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Memorandum o základných cieľoch vzájomnej spolupráce Strán dohody

Vyššie uvedené Strany dohody,

uvedomujúc si potrebu rozvoja a modernizácie právnického vzdelávania 
v Slovenskej republike,

uvedomujúc si potrebu hľadania odpovedí na praktické právne otázky aj prostredníctvom 
nezávislej akademickej obce,

zhodujúc sa na potrebe prepojenia teoretických vedomostí získaných na akademickej pôde 
s praktickými skúsenosťami a vedomosťami, ako aj na prepojení právnej vedy a právnej  

praxe,

uvedomujúc si povinnosť vysokých škôl vytvárať kreatívne, dynamické a podnetné študijné 
prostredie, ktoré je otvorené spolupráci a partnerstvu so širšou verejnosťou a vedie 

študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, 

uvedomujúc si potrebu akademického skúmania právnych otázok a problémov s cieľom 
prispieť k lepšej a kvalitnejšej legislatíve v podmienkach SR ,  

vyjadrujúc spoločný záujem a vôľu rozvíjať hodnotovú orientáciu, profesijnú etiku  
a vzdelanosť študentov Právnickej fakulty prostredníctvom vzájomnej spolupráce,

 a uvedomujúc si vzájomnú prospešnosť tejto spolupráce,
sa dohodli na uzatvorení tejto dohody o vzájomnej spolupráci v nasledujúcom znení:

Článok I
Všeobecné ustanovenia

1. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta je v zmysle zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  verejnou  vysokou  školou  so  sídlom  na  území  Slovenskej  republiky. 
Právnická fakulta vzdeláva a vykonáva vedecko – výskumnú činnosť v oblasti práva. 
Ako  súčasť  európskeho  priestoru  vysokoškolského  vzdelávania  a spoločného 
európskeho výskumného priestoru rozvíja harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, 
dobro a tvorivosť v človeku a prispieva k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Poskytuje 
vysokoškolské  vzdelanie  a vytvára  priestor  pre  tvorivé  bádanie.  V duchu  hodnôt 
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demokracie,  humanizmu  a tolerancie  vychováva  odborníkov  s najvyšším  vzdelaním, 
vysokými  morálnymi  zásadami,  občianskou  a spoločenskou  zodpovednosťou.  Vedie 
študentov  k tvorivému,  kritickému  a nezávislému  mysleniu,  zdravému  sebavedomiu 
a k národnej  hrdosti.  Podnecuje  k chápaniu,  zachovávaniu,  šíreniu  a zveľaďovaniu 
národného  kultúrneho  dedičstva.  Rozvíja,  uchováva  a šíri  poznanie  prostredníctvom 
výskumnej,  vývojovej  a ďalšej  tvorivej  činnosti.  Prispieva  k rozvoju  vzdelávania  na 
všetkých  úrovniach,  od  základného  vzdelávania  až  po  vysokoškolské  vzdelávanie. 
Zapája  sa  do  verejnej  diskusie  o spoločenských  a etických  otázkach  a o utváraní 
občianskej  spoločnosti.  Vytvára  teoretické  modely  rozvoja  práva,  spoločnosti  či 
hospodárstva a rozvíja medzinárodnú a najmä európsku spoluprácu.   

2. Slovenský  pozemkový  fond  je  právnická  osoba  zapísaná  v Obchodnom  registri 
Okresného  súdu  Bratislava  I oddiel:  Po,  vložka  číslo:  35/B  zriadená  zákonom  č. 
330/1991  Zb.  o pozemkových  úpravách,  usporiadaní  pozemkového  vlastníctva, 
pozemkových  úradoch,  pozemkovom  fonde  a pozemkových  spoločenstvách  v znení 
neskorších predpisov,  ktorá koná vo verejnom záujme.  V zmysle  platných právnych 
predpisov  spravuje  poľnohospodárske  a niektoré  lesné  nehnuteľnosti  vo  vlastníctve 
štátu  a nezistených  vlastníkov.  Medzi  hlavné  úlohy  SPF  patrí  plnenie  reštitučných 
nárokov oprávnených osôb, prenájom majetku v správe a v nakladaní SPF, usporiadanie 
vlastníctva k poľnohospodárskym a niektorým lesným nehnuteľnostiam, prevod správy 
a vlastníctva nehnuteľností v správe a nakladaní SPF a zastupovanie štátu a nezistených 
vlastníkov v správnych a súdnych konaniach.

Článok I.
Predmet dohody

1. Predmetom  tejto  dohody  je  vzájomná  aktívna  spolupráca  Strán  dohody,  a to  najmä 
v oblasti  akademického  skúmania  právnych  otázok,  praktických  aj  teoretických 
právnych  problémov  súvisiacich  s činnosťami  v pôsobnosti  SPF,  ako  aj  v oblasti 
vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy študentov a absolventov práva na ich povolanie 
v zmysle  poslania  Právnickej  fakulty  a pôsobnosti  SPF  a podľa  platných  všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, len na báze dobrovoľnosti a po 
vyhodnotení vhodnosti spolupráce a časových aj priestorových kapacít Strán dohody, 
hlavne prostredníctvom nasledujúcich činností:
a) vzájomnými konzultáciami odborníkov jednej Strany dohody s odborníkmi druhej 

Strany dohody,
b) spoluprácou v rámci klinického právneho vzdelávania na Právnickej fakulte, 
c) umožňovaním výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentom (vrátane 

doktorandov) Právnickej fakulty pri spracovaní záverečných prác a rigoróznych 
prác,  vrátane  pôsobenia  odborníkov z SPF ako konzultantov  – špecialistov  pri 
predmetných prácach, 
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d) umožňovaním výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti doktorandom alebo 
zamestnancom Právnickej fakulty pri spracovaní publikačných výstupov,

e) umožnením  študentom  (vrátane  doktorandov)  Právnickej  fakulty  vykonať 
bezplatnú odbornú stáž v rámci SPF, len ak to časové a priestorové kapacity SPF 
umožnia; presné podmienky a náplň stáže určí SPF, 

f) informovaním a umožňovaním účasti odborníkov SPF na odborných a vedeckých 
podujatiach organizovaných Právnickou fakultou, 

g) informovaním  a  umožňovaním  účasti  vedecko  -  pedagogických  zamestnancov 
Právnickej fakulty na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných SPF, 

h) umožnením spoločnej výskumnej činnosti odborníkov Strán dohody vo všetkých 
oblastiach v pôsobnosti SPF,

i) umožnením  odborníkom  SPF  aktívne  predniesť  na  Právnickej  fakulte  v rámci 
pedagogického  procesu  svoje  odborné  vedomosti  a  skúsenosti  na prednáškach 
alebo na seminároch alebo sa zapojiť do pedagogického procesu iným možným 
spôsobom,

j) vzájomným poskytovaním si vydaných publikácii do knižnice SPF a Právnickej 
fakulty,

k) umožňovaním  návštevy  a využívania  knižničných  fondov  Právnickej  fakulty 
v súlade  s Knižničným poriadkom Knižnice  Právnickej  fakulty  a umožňovaním 
návštevy a využívania knižničných fondov SPF v súlade s poriadkom a pokynmi 
SPF,

l) spoluprácou na vedeckých projektoch a grantoch, najmä podľa článku II., ak to 
Zmluvné strany uznajú za vhodné,

m) spoluprácou  pri  tvorbe  a  na  akademickom  zhodnotení  návrhov  právnych 
predpisov  predkladaných  v rámci  legislatívneho  procesu  v  oblasti  týkajúcej  sa 
činnosti  SPF  ako  aj  v oblasti  týkajúcej  sa  činnosti  Právnickej  fakulty  -  teda 
vysokoškolského vzdelávania,

n) spoluprácou pri tvorbe právnych analýz právnych problémov.

Článok II.
Finančné a organizačné zabezpečenie spolupráce

1. Jednotlivé  formy  spolupráce  budú  zmluvné  strany  realizovať  na  základe  projektov, 
kontraktov  a dodatkov  k zmluve,  v ktorých  budú  uvedené  organizačné,  metodické, 
technické,  personálne  a finančné  náležitosti.  Pokiaľ  si  aktivita  nevyžiada  osobitné 
finančné  zabezpečenie,  jednotlivé  formy  spolupráce  môžu  byť  konkretizované  aj 
formou dohôd vyplývajúcich z ústnej alebo elektronickej komunikácie.

2. Spolupráca  sa  uskutočňuje  primárne  bezodplatne.  Ak  si  aktivita  vyžiada  osobitné 
finančné  zabezpečenie,  tak  je  financovanie  dohodnutých  aktivít  zabezpečené 
z rozpočtových  prostriedkov  Strán  dohody,  zo  získaných  grantov  a z účelových 
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domácich  a zahraničných fondov a budú obsahom osobitných dohôd medzi  stranami 
tejto Dohody. 

3. Plánovanie a organizovanie jednotlivých foriem spolupráce sa spresní  na spoločných 
stretnutiach zástupcov oboch zmluvných strán, prípadne na základe písomných žiadostí.

Článok III.
Spolupráca na projektoch

  

1. Strany  dohody  budú  vzájomne  spolupracovať  najmä  na  rôznorodých  vedeckých 
projektoch  a grantoch  a  pri  riešení  grantových  projektov  v oblasti  vedy,  výskumu 
a vzdelávania v oblasti pôsobnosti Strán dohody. Na tento účel budú ad hoc vytvorené 
riešiteľské tímy vytvorené zo zástupcov za každú Stranu dohody. 

Článok IV.
Vykonávanie memoranda

1. Na dojednania podrobností týkajúcich sa vykonávania tohto memoranda, najmä rozsahu 
a obsahového  smerovania  výskumnej,  vývojovej,  pedagogickej  a  ďalšej  tvorivej 
činnosti splnomocňuje Právnická fakulta prodekana pre vzťahy s odbornou verejnosťou 
(v  čase  podpisu  Dohody  je  príslušným  prodekanom  Mgr.  Andrea  Szakács,  PhD.) 
a odborného  asistenta  z Katedry  správneho  a environmentálneho  práva  Právnickej 
fakulty  (v čase podpisu Dohody ním  je  Mgr.  Maroš Pavlovič,  PhD. LL.M.)  a SPF 
splnomocňuje  Mgr. Pavla Machavu.

2. SPF, za účelom zapojenia zástupcov SPF do pedagogického procesu, ale aj spoločného 
výskumného procesu,  sa zaväzuje umožniť určeným zamestnancom ako odborníkom 
účasť na týchto činnostiach v nevyhnutnom rozsahu.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny  tejto  dohody  je  možné  uskutočniť  iba  písomnými  dodatkami  po  vzájomnej 
dohode  Strán  dohody.  Dodatky  budú  označené  poradovými  číslami  a podpísané 
oprávnenými zástupcami Strán dohody.
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2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej  podpísania oprávnenými zástupcami  Strán 
dohody a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia.

3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

4. Táto dohoda zaniká:
a) vzájomnou písomnou dohodou alebo
b) písomnou výpoveďou. Strany dohody môžu vypovedať túto dohodu bez udania 

dôvodu  v dvojmesačnej  výpovednej  lehote,  ktorá  začína  plynúť  prvým  dňom 
mesiaca,  nasledujúcom  po  mesiaci,  v ktorom  bola  výpoveď  doručená  druhej 
Strane dohody.

doc.  JUDr. Eduard Burda, PhD. Mgr. Ján Marosz
dekan Právnickej fakulty UK                             generálny riaditeľ

            JUDr. Adriana Muráňová
       námestník generálneho riaditeľa
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