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Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ďalej len „PraF UK“ alebo „fakulta“)
vydáva po schválení v Akademickom senáte PraF UK dňa 10.02.2022 a v Akademickom
senáte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 09.03.2022 v súlade s § 33 ods. 3 písm. a)
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“) vnútorný predpis, ktorým sa
mení a dopĺňa Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
schválený v Akademickom senáte PraF UK dňa 21. októbra 2020 a v Akademickom senáte
Univerzity Komenského v Bratislave dňa 21. októbra 2020 (ďalej len študijný poriadok):
Čl. I.
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty sa mení a dopĺňa
takto:
1. V čl. 4 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie: „19) Pri predmetoch, ktorých
týždenný rozsah seminárov (cvičení) alebo praktických cvičení je v rámci jedného týždňa
rozdelený na viacero častí, za neúčasť na jednom seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení
sa považuje neúčasť študenta na toľkých častiach danej vzdelávacej aktivity, ktorých súčet
časového rozsahu tvorí spolu týždenný časový rozsah stanovený v informačnom liste
predmetu.“
Doterajšie odseky 19 až 27 sa označujú ako odseky 20 až 28.
2. V čl. 11 ods. 3 sa pred doterajší text vkladá veta “Ciele vzdelávania a podmienky hodnotenia
stanovuje Vnútorný systém kvality UK.”
3. V čl. 11 ods. 10, čl. 12 ods. 4 a 7 sa vypúšťa v celom texte slovo „semestrálnej“ a v čl. 12 ods.
3 slovo „semestrálna“.
4. V čl. 11 ods. 14 sa za slovo “uskutočňuje” vkladá čiarka a pripája text ”pokiaľ informačný list
predmetu nestanovuje inak,”.
5. V čl. 11 ods. 16 sa vkladá za prvú vetu text: “Študent je hodnotený́ hodnotením FX alebo
neprospel, ak splnil požiadavky na hodnotenie stanovené na základe Vnútorného systému
kvality UK v súlade s podmienkami hodnotenia vo vzťahu k cieľom vzdelávania uvedenými v
informačnom liste daného predmetu len na úrovni nedosahujúcej 60 % z celkovej najvyššej
možnej úrovne splnenia požiadaviek na absolvovanie predmetu, štátnej skúšky alebo
obhajoby. Rovnako je študent hodnotený́ hodnotením FX alebo neprospel, ak odovzdal
záverečnú́ prácu v rozpore s odsekom 7 alebo odovzdal záverečnú́ prácu, ktorá nespĺňa
požiadavky stanovené Vnútorným systémom kvality UK. Pre ďalšie stupne hodnotenia sa
stanovuje nasledujúca stupnica podľa úrovne splnenia požiadaviek na hodnotenie stanovené

na základe Vnútorného systému kvality UK v súlade s podmienkami hodnotenia vo vzťahu k
cieľom vzdelávania uvedenými v informačnom liste daného predmetu: A pre úroveň aspoň
91 %, B pre úroveň aspoň 81 %, C pre úroveň aspoň 73 %, D pre úroveň aspoň 66 % a E pre
úroveň aspoň 60 %.”
6. V čl. 12 ods. 1 sa za slovo „(predtermín)“ vkladá text, ktorý znie,:
„a mimo skúškového obdobia možno stanoviť tiež termíny skúšok v externej forme štúdia
tak, aby sa skúška uskutočnila v rámci výučbovej časti semestra po tom, ako sa ukončila
výučba predmetu. Podrobnosti o harmonograme skúškového obdobia, podrobnosti o
vypísaní predtermínov a termínov skúšky mimo skúškového obdobia podľa prvej vety upraví
pre príslušný semester opatrením dekan.
7. V čl. 14 ods. 2 sa v druhej vete číslica „61 “ nahrádza číslicou „60 “.
8. V čl. 26 ods. 4 písm. a) sa text “čl. 3, 4, 6, 20, 24 a 25” nahrádza textom “čl. 3, čl. 4, čl. 6, čl.
11 ods. 14 až 16, čl. 20, čl. 24 a čl. 25 ”.
9. V čl. 26 ods. 4 písm. b) sa text “čl. 5, 7 až 14, 21 a 22” nahrádza textom “čl. 5, čl. 7 až čl. 14,
okrem čl. 11 ods. 14 až 16, čl. 21 a čl. 22”
10. V nadpise čl. 30 sa slová “hodnotenie študijných výsledkov” nahrádzajú slovami
“kreditový systém štúdia”.
11. V čl. 30 sa vypúšťa odsek 5.
12. V čl. 32 ods. 3 sa za poslednú vetu dopĺňa veta: „Doktorand môže predloženú písomnú
prácu a prihlášku na dizertačnú skúšku vziať späť najneskôr deň pred oznámeným termínom
dizertačnej skúšky.“
13. V čl. 34 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie: „3) Doktorand predkladá dizertačnú prácu na
obhajobu v slovenskom jazyku. So súhlasom dekana fakulty a predsedu odborovej komisie
môže predložiť dizertačnú prácu aj v inom ako slovenskom jazyku. V takom prípade je
povinnou súčasťou dizertačnej práce aj abstrakt v slovenskom jazyku.“
14. V čl. 35 ods. 1 znie: „1) Po prijatí žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekan
bezodkladne postúpi predsedovi odborovej komisie žiadosť doktoranda spolu s dizertačnou
prácou. Predseda odborovej komisie sa do 15 dní vyjadrí, či dizertačná práca zodpovedá
svojou úrovňou a formou požiadavkám kladeným na dizertačnú prácu a či ju odporúča na
obhajobu. Ak je stanovisko predsedu odborovej komisie kladné, navrhne dekanovi zloženie
skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce a troch oponentov dizertačnej práce. Ak
predseda odborovej komisie nenavrhne dekanovi zloženie skúšobnej komisie a oponentov,
návrh podá odborová komisia. Ak je stanovisko predsedu odborovej komisie záporné,
splnenie požiadaviek na úroveň a formu dizertačnej práce preskúma odborová komisia. Ak je
aj stanovisko odborovej komisie záporné, dekan rozhodne o vrátení dizertačnej práce
doktorandovi, aby ju v súlade so stanoviskom odborovej komisie prepracoval.“

15. V čl. 35 ods. 2 sa za slová “obsahové a formálne náležitosti” dopĺňajú slová “upravené
osobitnými vnútornými predpismi UK80“
Poznámka pod čiarou č. 80 znie: “Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK o
základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole
ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení neskorších dodatkov, Vnútorný́
predpis č. 23/2021 Vnútorný́ systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Univerzity Komenského v Bratislave.”
Nasledujúce poznámky pod čiarou sa v študijnom poriadku prečíslovávajú o jedno číslo
vzostupne.
16. Za čl. 42 sa vkladá Piata časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
“PIATA ČASŤ
KÁNONICKÉ PRÁVO
Čl. 42a
(1) Pri zabezpečovaní študijných programov v oblasti Kánonického práva sa fakulta usiluje
vedeckým bádaním zdokonaľovať a povznášať vlastné predmety, najmä tie, ktoré sú priamo
či nepriamo spojené s kresťanským Zjavením a priamo slúžia poslaniu Katolíckej cirkvi,
systematicky predkladať v ňom obsiahnuté pravdy, vzdelávať študentov vo vlastných
predmetoch na vysokej odbornej úrovni a v súlade s katolíckou náukou, pripravovať ich
primerane na vykonávanie ich úloh a podporovať trvalú či permanentnú formáciu kňazov v
Cirkvi. 91
Poznámka pod čiarou č. 91 znie „Apoštolská konštitúcia Veritatis Gaudium o univerzitách a
cirkevných fakultách (ďalej len „Veritatis Gaudium“) . čl. 3, § 1 a 2.“
Čl. 42b
Osobitné ustanovenia o štúdiu v oblasti kánonického práva
(1) Po získaní cirkevnej akreditácie na študijné programy “kánonické právo” sa uplatňujú aj
pravidlá týkajúce sa štúdia uvedené v tomto článku.
(2) Fakulta je pri zabezpečovaní výučby študijného programu Kánonické právo zároveň
cirkevnou fakultou a z hľadiska kánonického práva sa riadi apoštolskou konštitúciou Veritatis
gaudium pápeža Františka, vydanou 29. januára 2018, a normami Kódexu kánonického práva
(ďalej len „CIC“) (kán. 815–820 CIC). V súlade s kán. 817 CIC fakulta udeľuje v študijnom
programe Kánonické právo akademické stupne, ktoré majú v Katolíckej cirkvi kánonické
účinky.
(3) Štátna skúška v študijnom programe “kánonické právo” je zároveň aj cirkevnou skúškou,
pokiaľ fakulta na to získa aj potrebné oprávnenie od Katolíckej cirkvi.
(4) Akademický titul „magister“ v študijnom programe Kánonické právo zodpovedá
akademickému stupňu „Iuris Canonici Licentiatus“, ktorý sa udeľuje na pápežských
univerzitách.92

(5) Všetky akademické stupne v rámci študijného programu Kánonické právo sa udeľujú v
mene Rímskeho veľkňaza. 93
(6) V prípadoch porušenia cirkevnej disciplíny sa študent môže odvolať k veľkému kancelárovi
fakulty.
(7) V prípade disciplinárneho priestupku spáchaného študentom študijného programu
kánonického práva sa postupuje podľa Disciplinárneho poriadku UK. Predseda Disciplinárnej
komisie fakulty pre študentov o začatí disciplinárneho konania informuje veľkého kancelára
fakulty a pozve ho na zasadnutie, na ktorom bude prerokovávaný daný priestupok.
(8) Ak veľký kancelár zistí porušenie cirkevnej disciplíny z vlastného alebo iného podnetu,
postúpi danú vec na uloženie disciplinárneho opatrenia príslušnému cirkevnému orgánu
alebo ak taký niet, sám prijme disciplinárne opatrenie.
(9) Konanie o disciplinárnom priestupku podľa odseku 7 a konanie o porušení cirkevnej
disciplíny sú samostatnými konaniami a opatrenia sa ukladajú samostatne a navzájom
nezávisle.
Poznámka pod čiarou č. 92 znie „Veritatis Gaudium. čl. 46 a 79.“
Poznámka pod čiarou č. 93 znie „Apoštolská konštitúcia Sapientia christiana o štúdiu na
cirkevných univerzitách a fakultách, čl. 6.“
Doterajšia piata časť sa označuje ako šiesta časť.
17. V čl. 47 sa dopĺňajú odseky 5 až 7, ktoré znejú:
“5) Dodatok č. 1 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom fakulty
dňa 10. 2. 2022.
6)
Dodatok č. 1 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom
Univerzity Komenského v Bratislave dňa 9.3.2022.
7)
Dodatok č. 1 k tomuto študijnému poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom
schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 9.3.2022.”

Čl. II.
1. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty dňa 10.2.2022.

2. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa
9.3.2022.
3. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom
Univerzity Komenského v Bratislave.
V Bratislave, 9.3.2022

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
predseda Akademického senátu PraF UK

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu UK

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

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

