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Opatrenie dekana  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2016, 

týkajúce sa skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

I.  V bode č. 9 sa veta „Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na ústne skúšky.“ nahrádza 

vetou „Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na ústne skúšky a externú formu štúdia; 

v externej forme štúdia sa predtermín nemôže uskutočňovať v priebehu konzultácií a pri 

vypisovaní predtermínov pre externú formu štúdia treba brať do úvahy prebiehajúcu 

výučbu a obsadenosť miestností.“ 

 

II. Body 10 až 13 znejú: 

 

„10. Katedry a ústavy vypíšu pre predmet vyučovaný v letnom semestri toho istého 

akademického roku termíny a počet miest v rámci nich tak, aby bol najmenej taký, ako 

je počet študentov, ktorí majú daný predmet opakovane zapísaný a bola im uznaná 

výučba, pričom vypíšu aspoň dva také termíny, medzi ktorými je aspoň jeden týždeň a 

aspoň jeden z termínov stanovený v prvom týždni daného skúšobného obdobia. 

Uvedené sa rovnako vzťahuje na študentov externej formy štúdia.  

Zodpovední: zástupcovia vedúcich katedier a riaditeľov ústavov. 

 

11. Katedra resp. ústav sú oprávnení vypísané termíny priebežne počas skúškového obdobia 

dopĺňať o ľubovoľný počet termínov. Už zverejnené termíny je možné meniť len zo 

závažných dôvodov, pričom táto skutočnosť sa oznámi študentom vopred prostredníctvom 

systému AIS2, webového sídla príslušnej katedry alebo ústavu, prípadne aj iným vhodným 

spôsobom; skúška sa však neuskutoční neskôr ako 3 pracovné dni po dni plánovanom ako 

termín skúšky (čl. 16 ods. 6 Študijného poriadku).  

 

12.Študenti sa budú zapisovať na skúšky od nasledujúcich časov:  
a) študenti bakalárskeho študijného programu v dennej a externej forme:  
- tretí ročník: štvrtok: 08. decembra 2016 od 20:30 hod.;  
- druhý ročník: štvrtok: 08. decembra 2016 od 20:45 hod.;  
- prvý ročník: štvrtok: 08. decembra 2016 od 21:00 hod.  
b) študenti magisterského študijného programu v dennej a externej forme:  
- tretí a druhý ročník: štvrtok: 08. decembra 2016 od 21:15 hod.;  
- prvý ročník: štvrtok: 08. decembra 2016 od 21:30 hod. 

 

13. Počas skúšobného obdobia sa rezervácia učební realizuje prostredníctvom systému AIS2. 

Pokiaľ je termín v študijnom programe Ekonómia a právo vypísaný na iné miesto a čas ako 

skúška v študijných programoch v odbore právo a má sa uskutočniť v učebni, skúšajúci je 

povinný rezervovať obsadenosť tejto miestnosti aj v systéme AIS 2 Univerzity Komenského 

v Bratislave. Návod na postup na takúto rezerváciu miestnosti zašle pedagógom vedúci 

oddelenia informačných technológií a vzťahov s verejnosťou. 

Zodpovední: zástupcovia vedúcich katedier a riaditeľov ústavov a vedúci oddelenia 

informačných technológií a vzťahov s verejnosťou.“ 

 

 

 

V Bratislave, 1. december 2016 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

      dekan fakulty 


