podpredsedu za zamestnaneckú časť Akademického
senátu, podpredsedu za študentskú časť Akademického senátu, štyroch zástupcov
študentskej časti akademickej obce fakulty, štyroch zástupcov zamestnaneckej časti
akademickej obce z radov vysokoškolských pedagógov a piatich zástupcov právnej praxe.
Členom Rady pre kvalitu je z titulu svojej funkcie aj predseda Rady pre kvalitu vedy a
doktorandského štúdia (čl. 5).
(2) Predsedom Rady pre kvalitu je spravidla prodekan pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa.
Predsedu Rady pre kvalitu vymenúva a odvoláva dekan po schválení Akademickým
senátom.
(3) Podpredsedu Rady pre kvalitu za zamestnaneckú časť Akademického senátu vymenúva
a odvoláva dekan po schválení Akademickým senátom z členov Akademického senátu za
zamestnaneckú časť.
(4) Podpredsedu Rady pre kvalitu za študentskú časť Akademického senátu vymenúva
a odvoláva dekan po schválení Akademickým senátom z členov Akademického senátu za
študentskú časť.
(5) Návrhy na kandidátov na členov Rady pre kvalitu môže dekanovi fakulty predložiť
ktorýkoľvek člen Akademického senátu. Kandidátov na členov Rady pre kvalitu môže
dekan predložiť predsedníctvu Akademického senátu a Akademickému senátu aj bez
návrhu podľa predchádzajúcej vety, a to najmä v prípade kandidátov na členov, ktorých
nominujú stavovské právnické organizácie a vrcholné orgány verejnej moci v oblasti
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justície a prokuratúry. Kandidátov na členov Rady pre kvalitu vrátane predsedu
a podpredsedov dekan prerokuje s predsedníctvom Akademického senátu a predloží ich na
schválenie Akademickému senátu. Členov Rady pre kvalitu menuje a odvoláva dekan po
schválení/po súhlase s odvolaním Akademickým senátom.
Čl. 3
Pôsobnosť Rady pre kvalitu
(1) Do pôsobnosti Rady pre kvalitu patrí
a) overovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumných činností, riadenia fakulty a poskytovania obslužných činností študentom
fakulty,
b) hodnotenie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania,
c) hodnotenie kvality vedecko-výskumných činností a doktorandského štúdia na základe
podkladov a hodnotiacich správ vypracovaných Radou pre kvalitu vedy
a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
podľa čl. 5 tohto vnútorného predpisu,
d) hodnotenie riadenia fakulty a poskytovania obslužných činností študentom fakulty,
e) spolupráca na hodnotení kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania,
vedecko-výskumných činností, riadenia a poskytovania obslužných činností
študentom v rámci Univerzity Komenského v Bratislave s Radou pre kvalitu
Univerzity Komenského v Bratislave,
f) vypracovanie podkladov pre Akademický senát, dekana a Vedeckú radu Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty pre potreby hodnotenia poskytovaného
vysokoškolského vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti,
g) vypracovanie časového a vecného plánu hodnotenia kvality,
h) poskytovanie súčinnosti Akademickému senátu a dekanovi pri tvorbe štandardov
kvality a systému hodnotenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania,
vedecko-výskumných činností, riadenia fakulty a poskytovania obslužných činností
študentom fakulty.
(2) Overovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania podľa odseku 1 písm. a)
sa uskutočňuje najmä formou hospitácií priamo počas priebehu vyučovania, hospitácií
priamo počas ústnych skúšok a ich hodnotenia, vrátane štátnych skúšok, preskúmavania
písomných prác pri písomných skúškach a ich hodnotenia, preskúmavanie záverečných
prác a ich hodnotenia (ďalej len „hospitácia“). Vykonanie hospitácie môže nariadiť
predseda Rady pre kvalitu z vlastnej iniciatívy alebo na základe písomného alebo ústneho
podnetu od ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej alebo študentskej časti akademickej obce
fakulty; predseda Rady pre kvalitu hospitáciu vždy nariadi na podnet predsedu
Akademického senátu a na podnet dekana. Vykonanie hospitácie môže nariadiť aj
ktorýkoľvek z podpredsedov Rady pre kvalitu za dodržania podmienky, že o jej nariadení
bezodkladne upovedomí predsedu Rady pre kvalitu. Hospitáciu môže vykonať priamo
predseda Rady pre kvalitu alebo ktorýkoľvek podpredseda Rady pre kvalitu. Hospitáciu
ďalej môže vykonať ktorýkoľvek člen Rady pre kvalitu, alebo iná osoba z radov
akademickej obce PraF UK, členov Alumni klubu PraF UK alebo právnickej praxe, ktorý/á
bol/a na vykonanie hospitácie splnomocnený/á predsedom Rady pre kvalitu alebo
niektorým z podpredsedov Rady pre kvalitu. Hospitáciu môže vykonať aj viacero
oprávnených osôb spoločne. O vykonaní hospitácie sa vyhotovuje písomná správa, ktorú
prerokuje Rada pre kvalitu a ktorá sa uchováva a archivuje v súlade s ustanoveniami
príslušných vnútorných predpisov univerzity alebo fakulty. Na základe prerokovania
písomnej správy o hospitácii môže Rada pre kvalitu vypracovať hodnotiacu správu,
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v ktorej môže dekanovi alebo Akademickému senátu navrhnúť prijatie vhodných opatrení
na nápravu zistených nedostatkov.
(3) Z vlastnej iniciatívy nariaďuje predseda Rady pre kvalitu hospitácie najmä na základe
a) časového a vecného plánu hodnotenia kvality schváleného Radou pre kvalitu,
b) výsledkov pravidelného anonymného vyjadrenia študentov fakulty ohľadom kvality
výučby a o učiteľoch (tzv. anketové hodnotenie).
(4) Na overovanie kvality vedecko-výskumných činností, riadenia fakulty a poskytovania
obslužných činností študentom fakulty podľa odseku 2 písm. a) sa primerane vzťahujú
ustanovenia odseku 2 a 3
(5) Rada pre kvalitu sa ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán Akademického senátu
a dekana podieľa podnetmi a pripomienkami na príprave, koordinácii a kontrole tvorby,
implementácie a hodnotenia vnútorného systému pre zabezpečenie kvality poskytovaného
vysokoškolského vzdelávania, vedecko-výskumných činností, riadenia fakulty
a poskytovania obslužných činností študentom fakulty v súlade s postupmi a opatreniami
ustanovenými v § 3 zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.
Čl. 4
Zasadnutia Rady pre kvalitu
(1) Zasadnutia Rady pre kvalitu zvoláva predseda Rady pre kvalitu alebo ním poverený
podpredseda Rady pre kvalitu podľa časového a vecného plánu hodnotenia kvality
poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, vedecko-výskumných činností, riadenia
fakulty a poskytovania obslužných činností študentom fakulty alebo podľa potreby.
Zasadnutie Rady pre kvalitu sa vždy musí uskutočniť aspoň dvakrát v priebehu
akademického roka.
(2) Rada pre kvalitu je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
jej členov. Na platnosť jej uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov Rady pre kvalitu.
(3) Na zabezpečenie administratívneho chodu a písomnej agendy Rady pre kvalitu predseda
Rady pre kvalitu vymenúva tajomníka Rady pre kvalitu, ktorým je spravidla asistent
prodekana pre vzdelávaciu činnosť I. a II. stupňa.
(4) Za účelom úpravy podrobností o spôsobe rokovania môže Akademický senát na návrh
dekana prijať rokovací poriadok Rady pre kvalitu. Inak sa rokovanie Rady pre kvalitu
spravuje ustanoveniami rokovacieho poriadku Akademického senátu.
Čl. 5
Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty
(1) Zriaďuje sa Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia Univerzity Komenského v
Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj len „Rada pre kvalitu vedy a doktorandského
štúdia“) ako pomocný orgán (subkomisia) Rady pre kvalitu.
(2) Vecná pôsobnosť Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia sa vzťahuje na kvalitu
vedy a výskumu a na kvalitu doktorandského štúdia. Čl. 1 a čl. 3 tohto vnútorného predpisu
sa na Radu pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia vzťahujú primerane.
(3) Predsedom Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia je spravidla prodekan fakulty
pre vedu alebo prodekan fakulty pre doktorandské štúdium, podpredsedom Rady pre
kvalitu vedy a doktorandského štúdia je spravidla prodekan fakulty pre doktorandské
štúdium alebo prodekan fakulty pre vedu. Členmi Rady pre kvalitu vedy a doktorandského
štúdia sú okrem predsedu a podpredsedu dvaja zamestnanci fakulty na funkčnom mieste
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profesora, dvaja doktorandi zapísaní na štúdium študijného programu tretieho stupňa
uskutočňovaného na fakulte, jeden zástupca právnej praxe a jeden zástupca Slovenskej
akadémie vied. Na vymenúvanie a odvolávanie predsedu, podpredsedu a členov Rady pre
kvalitu vedy a doktorandského štúdia sa primerane vzťahuje čl. 2 tohto vnútorného
predpisu.
(4) Na zasadnutia a rozhodovanie Rady pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia sa primerane
vzťahuje čl. 4 tohto vnútorného predpisu. Tajomníkom Rady pre kvalitu vedy
a doktorandského štúdia je spravidla asistent prodekana pre vedu alebo asistent prodekana
pre doktorandské štúdium. Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia vo svojej
činnosti využíva rokovací poriadok Rady pre kvalitu, ak bol vydaný, ak nie, postupuje
primerane podľa Rokovacieho poriadku Akademického senátu.
(5) Rada pre kvalitu vedy a doktorandského štúdia je pomocným orgánom Rady pre kvalitu,
ktorej podáva o svojich zisteniach pravidelné písomné správy a informuje ju o nich
prostredníctvom svojho predsedu.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa čl. 9d vnútorného predpisu Organizačný poriadok Univerzity Komenského v
Bratislave, Právnickej fakulty vznení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č.
4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7 a dodatku č. 8.
(2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom.

.............................................
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
Predseda AS PraF UK

.............................................
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan PraF UK
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