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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 a č. 8/2020, sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

1. Za čl. 3 sa vkladá nový článok 3a, ktorý znie: 

 

„Čl. 3a 

Rigorózne skúšky, obhajoby rigoróznych prác, obhajoby dizertačných prác, habilitačné 

prednášky, obhajoby habilitačných prác a inauguračné prednášky 

(1) Rigorózne skúšky, obhajoby rigoróznych prác, obhajoby dizertačných prác, habilitačné 

prednášky, obhajoby habilitačných prác a inauguračné prednášky na fakulte sa uskutočňujú 

elektronicky prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (§ 108e ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

a to tak, aby sa zabezpečila ich verejnosť v rozsahu ustanovenom zákonmi, inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave 

a vnútornými predpismi fakulty. 

(2) Verejná časť rigoróznej skúšky a verejná časť obhajoby rigoróznej práce sa považujú za 

verejné aj vtedy, ak fakulta zabezpečí ich zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v 

priestoroch fakulty počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie (§ 108e ods. 6 zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

 

2. Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť 7. mája 2020.  

 

 

V Bratislave, 7. mája 2020 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

dekan fakulty 


