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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty určuje študentom bakalárskeho 
študijného programu právo a magisterských študijných programov podľa čl. 23 ods. 4 
Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatkov 
(ďalej len „Študijný poriadok“) termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2020/2021 a 
upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny takto:  
  

Čl. 1  
  
(1) Termíny skúšok z jednotlivých predmetov (častí) štátnej skúšky stanovuje dekan v 
súlade s harmonogramom štúdia1 a určuje ich v rámci období podľa odseku 3 spravidla na 
základe prihlásenia sa študenta na termín štátnej skúšky podľa čl. 4.  
(2) Študent sa môže prihlásiť na ktorýkoľvek voľný termín štátnej skúšky po tom, čo splnil 
všetky podmienky podľa Študijného poriadku a tohto opatrenia.  
(3) Termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2020/2021 sa určujú v nasledujúcich 
obdobiach:  
  
  Obdobie  Stupeň  Predmet/y  Poznámka  
1.  21.09.2020 Bc./Mgr. 

 
Obhajoba záverečnej  
práce  

Študent sa prihlasuje na 
termín štátnej skúšky 
určený pre tú katedru 
alebo ústav, ktorej 
vedúci alebo riaditeľ 
schválil tému a zadanie 

2.  28.09.2020 Bc.  Štátna skúška z teórie 
práva, správneho práva 
a ďalších vybraných 
právnych odvetví 
Správne právo 

 

3.   05.10.2020- 
07.10.2020  

Mgr.  Trestné právo    

4.  09.11.2020- 
11.11.2020  

Mgr.  Občianske právo    

5.  14.12.2020- 
16.12.2020  

Bc./Mgr. Obhajoba záverečnej 
práce  
 

Študent sa prihlasuje na 
termín štátnej skúšky 
určený pre tú katedru 
alebo ústav, ktorej 
vedúci alebo riaditeľ 
schválil tému a zadanie 

 
1 Čl. 23 ods. 4 Študijného poriadku.  
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6.  18.01.2021- 
20.01.2021  

Mgr. Voliteľné predmety 
štátnej skúšky 

 

7.  22.02.2020- 
24.02.2020  

Bc./Mgr.  Obhajoba záverečnej 
práce  
Správne právo 

Študent sa prihlasuje 
na termín štátnej 
skúšky určený pre tú 
katedru alebo ústav, 
ktorej vedúci alebo 
riaditeľ schválil tému a 
zadanie  

8.  08.03.2021- 
11.03.2021  

Mgr.  Trestné právo    

9.  19.04.2021- 
22.04.2021  

Mgr.  Občianske právo     

10.  24.05.2021- 
27.05.2021  

Mgr.  Voliteľný  predmet  
štátnej skúšky  

  

11.  16.06.2021- 
18.06.2021  

Bc.  Obhajoba bakalárskej 
záverečnej práce  

Na termín štátnej 
skúšky sa môže 
študent prihlásiť, 
pokiaľ splnil 
podmienky podľa čl. 3  

12.  14.06.2021- 
16.06.2021  

Mgr.  Trestné právo  
Občianske právo  
Voliteľné predmety 
štátnej skúšky  
 

Študent môže v tomto 
období absolvovať iba 
jednu štátnu skúšku  

13.  14.06.2021- 
16.06.2021 

Mgr.  
v anglickom 
jazyku 
 

Obhajoba diplomových 
prác  
 

 

14.  14.06.2021- 
18.06.2021 

Mgr.  
Právo  
a ekonómia 

Obhajoba diplomových 
prác  
 

 

15.  14.06.2021- 
18.06.2021 

Mgr.  
Právo  
a ekonómia 

Štátna skúška  

16.  28.06.2021- 
30.06.2021  

Bc.  Štátna skúška z teórie 
práva, správneho práva 
a ďalších vybraných 
právnych odvetví 
Správne právo 

Na termín štátnej 
skúšky sa môže 
študent prihlásiť, 
pokiaľ splnil 
podmienky podľa čl. 3  
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17.  28.06.2021- 
30.06.2021 

Mgr. v 
anglickom 
jazyku 
 

Štátna skúška  

18.  23.08.2021-
27.08.2021 
 

Bc. Obhajoba bakalárskej 
záverečnej  
práce  
Štátna skúška z teórie 
práva, správneho práva 
a ďalších vybraných 
právnych odvetví 
Správne právo 
 

Študent sa prihlasuje 
na termín štátnej 
skúšky určený pre tú 
katedru alebo ústav, 
ktorej vedúci alebo 
riaditeľ schválil tému a 
zadanie.  
 

19.  23.08.2021-
27.08.2021 
 

Mgr.  Obhajoba diplomovej 
záverečnej  
práce  
 
Trestné právo  
Občianske právo  
Voliteľné predmety 
štátnej skúšky  
Správne právo  
 

Študent sa prihlasuje 
na termín štátnej 
skúšky určený pre tú 
katedru alebo ústav, 
ktorej vedúci alebo 
riaditeľ schválil tému a 
zadanie.  
Študent môže v tomto 
období absolvovať iba 
jednu štátnu skúšku; 
za štátnu skúšku sa 
považuje aj obhajoba 
záverečnej práce  

20.  23.08.2021-
27.08.2021 

Mgr. Právo a 
ekonómia 

Obhajoba diplomových 
prác  

 

21.  23.08.2021-
27.08.2021 

Mgr. Právo a 
ekonómia 

Štátna skúška  

22.  23.08.2021-
27.08.2021 
 

Mgr. v 
anglickom 
jazyku 
 

Obhajoba diplomových 
prác  
Štátna skúška 
 

Študent môže v tomto 
období absolvovať iba 
jednu štátnu skúšku; 
za štátnu skúšku sa 
považuje aj obhajoba 
záverečnej práce 

  
(4) Študent môže do 21. mája 2021 požiadať o určenie termínu obhajoby diplomovej práce 
v mesiaci jún 2021, ak mu pre úspešné absolvovanie magisterského študijného programu 
zostáva len obhajoba diplomovej práce a ku dňu podania žiadosti odovzdal diplomovú prácu v 
elektronickej aj tlačenej podobe. Dekan alebo ním poverený prodekan rozhodne o určení alebo 
neurčení termínu obhajoby po konzultácii s vedúcim príslušnej katedry alebo riaditeľom 
príslušného ústavu a zástupcom príslušného vedúceho alebo riaditeľa. Termín sa určí spravidla 
v niektorom z období podľa odseku 3 s ohľadom na kapacitné možnosti danej katedry alebo 
ústavu a lehotu na vypracovanie posudkov. Pri určovaní termínu podľa tohto odseku sa uplatní 
čl. 4 ods. 4. 
(5) Prihlasovanie na termíny štátnych skúšok v študijnom programe Ekonómia a právo sa 
spravuje pravidlami stanovenými Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity 
v Bratislave.  
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Čl. 2  
(1) Pre jednotlivé obdobia stanovuje konkrétne termíny, časy a počty komisií pre jednotlivé 
predmety štátnej skúšky dekan, alebo ním poverený prodekan, tak, aby sa zohľadnil 
predpokladaný  počet študentov, ktorí by mohli v danom období absolvovať štátnu skúšku, a 
efektívne využitie kapacít a časového fondu členov skúšobných komisií; pri určení termínov a 
časov jednotlivých predmetov štátnej skúšky možno prihliadnuť na návrhy, ak ich zašle 
zástupca vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu v dostatočnom predstihu, najneskôr 8 
pracovných dní pred začiatkom daného obdobia.   
(2) Termíny štátnych skúšok sa v jednotlivých dňoch zväčša stanovia aj pre dopoludnie a 
aj pre popoludnie.   
(3) Pokiaľ to nie je potrebné vzhľadom na predpokladaný počet študentov, ktorí  by mohli 
v danom období absolvovať štátnu skúšku z daného predmetu, nemusia sa stanoviť pre daný 
predmet termíny štátnej skúšky na každý deň daného obdobia.  
(4) Študijné oddelenie prostredníctvom systému AIS2 najneskôr mesiac pred začiatkom 
daného obdobia sprístupní prihlasovanie sa na štátne skúšky.   
  
  

Čl. 3  
Študenti 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v dennej forme štúdia a študenti 4. 
ročníka bakalárskeho študijného programu v externej forme štúdia sa môžu obhajob 
záverečných prác a štátnej skúšky z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných 
právnych odvetví len v prípade, ak splnia podmienky pre pristúpenie k štátnej skúške v lehote 
5 pracovných dní pred začiatkom príslušného obdobia podľa článku 1 a na overenie splnenia 
týchto podmienok predložia všetky dokumenty vyžadované Študijným poriadkom v tomto 
termíne na Študijné oddelenie.  
  

Čl. 4  
(1) Študenti sa prihlasujú na štátne skúšky na dané obdobie podľa čl. 1 a predmet štátnej 
skúšky prostredníctvom systému AIS2. 
(2) Študenti sa môžu prihlasovať na štátne skúšky najskôr 20 pracovných dní a najneskôr 
10 pracovných dní pred začiatkom príslušného obdobia podľa článku 1; odhlásiť sa z 
príslušného termínu môžu študenti najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom príslušného 
obdobia podľa článku 1. Študijné oddelenie môže sprístupniť prihlasovanie na štátne skúšky aj 
pred lehotou 20 pracovných dní pred príslušným obdobím.  
(3) Študent sa nemôže zúčastniť na štátnej skúške v období, v ktorom sa na štátne skúšky 
neprihlásil a v termíne ktorý mu nebol ako termín štátnej skúšky určený dekanom; ak sa študent 
aj napriek tomu zúčastní štátnej skúšky a získa študent hodnotenie, študijné oddelenie takéto 
záznamy vymaže  a urobí o tom záznam v spise študenta; takto vymazané hodnotenie nemá 
vplyv na celkové hodnotenie štátnej skúšky a ani na právo na riadny a dva opravné termíny.  
(4) Dekan nie je viazaný pri určovaní termínov skúšok z jednotlivých predmetov (častí) 
štátnej skúšky prihlásením sa študenta na časti obdobia podľa odseku 1. Dekan neurčí termíny 
skúšok z jednotlivých predmetov (častí) štátnej skúšky študentovi, pokiaľ študent nespĺňa 
podmienky pre pristúpenie k štátnej skúške podľa Študijného poriadku. Dekan neurčí termíny 
skúšok z jednotlivých predmetov (častí) štátnej skúšky študentovi ani vtedy, ak  
a) bolo voči nemu začaté disciplinárne konanie, ktoré nebolo ku dňu prihlásenia sa na 
skúšku právoplatne skončené,  
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b) vznikli závažné pochybnosti o správnosti záznamov o hodnotení v systéme AIS2, okrem 
prípadov, keď prišlo k nesprávnemu alebo neúplnému zapísaniu hodnotenia pedagógom, ktoré 
si študent nespôsobil sám, v dôsledku ktorých nemožno jednoznačne určiť, či študent splnil 
podmienky pre vykonanie štátnej skúšky alebo nie,  
c) nesplnil podmienku podľa článku 3,  
d) je už prihlásený v danom období na termín štátnej skúšky z iného predmetu (časti štátnej 
skúšky),  
e) nie je splnená podmienka odstupu medzi jednotlivými predmetmi štátnej skúšky podľa 
Študijného poriadku, 
f) neodovzdal záverečnú prácu v dostatočnom predstihu pred konaním obhajoby danej 
záverečnej práce.  
(5) Ak sa študent prihlásil na termín štátnej skúšky  napriek existencii skutočností 
ustanovených v odseku 4 písm. a) až f), Študijné oddelenie ho z tohto termínu odhlási, o čom 
študenta bezodkladne informuje v elektronickej forme; voči odhláseniu z termínu štátnej 
skúšky môže podať študent bezodkladne námietky prodekanovi pre vzdelávaciu činnosť prvého 
a druhého stupňa, ktorý postup študijného oddelenia preskúma a v prípade potreby vykoná 
vhodné opatrenia.   
(6) Študent sa nemôže zúčastniť štátnej skúšky v danom období, ak nepreukázal  splnenie 
podmienok pre pristúpenie k štátnej skúške najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom 
príslušného obdobia.  
(7) Ak bol študent odhlásený z termínu štátnej skúšky alebo mu termín štátnej skúšky z 
týchto dôvodov nebol v danom období určený dekanom z dôvodu podľa odseku 4 písm. a) 
alebo b), môže požiadať Študijné oddelenie o opätovné prihlásenie na ten istý termín, na ktorý 
sa pôvodne prihlásil, alebo na najbližší voľný termín, ak tieto dôvody odpadnú; voči 
opätovnému neprihláseniu na termín štátnej skúšky môže podať študent námietky prodekanovi 
pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa, ktorý postup študijného oddelenia preskúma 
a v prípade potreby vykoná vhodné opatrenia.  
(8) Ak sa študent prihlási na termín štátnej skúšky napriek tomu, že má alebo mal mať 
vedomosť o existencii skutočností ustanovených v odseku 4 písm. a) až f) a využijúc 
administratívnu alebo technickú chybu štátnu skúšku v tento termín absolvuje, Študijné 
oddelenie takéto záznamy vymaže  a urobí o tom záznam v spise študenta; takto vymazané 
hodnotenie nemá vplyv na celkové hodnotenie štátnej skúšky a ani na právo na riadny a dva 
opravné termíny. Študijné oddelenie hodnotenie nevymaže, ak sa študent prihlásil napriek 
existencii skutočnosti podľa odseku 4 písm. a) a najneskôr do dňa absolvovania štátnej skúšky 
bolo disciplinárne konanie právoplatne skončené a študentovi nebolo uložené disciplinárne 
opatrenie vylúčenie zo štúdia, alebo ak sa študent prihlásil  napriek existencii skutočnosti podľa 
odseku 4 písm. b), avšak rozpory v záznamoch boli najneskôr do dňa absolvovania štátnej 
skúšky odstránené.  
(9) Predloženie práce v dostatočnom predstihu pred konaním obhajoby je predloženie 
verzie práce, ktorá má byť predmetom obhajoby: 

a) v riadnom termíne stanovenom pre odovzdanie práce (do 30.09.2020 pre diplomové 
práce v externej forme štúdia, do 15.01.2021 pre diplomové práce v dennej forme štúdia 
študijného programu právo v slovenskom jazyku, do 15.04.2021 pre bakalárske práce, 
do 31.04.2021 pre diplomové práce v študijnom programe Právo a ekonómia 
a študijnom programe Právo v anglickom jazyku); túto lehotu môže dekan alebo ním 
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poverený prodekan primerane predĺžiť v prípade, ak sa študent zúčastňuje v danom 
akademickom roku schválenej mobility 

b) so súhlasom príslušného zástupcu vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu v lehote 
najmenej 20 dní pred obdobím podľa čl. 1, v ktorom sa študent prihlásil na obhajobu, 
pričom v prípade obhajoby záverečnej práce v auguste 2021 musí byť záverečná práca 
odovzdaná do 30.06.2021; príslušný zástupca vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu 
môže povoliť odovzdanie záverečnej práce aj po 30.06.2021, ak študent má odovzdať 
prepracovanú verziu práce, avšak ani táto verzia nemôže byť odovzdaná neskôr ako 20 
dní pred obdobím podľa čl. 1, v ktorom sa študent prihlásil na obhajobu. 

  
Čl. 5  

(1)  Počet komisií v jednotlivých termínoch stanovuje dekan alebo ním poverený prodekan.  
(2)  Priradenie študentov na jednotlivé konkrétne termíny (deň a čas) a k jednotlivým komisiám 
vymenovaných dekanom vykoná Študijné oddelenie podľa pokynov dekana alebo ním 
povereného prodekana tak, aby bol do jednotlivých komisií spravidla zaradený približne 
rovnaký počet študentov, spravidla 5 pracovných dní pred začiatkom daného obdobia.  
  
  

Čl. 6  
Účelom tohto opatrenia je vytvoriť transparentné pravidlá v súvislosti s termínmi štátnych 
skúšok, spôsobu prihlasovania na ne a s tým spojené podmienky riadneho skončenia štúdia, čím 
sa napĺňa zásada rovnakého zaobchádzania a predvídateľnosti rozhodnutí dekana. Zároveň toto 
opatrenie stanovuje harmonogram štátnych skúšok tak, že v prípade riadneho plnenia študijných 
povinností môže študent absolvovať štúdium v štandardnej dĺžke štúdia i pri absolvovaní 
jedného opravného termínu štátnej skúšky. Z uvedených dôvodov dekan  zamietne akékoľvek 
žiadosti smerujúce k tomu, aby sa v jednotlivých prípadoch odklonil od ustanovení tohto 
opatrenia.  

 
Čl. 7 

Na účely kontroly splnenia študijných povinností v súvislosti s pristúpením k štátnym skúškam 
môže vedúca Študijného oddelenia rozhodnúť o obmedzení alebo zrušení úradných hodín pre 
študentov v období  15.02.2021-19.02.2021 a v období 07.06.2021-30.06.2021.  

  
Čl. 8  

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa je v súvislosti s vykonávaním tohto 
opatrenia a v rozsahu tohto opatrenia oprávnený vydávať usmernenia a pokyny pre vykonanie 
tohto opatrenia a riadiť činnosť fakultného administrátora AIS2.  
  

Čl. 9  
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2020. 
  
V Bratislave 27. augusta 2020  
 
   

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  
dekan fakulty  


