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V súlade s § 54 ods. 17 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“) a s čl. 27 

vnútorného predpisu č. 5/2020 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení 

dodatku č. 1, dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty  vydáva túto 

smernicu, ktorou sa mení a dopĺňa Vnútorný predpis vydaný dekanom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2019: 

 

Čl. 1 
 

Vnútorný predpis vydaný dekanom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

č. 3/2019 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa 

zriaďujú odborové komisie pre doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací 

poriadok, sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Vypúšťajú sa čl. 4 a čl. 6. 
 
2. V čl. 7 sa vkladajú za odsek 3 nové odseky 4 až 6, ktoré znejú: 
 
„(4) Programové komisie zriadené podľa znenia smernice účinného do 7. 7. 2022, sa zrušujú. 
(5) Ak osobitný vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave alebo osobitný 
vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty upravuje nejaké 
kompetencie, ktoré majú zabezpečovať programové komisie, tieto kompetencie sa vo vzťahu 
k doktorandským študijným programom zverujú Radám študijných programov zriadeným 
v súlade s Vnútorným predpisom č. 5/2021 schváleným Vedeckou radou Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý upravuje vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v podmienkach Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ak ich osobitný vnútorný predpis nezveruje 
inému orgánu. 
(6) Odsek 5 sa nepoužije vo vzťahu k pôsobnosti, ktorú zákon, vnútorný predpis, ktorý 
schválila Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, vnútorný predpis, ktorý schválil 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, vnútorný predpis, ktorý schválila 
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, alebo vnútorný 
predpis, ktorý schválil Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty, zveruje inému orgánu, než je Rada študijného programu.“ 
 
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7. 
 
3. Za odsek 7 sa vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 
„(8) Vnútorný predpis č. 6/2022 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty, ktorou sa mení a dopĺňa Vnútorný predpis vydaný dekanom Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2019 Smernica dekana Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa zriaďujú odborové komisie pre 
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doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok, nadobudol platnosť 
a účinnosť 8. 7. 2022.“ 
 
 

Čl. 2 
 
 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 8. 7. 2022. 
 

V Bratislave dňa 8. 7. 2022 

 

 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 dekan 

 


