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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na účely ochrany 
verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulty  (ďalej len „fakulta“) v čase prerušenia prezenčnej formy výučby a obmedzenia činností 
Univerzity Komenského v Bratislave rektorom Univerzity Komenského v Bratislave 
ustanovuje nasledujúce opatrenia v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim 
ochorenie COVID-19 ustanovuje nasledujúce opatrenia: 

 
 

Čl. 1 
Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave č. 16/2020, 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 zimnom semestri akademického roka 
2020/2021 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V čl, 2 ods. 1 sa dopĺňajú  odseky e) a f), ktoré znejú: 
 
„e) ak sa študent študijného programu v prvom alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia 
v dennej forme, nezúčastní na troch seminároch (cvičeniach) alebo praktických cvičeniach z 
daného predmetu, jeho neúčasť je ospravedlnená. 
f) za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno od študenta 
požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta absolvovať priebežné 
skúšanie a ak na konzultačnom sústredení prebieha forma priebežného skúšania a študent sa jej 
nezúčastní, postupuje sa podľa všeobecných ustanovení o náhrade priebežného skúšania.“ 
 

2. Čl. 6 ods. 2 znie: 
„(2) Opatrenie dekana č. 3/2020 v znení neskorších opatrení dekana sa zrušuje.“ 
 
 
  

Čl. 2 
(1) Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania.  
(2) Toto opatrenie sa vzťahuje aj na skutočnosti a vzťahy, ktoré nastali po 1. septembri 2020 

do účinnosti tohto opatrenia, ak toto opatrenie zabezpečuje pre študentov väčší rozsah 
práv alebo je pre študentov priaznivejšie. 

 
 

V Bratislave 07. októbra 2020 
 
 
 
 
 
 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 
dekan fakulty 


