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Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii 

doktorandských študijných programov v študijnom odbore 30. Právo 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 

zastúpená prof. JUDr. Marekom Števčekom, PhD. – rektorom UK  

IČO: 00397865 

(ďalej aj „UK“)  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

Šafárikovo námestie č. 6, 810 00 Bratislava 

zastúpená: doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD. – dekanom Praf UK 

IČO: 00397865 

(ďalej aj „PraF UK“) 

a 

Slovenská akadémia vied 

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 

zastúpená prof. RNDr. Pavlom Šajgalíkom, DrSc. – predsedom SAV 

IČO: 00037869 

(ďalej aj „SAV“) 

Ústav štátu a práva 

Klemensova 19, 813 64 Bratislava 

zastúpený doc. JUDr. Jozefom Vozárom, CSc., riaditeľom ústavu 

IČO: 00167037 

(ďalej aj „ÚŠaP SAV“) 

(ďalej aj „zúčastnené strany“) 

uzatvárajú týmto 

 

podľa § 54 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“), zákona č. 269/2018 Z.z. 

v platnom znení o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a v zmysle vnútorných 

predpisov UK, PraF UK, SAV a ÚŠaP SAV Dohodu o realizácii doktorandských študijných 

programov v študijnom odbore 30. Právo (ďalej aj „Dohoda“), ktorý je akreditovaný na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. 
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Čl. 1 

Predmet Dohody 

Predmetom Dohody je spolupráca Praf UK a ÚŠaP SAV pri realizácii doktorandského štúdia 

v študijných programoch v odbore 30. Právo uskutočňovaných na Praf UK v dennej a externej 

forme v slovenskom, resp. v inom jazyku podľa platnej akreditácie študijného programu. 

Zúčastnené strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať v rámci zákonom daných možností na 

realizácii a napĺňaní programu a poslania doktorandského štúdia. 

 

Čl. 2 

Povinnosti zúčastnených strán 

(1) Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta sa zaväzuje: 

a) predložiť na schválenie do Akademického senátu Praf UK a do Vedeckej rady Praf UK 

návrhy riaditeľa ÚŠaP SAV na primerané zastúpenie členov ÚŠaP SAV v spoločnej 

odborovej komisii pre akreditovaný odbor 30. Právo po ich predchádzajúcom schválení 

dekanom; ak je v spoločnej odborovej komisii aspoň jeden zástupca ÚŠaP SAV, považuje 

sa táto povinnosť za splnenú; 

b) predložiť na schválenie do Akademického senátu Praf UK a do Vedeckej Rady Praf UK 

návrhy riaditeľa ÚŠaP SAV na školiteľov doktorandského štúdia po ich predchádzajúcom 

schválení dekanom Praf UK; 

c) zaradiť v zmysle vnútorných predpisov Praf UK a po schválení dekanom Praf UK pred 

začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium medzi vypísané témy dizertačných 

prác (spolu s menami školiteľov) aj témy, ktoré boli vypísané ÚŠaP SAV, pričom ÚŠaP 

SAV je oprávnený zverejniť tieto témy dizertačných prác aj samostatne; spolu s vypísanou 

témou sa uvedie aj skutočnosť, že ide o tému, ktorá sa bude realizovať v spolupráci s ÚŠaP 

SAV; 

d) zabezpečiť primerané zastúpenie členov ÚŠaP SAV určených riaditeľom tejto inštitúcie 

a schválených a menovaných dekanom Praf UK v prijímacej komisii na doktorandské 

štúdium, ak ide o prijímanie uchádzača hlásiaceho sa na tému vypísanú ÚŠaP SAV; 

e) zabezpečiť paritné zastúpenie členov ÚŠaP SAV určených riaditeľom tejto inštitúcie a 

schválených dekanom Praf UK v komisiách na dizertačnú skúšku a v komisiách na 

obhajoby dizertačných prác, ak bol doktorand prijatý na tému vypísanú ÚŠaP SAV; 

f) konkretizovať program a podmienky doktoranda prijatého na témy vypísané ÚŠaP SA do 

individuálnej dohody o doktorandskom štúdiu doktoranda (ďalej aj: „individuálna 
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dohoda“), ktorú podpisuje dekan PraF UK, riaditeľ ÚŠaP SAV, školiteľ a budúci 

doktorand; dohoda musí obsahovať najmä: 

- meno študenta a školiteľa, príp. konzultanta, 

- študijný program prijatého uchádzača, 

- konkretizáciu študijnej časti doktorandského štúdia, ktorá bude realizovaná na ÚŠaP 

SAV alebo PraF UK, 

- konkretizáciu vedeckej časti doktorandského štúdia, ktorá bude realizovaná na ÚŠaP 

SAV alebo PraF UK, 

- konkretizáciu výkonu pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s 

pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac 4 hodín týždenne v priemere za akademický 

rok, v ktorom prebieha výučba na PraF UK, 

- počet kreditov priznávaných za výkony doktoranda pri plnení tých povinností študijnej 

časti realizovaných na ÚŠaP SAV, ak ich plnenie podľa individuálnej dohody poskytuje 

ÚŠaP SAV, 

- spôsob registrácie publikačnej činnosti doktoranda na príslušných internetových 

stránkach ÚŠaP SAV a PraF UK, 

- spôsob úhrady nákladov na doktorandské štúdium v zmysle § 54 ods. 12 zákona 

o vysokých školách;1 predmetné náklady bude hradiť ÚŠaP SAV, 

- spôsob uvádzania inštitucionálnych afiliácií na prácach a ich registrácia v evidencii 

publikačnej činnosti; 

g) prijať na štúdium prijímacou komisiou odporúčaného uchádzača hlásiaceho sa na tému 

vypísanú ÚŠaP SAV až po podpísaní individuálnej dohody o doktorandskom štúdiu 

doktoranda všetkými zmluvnými stranami individuálnej dohody; 

h) poskytnúť doktorandovi prijatému na tému vypísanú ÚŠaP SAV možnosť plnenia študijnej 

časti doktorandského štúdia (prednášky, semináre, individuálne štúdium a pod.); 

i) umožniť doktorandovi prijatému na tému vypísanú ÚŠaP SAV vykonávať požadovanú 

pedagogickú prax na svojom pracovisku; 

j) evidovať a archivovať doklady o priebehu štúdia doktoranda prijatého na tému vypísanú 

ÚŠaP SAV a o plnení jeho študijných a ďalších povinností podľa študijného programu, 

k) informovať ÚŠaP SAV o časovom harmonograme štúdia na začiatku každého 

akademického roka; 

l) vyhodnocovať na konci každého akademického roka, či doktorand prijatý na tému vypísanú 

 
1 Medzi náklady na doktorandské štúdium patria najmä honoráre za posudky na písomné práce k dizertačnej skúške, 

honoráre za posudky na dizertačné práce, refundácia cestovných nákladov členov komisií, refundácia cestovných 

náhrad oponentov písomných prác k dizertačnej skúške, resp. dizertačných prác, režijné náklady (napríklad poštovné). 
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ÚŠaP SAV splnil minimálne podmienky kladené na doktorandov podľa vnútorných 

predpisov Praf UK, alebo či sú dané dôvody na vylúčenie doktoranda v zmysle vnútorných 

predpisov Praf UK; pokiaľ existujú dôvody na vylúčenie doktoranda v zmysle vnútorných 

predpisov Praf UK, je dekan Praf UK oprávnený doktoranda prijatého na tému vypísanú 

ÚŠaP SAV z doktorandského štúdia vylúčiť; 

m) vystaviť a odovzdať úspešným absolventom doktorandského štúdia diplom o získaní 

akademického titulu „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.; vo vysokoškolskom diplome 

sa uvedie aj názov ÚŠaP SAV. 

 

(2) Externá vzdelávacia inštitúcia Ústav štátu a práva SAV sa zaväzuje: 

a) poskytnúť Praf UK overené printové kópie dokladov, a to osvedčenie Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj; 

b) poskytnúť Vedeckej rade Praf UK vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov 

v príslušnom odbore a vedecko-pedagogické charakteristiky osôb, ktoré zodpovedajú za 

kvalitu poskytovaného doktorandského programu v štruktúre, ako to vyžaduje zákon 

o vysokých školách a súvisiace vnútorné predpisy UK, Praf UK a SAV; 

c) poskytnúť Praf UK pred začatím prijímacieho konania v predpísanej forme a v stanovenom 

termíne zoznam vypísaných tém dizertačných prác s navrhovanými školiteľmi a s uvedením 

formy doktorandského štúdia; 

d) nominovať a zabezpečiť účasť svojich zástupcov v komisiách na prijímacie skúšky 

a vyjadriť sa k návrhu prijímacej komisie na prijatie uchádzačov na témy, ktoré ÚŠaP SAV 

vypísal; 

e) uzavrieť individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu doktoranda podľa čl. 2 ods. 2 písm. 

f); 

f) včas poskytovať Praf UK informácie pre register študentov o plnení študijného plánu 

doktoranda a o získaní kreditov za výkony, ktoré doktorand prijatý na tému vypísanú ÚŠaP 

SAV urobil podľa individuálnej dohody na ÚŠaP SAV; počet kreditov za jednotlivé výkony 

bude určený podľa vnútorných predpisov Praf UK; 

g) informovať Praf UK o účasti doktoranda prijatého na tému vypísanú ÚŠaP SAV na stážach, 

študijných a pracovných pobytoch a iných podobných povinnostiach, vyplývajúcich z 

plnenia jeho študijného programu; 

h) poskytovať doktorandovi prijatému v dennej forme štúdia na tému vypísanú ÚŠaP SAV 

štipendium v zmysle § 54 ods. 18 zákona o vysokých školách z finančných zdrojov 

vyčlenených na tento účel vo svojom rozpočte; za vyplácanie štipendia a jeho administráciu 

nesie výlučnú zodpovednosť ÚŠaP SAV a tieto sa riadia jeho vnútornými predpismi. 
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Čl. 4 

Osobitné ustanovenie 

Pri zmenách v akreditovaných študijných odboroch doktorandského štúdia možno túto dohodu 

aktualizovať osobitnými písomnými dodatkami, ktoré podpíšu obe zúčastnené strany. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

(1) Táto dohoda je uzavretá na dobu neurčitú. 

(2) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania druhou zúčastnenou stranou a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia 

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov. 

(3) Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá 

zo zúčastnených strán obdrží po dve originálne vyhotovenia. 

(4) Túto dohodu je možné ukončiť: 

a) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany so 6-mesačnou výpovednou dobou, ktorá 

začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán. 

(5) Aj po vypovedaní dohody zo strany Praf UK musí byť umožnené doštudovať tým študentom, 

ktorí sú už prijatí na doktorandské štúdium na tému vypísanú ÚŠaP SAV a ÚŠaP SAV má 

povinnosť platiť im štipendium v zmysle § 54 ods. 18 zákona o vysokých školách. 

 

 

 

V Bratislave dňa .................................. 

 

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

   prof. JUDr. Marek Števček, PhD. prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

                   rektor UK                                                                     predseda SAV 

 

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

    doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. 

                  dekan PraF UK                                                             riaditeľ ÚŠaP SAV 


