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• VNÚTORNÉ PREDPISY

• ŠTATÚT FAKULTY

• ŠTUDIJNÝ PORIADOK FAKULTY



Môže fakulta vydávať vnútorné predpisy?



VNÚTORNÉ PREDPISY FAKULTY (§ 33)

• Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

• vnútorné predpisy fakulty upravujú:
– záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej pôsobnosti,

– jej vzťah k verejnej vysokej škole, ak nie sú upravené zákonom.



Aké vnútorné predpisy fakulta vydáva?



§ 33 ods. 2

štatút fakulty

organizačný poriadok fakulty

zásady volieb do akademického senátu fakulty

rokovací poriadok akademického senátu fakulty

rokovací poriadok vedeckej rady fakulty

ďalšie predpisy, ak tak ustanoví štatút fakulty



Ďalšie vnútorné predpisy fakulty



§ 33 ods. 3

študijný poriadok fakulty

pracovný poriadok fakulty

štipendijný poriadok fakulty

disciplinárny poriadok fakulty pre študentov

rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty



Kto schvaľuje vnútorné predpisy fakulty?



• akademický senát fakulty schvaľuje na návrh dekana tieto vnútorné
predpisy fakulty:
– štatút fakulty,

– organizačný poriadok fakulty

– ďalšie predpisy, ak tak ustanoví štatút fakulty

• ak sa na návrh dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť
príslušnými vnútornými predpismi verejnej vysokej školy, tak aj:
– študijný poriadok fakulty

– pracovný poriadok fakulty

– štipendijný poriadok fakulty

– disciplinárny poriadok fakulty pre študentov

– rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty



• na návrh predsedu akademického senátu fakulty sa schvaľujú
tieto vnútorné predpisy
– zásady volieb do akademického senátu fakulty

– rokovací poriadok akademického senátu fakulty



• štatút fakulty, študijný poriadok a pracovný poriadok
– podliehajú schváleniu akademickým senátom verejnej vysokej školy!

– nadobúdajú platnosť dňom schválenia v akademickom senáte verejnej
vysokej školy

• ostatné vnútorné predpisy okrem rokovacieho poriadku
vedeckej rady fakulty nadobúdajú platnosť ich schválením v
akademickom senáte fakulty

• rokovací poriadok vedeckej rady fakulty nadobúda platnosť
jeho schválením vo vedeckej rade fakulty



štatút fakulty

študijný poriadok fakulty



štatút fakulty

študijný poriadok fakulty



ŠTATÚT FAKULTY
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2016

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v 
znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 

(úplné znenie)

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

neskorších predpisov
a

čl. 10 ods. 5 Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v 
Bratislave č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave 
schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave



• fakulta bola založená s účinnosťou od 11. júla 1919

• pedagogicko-vzdelávaciu činnosť začala vyvíjať od 24. októbra
1921

• Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

• PraF UK

• fakulta nemá postavenie právnickej osoby

http://www.flaw.uniba.sk



PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA
• PRVÝ ODDIEL - Základné ustanovenia

• DRUHÝ ODDIEL - Poslanie a činnosť fakulty

• TRETÍ ODDIEL - Akademické práva a slobody, akademická
pôda, správanie sa na akademickej pôde

• ŠTVRTÝ ODDIEL - Akademické insígnie, znaky a akademické
obrady



DRUHÁ ČASŤ 
ORGANIZÁCIA A ORGÁNY FAKULTY
• PRVÝ ODDIEL - Základná organizácia a pôsobnosť fakulty
• DRUHÝ ODDIEL - Akademická obec
• TRETÍ ODDIEL - Akademický senát fakulty
• ŠTVRTÝ ODDIEL - Riadiaci funkcionári fakulty

– dekan a prodekani

• PIATY ODDIEL - Vedúci zamestnanci fakulty
– tajomník fakulty, vedúci katedier, riaditelia ústavov, riaditeľ

knižnice, vedúci ďalších pracovísk fakulty a ďalší vedúci
zamestnanci fakulty

• ŠIESTY ODDIEL - Vedecká rada fakulty
• SIEDMY ODDIEL - Disciplinárna komisia fakulty



TRETIA ČASŤ 
RIADENIE A PÔSOBNOSŤ FAKULTY A JEJ PRACOVÍSK

• PRVÝ ODDIEL - Riadenie fakulty

• DRUHÝ ODDIEL - Ďalšie pôsobnosti fakulty

• TRETÍ ODDIEL - Dlhodobý zámer fakulty, výročné správy a
hodnotenie činnosti



ŠTVRTÁ ČASŤ 
VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM A ĎALŠIE VZDELÁVANIE

• PRVÝ ODDIEL - Podmienky štúdia na fakulte

• DRUHÝ ODDIEL - Akademické práva a povinnosti 
študentov

• TRETÍ ODDIEL - Organizácia štúdia na fakulte

• ŠTVRTÝ ODDIEL - Rigorózne konanie

• PIATY ODDIEL - Ďalšie vzdelávanie

• ŠIESTY ODDIEL - Akademické pochvaly a ceny dekana, 
štipendiá, školné a poplatky súvisiace so štúdiom



PIATA ČASŤ 
SOCIÁLNE SLUŽBY

• Služby sociálnej podpory

• Ubytovanie

• Stravovanie



• ŠIESTA ČASŤ 

– PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY NA FAKULTE

• SIEDMA ČASŤ

– HOSPODÁRENIE FAKULTY

• ÔSMA ČASŤ

– SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA



štatút fakulty

študijný poriadok fakulty



Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2017

Študijný poriadok

Univerzity Komenského v Bratislave,

Právnickej fakulty,

v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, 
dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7

(úplné znenie)

Študijný poriadok je v zmysle § 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“) vnútorným 

predpisom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“) a bol 
schválený Akademickým senátom fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 v zmysle zákona



ŠTUDIJNÝ PORIADOK

• I. časť - Všeobecné ustanovenia

• II. časť - Organizácia štúdia

• III. časť - Ďalšie ustanovenia

• IV. časť - Osobitosti doktorandského štúdia

• V. časť - Záverečné a prechodné ustanovenia

• ŠP upravuje všetky životné situácie študenta fakulty

• od prijatia na štúdium až po jeho úspešné/neúspešné
absolvovanie



PRÁVA ŠTUDENTA (Čl. 4)

• rovnaké ako v ZoVŠ (§ 70)

• v medziach slušného správania slobodne prejavovať názory a 
pripomienky k vysokému školstvu, 

• v rámci univerzitnej pôdy:
– k univerzite, 

– k fakulte, 

– k jednotlivým katedrám a iným pracoviskám fakulty, 

– k jednotlivým pedagógom a iným pracovníkom fakulty, 

– ako aj k jednotlivým predmetom 

• na slušné zaobchádzania zo strany pedagógov a iných
zamestnancov fakulty,



PRÁVA ŠTUDENTA (Čl. 4)

• v medziach slušného správania konzultovať s pedagógom v 
rámci jeho konzultačných hodín:

– formy a metódy vyučovania a hodnotenia daného predmetu, 

– stanovené podmienky, ktoré musia študenti splniť, aby boli 
hodnotení určitým klasifikačným stupňom.

• právo na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo
štúdia pre nesplnenie požiadaviek a povinností, ktoré
vyplývajú:

– zo študijného programu a Študijného poriadku univerzity
alebo fakulty, alebo

– z dôvodu podvodného konania pri prijímacej skúške



PRÁVA ŠTUDENTA (Čl. 4)

• právo na odpoveď na e-mailovú poštu zaslanú pedagógovi
alebo zamestnancovi fakulty v primeranom časovom období

• pri splnení podmienky, že je odoslaná:
– z univerzitného e-mailového konta študenta

– na fakultné e-mailové konto pedagóga alebo zamestnanca fakulty

• právo na odpoveď študent nemá, ak sa jeho e-mailová
komunikácia netýka pedagogických, resp. študijných
záležitostí!

http://www.camdencc.edu



Ak sa poruší právo študenta?



PORUŠENIE PRÁVA ŠTUDENTA
• porušenie práv študenta fakulty ustanovených študijným

poriadkom fakulty, ďalšími predpismi fakulty, predpismi
univerzity a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

• právo obrátiť sa na:
– príslušných zástupcov vedúcich katedier alebo
– zástupcov riaditeľov ústavov alebo
– na prodekana pre pedagogickú činnosť alebo
– na príslušné akademické orgány so žiadosťou o nápravu;

• na podanie sťažnosti dekanovi fakulty a jej vybavenie;
prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a
plnenia opatrení prijatých na nápravu upravuje zákon č. 9/2010
Z. z. o sťažnostiach.



Povinnosti študenta fakulty



POVINNOSTI ŠTUDENTA (Čl. 4)

• dodržiavať vnútorné predpisy univerzity a fakulty

• riadne a včas plniť povinnosti uložené rozhodnutiami orgánov
univerzity alebo fakulty,

• osobne sa dostaviť na písomné predvolanie dekana alebo ním 
povereného zamestnanca fakulty

• zúčastňovať sa výučby v súlade so študijným poriadkom



POVINNOSTI ŠTUDENTA (Čl. 4)

• riadne sa pripravovať na výučbu a všetky formy kontroly štúdia
(skúšania)

• včas a riadne plniť úlohy určené pedagógom

• mať na výučbe právne predpisy a ďalšie pomôcky podľa
pokynov pedagóga

• zachovávať zásady slušného správania, predovšetkým vo
vzťahu k pedagógom a iným zamestnancom fakulty

• využívať na elektronickú komunikáciu s pedagógmi a
zamestnancami fakulty univerzitné e-mailové konto



POVINNOSTI ŠTUDENTA 

• študenti vrátane študentov doktorandského študijného
programu sú povinní zúčastňovať sa:

– vedeckých,

– odborných,

– študijných a ďalších obdobných podujatí prebiehajúcich v
priestoroch fakulty, ak ich organizuje alebo spoluorganizuje
fakulta alebo univerzita, a to v rozsahu, ktorý určí dekan.

• BPF, odborné diskusie a pod.

www.flaw.uniba.sk



ROZHODOVANIE O P a POV.

• orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade so
zákonom právo a zároveň povinnosť v mene fakulty a
univerzity rozhodovať:

– vo veciach akademických práv a povinností študentov
zapísaných na štúdium podľa študijných programov
uskutočňovaných na fakulte.

• pri rozhodovaní o P/POV študentov sa berie do úvahy aj
plnenie povinností študenta vyplývajúcich zo ŠPF vrátane
pokynov a opatrení dekana vydaných na základe ŠPF, iných
vnútorných predpisov alebo VZPP.

– pokiaľ ŠPF, iné vnútorné predpisy alebo všeobecne záväzné
právne predpisy ponechávajú dekanovi priestor na uváženie,



Výučba



POVINNOSTI ŠTUDENTA (VÝUČBA)

• študent má povinnosť nosiť si na seminár právne predpisy a
ďalšie relevantné pomôcky podľa pokynov pedagóga, ktoré
pedagóg zrozumiteľne oznámi:

– na predchádzajúcom seminári, alebo

– ak ide iba o niekoľko právnych predpisov či pomôcok, tak na
začiatku semestra.

• ak si ich študent neprinesie, pedagóg:

– môže vykázať študenta z miestnosti, kde sa koná výučba a

– môže mu v dochádzkovom výkaze za túto hodinu (dvojhodinu)
vykázať absenciu.

https://sk.pinterest.com



POVINNOSTI ŠTUDENTA (VÝUČBA)

• študenti môžu počas výučby používať výpočtovú techniku a iné
elektronické prostriedky výlučne na účely vzdelávacej činnosti
a v súlade s prípadnými pokynmi, obmedzeniami alebo
príkazmi vyučujúceho pri rešpektovaní práv iných osôb

• v opačnom prípade môže byť študent vyučujúcim vykázaný z
miestnosti, kde prebieha výučba

• v takom prípade sa naňho na účely evidencie účasti na výučbe
hľadí, ako keby sa na výučbe nezúčastnil

https://beautifulbrandnewday.wordpress.com



POVINNOSTI ŠTUDENTA (VÝUČBA)

• vyučujúci nemôže zakázať používať výpočtovú techniku a iné
elektronické prostriedky študentom s osobitnými potrebami,

• ak ide o výpočtovú techniku alebo elektronické prostriedky,
ktoré sú potrebné na kompenzáciu ich zdravotného stavu a
zároveň nie sú používané spôsobom, ktorý narušuje výučbu
alebo odporuje dobrým mravom.



Kontrola štúdia (skúšanie)



KONTROLA ŠTÚDIA

• priebežné skúšanie
– počas výučbovej časti semestra

• semestrálna skúška
– v skúškovom období

• kombinované

https://blogs.ibo.org

https://barexamtoolbox.com



SEMESTRÁLNA SKÚŠKA

• v priebehu posledného výučbového týždňa príslušného
semestra, môže skúšajúci so súhlasom garanta (gestora)
predmetu vypísať termín semestrálnej skúšky, tzv. predtermín

• spôsob zápisu na predtermín a spôsob výberu študentov naň
môže určiť odchylne od tohto ustanovenia.

• predmet študenta skúša spravidla pedagóg, ktorý študenta
vyučoval na seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení

• študent nemôže vykonať v ten istý deň dve a viac
semestrálnych skúšok z toho istého predmetu



SEMESTRÁLNA SKÚŠKA

• v prípade ak sa študent zúčastní dvoch alebo viacerých
semestrálnych skúšok z toho istého predmetu v jeden deň,
považuje sa skúška z daného predmetu v daný deň za
hodnotenú známkou FX.

• ak sa semestrálna skúška koná ústnou formou, študent má pred
odpoveďou právo na najmenej 10 minútovú písomnú prípravu

• ústna semestrálna skúška je verejná

• písomná semestrálna skúška sa koná pod dohľadom pedagóga



SEMESTRÁLNA SKÚŠKA
• ak sa študent zapísal na semestrálnu skúšku, neodhlásil sa z nej a

nedostavil sa na ňu, je povinný ospravedlniť sa:
• písomnou formou, alebo

• prostredníctvom e-mailu na príslušnej katedre najneskôr do dvoch
pracovných dní.

• ak tak študent neurobí, alebo katedra neakceptuje jeho
ospravedlnenie, z tejto semestrálnej skúšky sa hodnotí známkou FX.

• dôvodnosť neúčasti a akceptáciu ospravedlnenia posudzuje zástupca
vedúceho katedry alebo zástupca riaditeľa ústavu alebo ním poverený
pracovník, pričom je povinný akceptovať doloženú
práceneschopnosť študenta (potvrdené tlačivo PN).

• ak katedra do dvoch pracovných dní od doručenia ospravedlnenia
neoznámi študentovi, či akceptuje jeho ospravedlnenie, považuje sa
ospravedlnenie za akceptované.



KONTROLA ŠTÚDIA
• ak študent pri kontrole štúdia (skúšania) alebo jej časti preukázateľne

podvádzal, hľadí sa na neho, ako keby túto kontrolu štúdia (skúšania)
alebo jej časť neabsolvoval úspešne

• pri časti priebežného skúšania nezíska za ňu žiadny bod a pri
semestrálnej skúške bude hodnotený známkou FX

• takéhoto študenta pedagóg môže vykázať z miestnosti, v ktorej sa
koná kontrola štúdia (skúšanie).

http://www.icytales.com



KONTROLA ŠTÚDIA

• študent má právo odmietnuť hodnotenie kontroly štúdia
(skúšania),

– bude hodnotený známkou FX

– odmietnutie znamená, že nasledujúci termín je pre neho
opravným termínom

• predmety, ktoré si študent zapísal a ich neabsolvoval,
(nezúčastnil sa záverečného hodnotenia alebo sa nezúčastňoval
povinných vzdelávacích činností uvedených v informačnom liste
predmetu) a vyučujúci jeho neúčasť neospravedlnil, sú na
konci príslušného skúškového obdobia hodnotené známkou
FX.



PORUŠENIE POVINNOSTÍ

• za zavinené porušenie
– zákona,

– štatútu univerzity,

– štatútu fakulty alebo iných vnútorných predpisov univerzity alebo
fakulty alebo

• za porušenie verejného poriadku

• môže byť študentovi uložené disciplinárne opatrenie

• podrobnosti DP U a F



Nekomentované právne predpisy pri 
kontrole štúdia (skúšaní)



NPP
• študenti majú právo pri všetkých formách kontroly štúdia

(skúšania) používať nekomentované právne predpisy

• v písomnej forme

• nahliadať do nich a narábať s nimi počas skúšania i v čase
určenom na prípravu

http://ghs.pasco.k12.fl.us



NPP
• výnimky z nepoužívania NPP (udelí dekan)

• NPP na štátnej skúške?

– ak tak rozhodne vedúci príslušnej katedry alebo riaditeľ
príslušného ústavu po prerokovaní na zasadnutí príslušnej katedry
alebo ústavu, alebo ak to vyplýva zo študijného programu alebo
ak o tom rozhodne na návrh dekana Akademický senát fakulty.



NPP
skúšanie:

a) teoretických poznatkov (nie znenie PP),

b) výkladu pojmov,

c) orientácie v právnom predpise a spájania súvislostí jeho
jednotlivých ustanovení,

d) judikatúry a základných poznatkov vychádzajúcich z aplikačnej
praxe,

e) simulovaných praktických prípadov a situácií (resp. štúdií).

• podrobnosti určí vnútorný predpis



ĎAKUJEM

ZA POZORNOSŤ!

jozef.andrasko@flaw.uniba.sk


