
1 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

 

 

 

Zmeny a doplnky 

 
ŠTUDIJNÉHO PORIADKU TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE, PRÁVNICKEJ 

FAKULTY 
 

 
Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa podľa § 27 ods. 

1 písm. a) a § 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 sa na návrh dekana Trnavskej 
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty uzniesol dňa 26. marca 2012 na týchto zmenách a 
doplnkoch Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. 
 
 

Čl. I 
 
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. Všeobecne v celom texte sa slovo „požiadavky“ nahrádza slovom „podmienky“. 

 
2. V úvodnej vete sa za slovo „sa“ vkladajú slová „na návrh dekana Trnavskej univerzity 

v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len „dekan fakulty“)“. 
 

3. V čl. 2 ods. 5 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ďalšie podmienky prijímacieho 
konania na magisterský študijný program v odbore právo pre príslušný akademický rok 
určí fakulta v súlade so zákonom.“. 

 
4. V čl. 2 ods. 8 druhá veta znie: „Podmienky rigorózneho konania určuje vnútorný predpis 

fakulty.“. Zároveň sa dopĺňa nová tretia veta, ktorá znie: „Po splnení podmienok 
rigorózneho konania a úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky sa uchádzačovi udeľuje 
akademický titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).“. 

 
5. V čl. 4 ods. 2 znie: „(2) Akademický rok sa člení na zimný semester a letný semester. 

Semester sa člení na výučbové obdobie, skúškové obdobie a obdobie prázdnin, ktorých 
trvanie je určené harmonogramom podľa odseku 3.“. 

 
6. V čl. 4 sa vypúšťa odsek 6. 

 
7. Nadpis druhej časti znie: „Študent fakulty, jeho práva a povinnosti“. 

 
8. V nadpise čl. 6 sa slovo „študenti“ nahrádza slovom „študent“. 
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9. V čl. 8 ods. 2 písmeno c) znie: „c) uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom podľa 
zákona a vnútorného predpisu univerzity a fakulty a pravdivo uviesť skutočnosti, 
rozhodujúce pre ich určenie,“. 

 
10. V čl. 8 ods. 2 písmeno e) znie: „e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora 

univerzity, dekana fakulty alebo nimi povereného zamestnanca na prerokovanie otázok 
súvisiacich s jeho právami a povinnosťami a týkajúcich sa jeho štúdia,“. 

 
11. V čl. 8 ods. 2 písm. f) sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou. 

 
12. V čl. 8 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie: „g) mať preukaz 

študenta vydaný podľa zákona.1)“. 
 

13. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 1 znie: „1) § 67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.“. 

 
Doterajšie odkazy č. 1 až 3 sa označujú ako 2 až 4. 

 
14. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 2 sa za skratku „Z. z.“ vkladajú slová „v znení 

neskorších predpisov.“. 
 

15. V čl. 11 ods. 2 tretia veta sa za slovo „fakulty“ vkladajú slová „a v informačnom systéme 
MAIS“. 

 
16. V čl. 11 ods. 8 písmeno b) znie: „b) predmety podmienené úspešným absolvovaním iných 

predmetov; zápis takéhoto predmetu je podmienený úspešným absolvovaním iného 
predmetu (podmieňujúci predmet) alebo iných predmetov. Takéto predmety sú spravidla 
označené ako „I“, „II“, alebo „III“.“. 

 
17. V čl. 11 odsek 9 znie: „(9) Záverečná práca, obhajoba záverečnej práce a štátna skúška sa 

nepovažujú za predmet a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú. Kredity sa prideľujú 
za predmety Vypracovanie bakalárskej práce I, Vypracovanie bakalárskej práce II, 
Vypracovanie diplomovej práce I, Vypracovanie diplomovej práce II a Vypracovanie 
diplomovej práce III.“. 

 
18. V čl. 11 sa vypúšťa odsek 10. 

 
19. V čl. 12 ods. 4 znie: „(4) Ak sa študent dennej formy štúdia nezúčastní najviac jednej 

tretiny povinnej časti výučby predmetu počas semestra, je vyučujúci povinný určiť 
podmienky nahradenia neúčasti. Ak sa študent dennej formy štúdia nezúčastní viac ako 
jednej tretiny povinnej časti výučby predmetu počas semestra, vyučujúci môže určiť 
podmienky nahradenia neúčasti. Ak študent nesplnil podmienky nahradenia neúčasti alebo 
vyučujúci neurčil podmienky nahradenia neúčasti, študent nebude z daného predmetu 
hodnotený. Tento odsek sa uplatní primerane aj na študenta externej formy štúdia 
v prípade, ak sa takýto študent nezúčastní najviac polovice povinnej časti výučby 
predmetu počas semestra alebo nezúčastní viac ako polovice povinnej časti výučby 
predmetu počas semestra.“. 

 
20. V čl. 14 odsek 1 znie: „(1) Študent je povinný zapísať sa v každom akademickom roku.“. 
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21. V čl. 14 ods. 3 druhá veta sa za slovo „listu“ vkladajú slová „a do informačného systému 

MAIS“. 
 

22. V čl. 14 odsek 5 znie: „(5) Predmety zapísané vo výkaze o štúdiu, v zápisnom liste 
a v systéme MAIS tvoria pre študenta jeho záväzný študijný plán. Študent môže do 
jedného týždňa od začiatku výučbového obdobia semestra v zmysle harmonogramu podľa 
čl. 4 ods. 3 podať na študijné oddelenie fakulty odôvodnenú žiadosť o zrušenie, zmenu 
alebo doplnenie zapísaných povinne voliteľných alebo výberových predmetov. Žiadosť 
podľa predchádzajúcej vety môže študent podať iba z dôvodu 
a) kolízie v rozvrhu hodín, 
b) ak výučba predmetu, ktorý si študent zapísal, nebude v príslušnom akademickom roku 

prebiehať alebo 
c) ak študent po skončení skúškového obdobia zimného semestra zistí, že nenaplní počet 

kreditov potrebných na postup do ďalšieho úseku štúdia; v tomto prípade je možné 
doplniť najviac dva povinne voliteľné alebo výberové predmety. 

Študijné oddelenie fakulty vykoná úpravu študijného plánu študenta podľa jeho žiadosti. 
Na žiadosť podanú po uplynutí lehoty podľa druhej vety sa neprihliadne.“. 

 
23. V čl. 14 odsek 6 znie: „(6) Ak sa študent v stanovenom termíne nezapíše na štúdium 

v príslušnom akademickom roku, fakulta vyzve študenta dostaviť sa na zápis v súlade s § 
66 ods. 3 a 4 zákona. Ak sa študent nezapíše ani v náhradnom termíne, posudzuje sa ako 
študent, ktorý nesplnil podmienky vyplývajúce zo zákona.“. 

 
24. V čl. 14 odsek 7 znie: „(7) Zápisu predchádza priebežná kontrola štúdia, pri ktorej sa 

zisťuje možnosť postupu študenta do ďalšieho úseku štúdia. Študent, ktorý nesplnil 
podmienky pre postup do ďalšieho úseku štúdia, sa nemôže zúčastniť hlavného zápisu.“. 

 
25. V čl. 15 ods. 4 druhá a tretia veta znejú: „Študent si nesplnené študijné povinnosti zapíše 

do zápisného listu a do výkazu o štúdiu s poznámkou, že ide o opakovaný zápis. 
Prenesené povinnosti musí študent úspešne absolvovať do konca príslušného úseku štúdia 
podľa odseku 5, 6 a 7 tohto článku.“. 

 
26. V čl. 17 odsek 7 znie: „(7) Vážený študijný priemer za celé štúdium príslušného 

študijného programu sa vypočíta analogicky ako je uvedené v odseku 6 tohto článku.“. 
 

27. V čl. 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „do 24:00 hod“. 
 

28. V čl. 19 ods. 4 sa na koniec odseku dopĺňajú vety: „V prípade, že študentovi zostal 
posledný termín skúšky pri opakovanom zápise predmetu štúdia, môže v lehote do päť dní 
po absolvovaní riadneho termínu pri opakovanom zápise, najneskôr však týždeň pred 
skončením skúškového obdobia, písomne požiadať dekana, aby sa skúška uskutočnila 
pred komisiou, alebo aby výsledok skúšky vykonanej písomnou formou bol vyhodnotený 
komisiou. Členov komisie a termín skúšky určí dekan fakulty.“. 

 
29. V čl. 19 ods. 9 prvá veta znie: „Termín skúšky určuje vedúci katedry alebo riaditeľ ústavu 

najneskôr tridsať dní pred ukončením výučbového obdobia príslušného semestra; 
s prihliadnutím na osobitné potreby študentov v externej forme štúdia môže vedúci 
katedry alebo riaditeľ ústavu určiť termín skúšky aj na sobotu.“.  
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30. V čl. 19 ods. 9 tretia veta znie: „Študent sa smie zúčastniť skúšky z jedného predmetu 

v jeden deň len raz.“. 
 

31. V čl. 19 odsek 10 znie: „(10) Ak študent neúspešne absolvoval podmieňujúci predmet, 
spravidla označený ako „I“, prípadne „II“, nemôže sa zapísať na skúšku z nadväzujúceho 
predmetu, spravidla označeného ako „II“, prípadne „III“ [čl. 11 ods. 8 písm. b)].“.  

 
32. V čl. 19 sa dopĺňa nový odsek 11, ktorý znie: „(11) V prípade opakovaného zápisu si 

študent zapíše predmet do semestra, v ktorom sa uskutočňuje výučba príslušného 
predmetu podľa študijného programu.“. 

 
33. V čl. 22 ods. 3 sa slová „výučbového obdobia“ nahrádzajú slovami „skúškového 

obdobia“, slová „a je“ sa nahrádzajú slovami „a záverečnú prácu je študent“ a vypúšťa sa 
slovo „ju“. 

 
34. V čl. 22 odsek 4 znie: „(4) Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho 

záverečnej práce (školiteľa). Záverečnú prácu posudzuje oponent. Vedúci záverečnej 
práce aj oponent vypracujú na záverečnú prácu posudok, súčasťou ktorého je aj návrh 
hodnotenia záverečnej práce. S posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta má 
študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, právo oboznámiť sa spravidla päť dní pred 
obhajobou záverečnej práce.“. 

 
35. V čl. 22 odsek 5 znie: „(5) Obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky, má 

ústnu formu a vykonáva sa pred komisiou pre štátne skúšky. Priebeh obhajoby 
a vyhlásenie výsledkov sa uskutočňujú na verejnom zasadnutí komisie, o výsledkoch 
obhajoby komisia rozhoduje na neverejnom zasadnutí. Na obhajobe sa zohľadňujú 
posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce, stanoviská a postoje členov komisie, ako 
aj stanoviská a postoje študenta. Ak študent získa na obhajobe hodnotenie „FX – 
nedostatočne“, má právo, po konzultácii s vedúcim záverečnej práce a vedúcim katedry 
alebo riaditeľom ústavu, svoju záverečnú prácu prepracovať a predložiť na obhajobu 
v opravnom termíne určenom dekanom fakulty. V odôvodnených prípadoch môže vedúci 
katedry alebo riaditeľ ústavu rozhodnúť o zmene vedúceho záverečnej práce. Ak študent 
neúspešne absolvuje obhajobu v opravnom termíne, má právo za obdobných podmienok 
na druhý opravný termín, v termíne určenom dekanom fakulty. Ak študent neúspešne 
absolvuje obhajobu aj v druhom opravnom termíne, bude vylúčený zo štúdia pre 
nesplnenie podmienok, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného 
poriadku.“. 

 
36.  Čl. 22 sa vypúšťa odsek 7. 

 
37. V čl. 23 odsek 2 znie: „(2) Štátnu skúšku môže študent absolvovať po splnení podmienok 

stanovených študijným programom. Na štátnu skúšku sa študent písomne prihlási 
v termíne určenom dekanom fakulty v súlade s časovým harmonogramom štúdia. 
Z vážnych osobných alebo zdravotných dôvodov môže študent požiadať dekana fakulty o 
zmenu termínu štátnej skúšky najneskôr tri dni pred jej konaním.“. 

 
38. V čl. 23 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako 3 až 6. 
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39. V čl. 23 odsek 4 znie: „(4) Štátna skúška sa vykonáva pred komisiou pre štátne skúšky, 
priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sa uskutočňujú na verejnom zasadnutí 
komisie. O výsledku štátnej skúšky komisia rozhoduje na neverejnom zasadnutí.“. 

 
40. V čl. 23 ods. 5 tretia veta sa za slovo „poriadku“ vkladajú slová „a zo študijného 

programu“ a za tretiu vetu sa vkladá nová veta, ktorá znie: „Do štandardnej dĺžky štúdia 
sa nezapočíta obdobie prerušenia štúdia.“. 

 
41. V čl. 25 ods. 3 a za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Dekan fakulty 

nepovolí prerušenie štúdia, ak študent ku dňu podania žiadosti podľa odseku 1 nesplnil 
povinnosti zo splatného školného a poplatkov spojených so štúdiom.“. 

 
42. V čl. 26 ods. 2 písmeno b) znie: „b) presiahnutím dĺžky štúdia v zmysle čl. 38 ods. 2 

štatútu fakulty,“. 
 

43. Čl. 28 znie: „Tento študijný poriadok platí primerane aj pre doktorandský študijný 
program, pokiaľ vnútorné predpisy fakulty neustanovujú inak.“. 

 
44. Nadpis piatej časti znie: „Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia“. 
 
 

Čl. II 
 

Tieto zmeny a doplnky Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty nadobúdajú platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Trnavskej 
univerzity v Trnave a účinnosť dňom 1. septembra 2012. 
 

 
 
 
 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 
predsedníčka AS PF TU 

v. r. 

 
 
 
 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
dekanka PF TU 

v. r. 
 
 
 
 

doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., mim. prof. 
predsedníčka AS TU 

v. r. 
 
 

Tieto zmeny a doplnky Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty nadobudli platnosť ich schválením Akademickým senátom Trnavskej univerzity v 
Trnave dňa 12.4.2012. 
 

Tieto zmeny a doplnky Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty boli zverejnené na úradnej výveske Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 
dňa 31.5.2012. 


