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Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2020, ktorým 
sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia  na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia 
činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením 
koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v znení opatrení dekana č. 5/2020, 8/2020 
a 9/2020 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. Za článok 5 sa vkladá článok 5a až 5c , ktoré vrátane nadpisu znejú: 

 
„Úpravy účinné v období od 7. augusta 2020 do 20. septembra 2020 

Čl. 5a 
V období od 7. augusta 2020 do 20. septembra 2020 sa ustanovenia čl. 1 až 5 uplatňujú, pokiaľ 
čl. 5b a 5c nestanovuje inak. 
 

Čl. 5b 
(1) Pre opravné priebežné skúšanie a semestrálne skúšky vo všetkých stupňoch štúdia sa 

uplatnia nasledujúce úpravy: 
a. opravné priebežné skúšanie a semestrálne skúšky prebiehajú online formou 

podľa pravidiel uvedených v opatrení dekana Univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty č. 7/2020, týkajúce sa skúškového obdobia v 
letnom semestri akademického roka 2019/2020; 

b. študent, ktorému vážne okolnosti hodné osobitného zreteľa bránia tomu, aby sa 
mohol skúšania zúčastniť online, môže požiadať dekana prostredníctvom online 
formulára v lehote do 11. augusta 2020 o stanovenie termínu skúšania 
s fyzickou prítomnosťou v priestoroch fakulty;  

i. po posúdení dôvodnosti žiadosti a po konzultácii so zástupcom vedúceho 
katedry alebo riaditeľa ústavu dekan určí do 14. augusta 2020 termín 
takéhoto skúšania alebo žiadosť zamietne; 

ii. termín skúšania nemusí byť v rovnakom dni alebo v čase, kedy sú 
stanovené termíny online; katedry a ústavy nie sú povinné vypisovať 
termíny pre skúšanie s fyzickou prítomnosťou vopred; 

iii. určia sa vhodné priestory,  v ktorých prebehne skúšanie; 
iv. alternatívne skúšanie prebehne za prítomnosti pedagóga alebo 

pedagógov alebo jeden alebo viacerí pedagógovia budú komunikovať so 
študentom prostredníctvom MS Teams, pričom skúšajúci sa nemusia 
nachádzať nevyhnutne v priestoroch fakulty; 

c. v lehote do 11. augusta 2020 môžu katedry a ústavy upraviť kapacity 
jednotlivých termínov a začiatkov skúšania; 

(2) Pre štátne skúšky v prvom stupni štúdia a v druhom stupni štúdia sa uplatnia 
nasledujúce úpravy: 

a. štátne skúšky prebiehajú online formou podľa pravidiel uvedených v opatrení 
dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 6/2020, 
ktorým sa upravujú niektoré podrobnosti uskutočňovania štátnych skúšok 
vzhľadom na opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19; 

b. študent, ktorému vážne okolnosti hodné osobitného zreteľa bránia tomu, aby sa 
mohol skúšania zúčastniť online, môže požiadať dekana prostredníctvom online 
formulára v lehote do 11. augusta 2020 o stanovenie termínu štátnej skúšky 
s fyzickou prítomnosťou v priestoroch fakulty;  

i. po posúdení dôvodnosti žiadosti a po konzultácii so zástupcom vedúceho 
katedry alebo riaditeľa ústavu dekan určí termín štátnej skúšky alebo 
žiadosť zamietne; 
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ii. termín štátnej skúšky nemusí byť v rovnakom dni alebo v čase, kedy sú 
stanovené termíny online;  

iii. určia sa vhodné priestory,  v ktorých prebehne skúšanie; 
iv. alternatívne skúšanie prebehne za prítomnosti pedagóga alebo 

pedagógov alebo jeden alebo viacerí pedagógovia budú komunikovať so 
študentom prostredníctvom MS Teams, pričom skúšajúci sa nemusia 
nachádzať nevyhnutne v priestoroch fakulty; 

(3) Pre štátne skúšky v treťom stupni štúdia sa uplatnia nasledujúce úpravy: 
štátne skúšky prebiehajú online formou podľa čl. 3a alebo fyzicky kontaktnou formou 
v priestoroch fakulty, podľa rozhodnutia predsedu príslušnej komisie skúšovnej komisie 
– dekan bude stanovovať termíny predmetných štátnych skúšok v súlade s rozhodnutím 
predsedov skúšobných komisií; študentovi, členom komisie a oponentom sa spôsob 
uskutočňovania štátnej skúšky oznámi a zároveň sa zverejní aj na webovom sídle 
fakulty. 

(4) Pre rigorózne konania sa uplatnia nasledujúce úpravy: 
rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác prebiehajú online formou podľa čl. 3a, 
pokiaľ predseda príslušnej komisie nerozhodne o konaní rigoróznej skúšky alebo 
obhajoby rigoróznej práce s fyzickou prítomnosťou v priestoroch fakulty; predseda 
komisie oznámi rigorozantovi, členom komisie a oponentom bezodkladne spôsob 
uskutočňovania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. 

(5) Pre habilitačné konania sa uplatnia nasledujúce úpravy: 
a. zasadnutia habilitačnej komisie, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej 

práce prebiehajú  online formou podľa čl. 3a alebo s fyzickou prítomnosťou 
v priestoroch fakulty;  

b. o spôsobe zasadnutí habilitačnej komisie, habilitačnej prednášky a obhajoby 
habilitačnej práce rozhodne predseda habilitačnej komisie – dekan bude 
stanovovať termíny týchto zasadnutí v súlade s rozhodnutím predsedu 
habilitačnej komisie; 

c. uchádzačovi, členom komisie a oponentom sa oznámi spôsob uskutočňovania 
zasadnutí habilitačnej komisie, habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 
práce a táto skutočnosť sa zverejní aj na webovom sídle fakulty. 

(6) Pre konania na vymenovanie profesora sa uplatnia nasledujúce úpravy: 
a. zasadnutia inauguračnej komisie a inauguračná prednáška prebiehajú online 

formou podľa čl. 3a alebo s fyzickou prítomnosťou v priestoroch fakulty;  
b. o spôsobe zasadnutí inauguračnej komisie a inauguračnej prednášky rozhodne 

predseda Vedeckej rady fakulty po porade s predsedom inauguračnej komisie; 
c. predseda Vedeckej rady fakulty oznámi uchádzačovi, členom komisie 

a oponentom spôsob uskutočňovania zasadnutia inauguračnej komisie 
a inauguračnej prednášky a táto skutočnosť sa zverejní aj na webovom sídle 
fakulty. 

(7) Pre zasadnutia kolektívnych orgánov akademickej samosprávy a poradných orgánov 
zriadených orgánmi akademickej samosprávy sa uplatnia nasledujúce úpravy: 

a. zasadnutia kolektívnych prebiehajú  online formou alebo s fyzickou 
prítomnosťou v priestoroch fakulty;  

b. o spôsobe zasadnutí rozhodne predseda príslušného kolektívneho orgánu, 
pričom túto skutočnosť oznámi členom kolektívneho orgánu a ďalším 
prizvaným alebo predvolaným osobám v pozvánke na dané zasadnutie. 
 

Čl. 5c 
(1) Nepedagogickí zamestnanci zaradení na útvaroch dekanátu vykonávajú prácu z 

domácnosti v dňoch stvrtok a piatok, pokiaľ vedúci príslušného oddelenia alebo referátu 
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neurčí, že v danom týždni sa vyžaduje prítomnosť zamestnancov daného oddelenia 
alebo referátu aj vo štvrtok alebo piatok alebo oba tieto dni, alebo pokiaľ neurčí, že 
v niektoré dni pondelok, utorok a streda sa vykonáva iba práca z domácnosti.  

(2) Nepedagogickí zamestnanci zaradení na katedrách a ústavoch fakulty vykonávajú prácu 
z domácnosti v dňoch utorok, štvrtok a piatok, pokiaľ vedúci katedry alebo riaditeľ 
ústavu neurčí, že v danom týždni sa vyžaduje prítomnosť zamestnanca daného v 
uvedené dni, alebo pokiaľ neurčí, že v niektoré dni pondelok a streda sa vykonáva iba 
práca z domácnosti. 

(3) Podateľňa fakulty poskytuje svoje služby v dňoch pondelok až streda. 
(4) Vedecko-pedagogickí zamestnanci a interní doktorandi vykonávajú prácu z domácnosti 

okrem prípadov, keď im ich nadriadený alebo oni sami neurčia konkrétnu úlohu, ktorú 
je potrebné vykonať v priestoroch fakulty.“. 
 
 

2. Odstraňuje sa chyba v písaní v opatrení dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty č. 3/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia  na účely 
ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského 
v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim 
ochorenie COVID-19 v znení opatrení dekana č. 5/2020, 8/2020 a 9/2020 a to tak, 
že slová  
 
„Čl. 5 
Záverečné a prechodné ustanovenia“ 
 
sa nahrádzajú slovami: 
 
„Čl. 6 
Záverečné a prechodné ustanovenia“. 

 
 

3. Toto opatrenie nadobúda účinnosť 7. augusta 2020.  
 
 

V Bratislave, 7. augusta 2020 
 
 
 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 
      dekan fakulty 

 
 
 


