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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty určuje študentom 
bakalárskeho študijného programu právo a magisterských študijných programov podľa čl. 18 
ods. 5 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len 
„Študijný poriadok“) termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2021/2022 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 štúdia a určuje ich v rámci období podľa odseku 3 spravidla na 
základe prihlásenia sa študenta na termín štátnej skúšky podľa čl. 3.  
(2) Študenti môžu vyjadriť svoj záujem o vykonanie štátnej skúšky v určitom rozmedzí 
termínov elektronickým prihlásením v AIS2.  
(3) Termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2021/2022 sa určujú v nasledujúcich 
obdobiach:   

  Obdobie  Program 
  

Predmet/y  Lehota na prihlásenie/ 
Lehota na  odhlásenie 
[Termín odovzdania 
záverečnej práce] 

1.  13.09.2021- 
17.09.2021 

bPRV17 
bPRVx17 
PRVx16 

Štátna skúška z teórie práva, 
správneho práva a ďalších vybraných 
právnych odvetví 
Štátna skúška zo správneho práva 

05.09.2021/ 
09.09.2021 

2.  13.09.2021- 
17.09.2021 

bPRV17 
bPRVx17 
mPRV15 
mPRVx15 
PRVx16 

Bakalárska práca a obhajoba 
bakalárskej práce 
Diplomová práca z obchodného 
práva/finančného práva/trestného 
práva/občianskeho práva/pracovného 
práva/ medzinárodného 
práva/európskeho práva/právnych 
dejín/ekonomických vied/počítačového 
práva/teórie práva a sociálnych 
vied/ústavného práva/správneho 
práva/rímskeho práva/cirkevného 
(kánonického) práva a obhajoba 
diplomovej práce 

05.09.2021/ 
09.09.2021 

3.   04.10.2021- 
06.10.2021 

mPRV15 
mPRVx15 

Štátna skúška Trestné právo  19.09.2021/ 
26.09.2021 

4.  08.11.2021- 
10.11.2021  

mPRV15 
mPRVx15 

Štátna skúška Občianske právo  24.10.2021/ 
31.10.2021 

5.  13.12.2021- 
15.12.2021  

bPRV17 
bPRVx17 
mPRV17 
mPRV15 
mPRVx15 
ENmPRV17 
mPEK17 

Štátna skúška Ústavné 
právo/Medzinárodné právo/Teória 
práva/Finančné právo/Obchodné 
právo/Pracovné právo/Právne 
dejiny/Rímske právo 

28.11.2021/ 
05.12.2021 
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Štátna skúška z teórie práva, 
správneho práva a ďalších vybraných 
právnych odvetví 
Štátna skúška – súkromnoprávna 
oblasť/verejnoprávna oblasť 
Štátna skúška  

6.  21.02.2022- 
25.02.2022  

bPRV17 
bPRVx17 
mPRV15 
mPRVx15 
PRVx16 
mPEK17 

Bakalárska práca a obhajoba 
bakalárskej práce 
Diplomová práca z obchodného 
práva/finančného práva/trestného 
práva/občianskeho práva/pracovného 
práva/ medzinárodného 
práva/európskeho práva/právnych 
dejín/ekonomických vied/počítačového 
práva/teórie práva a sociálnych 
vied/ústavného práva/správneho 
práva/rímskeho práva/cirkevného 
(kánonického) práva a obhajoba 
diplomovej práce 
Štátna skúška zo správneho práva 
Záverečná práca a jej obhajoba 

06.02.2022/ 
13.02.2022 
[30.01.2022] 

7.  14.03.2022- 
16.03.2022  

mPRV15 
mPRVx15 

Štátna skúška Trestné právo  27.02.2022/ 
06.03.2022 

8.  25.04.2022- 
27.04.2022  

mPRV15 
mPRVx15 

Štátna skúška Občianske právo   10.04.2022/ 
18.04.2022 

9.  23.05.2022/ 
27.05.2022 

mPRV15 
mPRVx15 

Štátna skúška Ústavné 
právo/Medzinárodné právo/Teória 
práva/Finančné právo/Obchodné 
právo/Pracovné právo/Právne 
dejiny/Rímske právo 

08.05.2022/ 
15.05.2022 

10.  23.05.2022/ 
27.05.2022 

mPRV17 Diplomová práca a jej obhajoba 08.05.2022/ 
15.05.2022 
[01.05.2022] 

11.  06.06.2022-
10.06.2022 

mPRV17 Štátna skúška 22.05.2022/ 
29.05.2022 

12.  20.06.2022- 
24.06.2022  

bPRV17 
bPRVx17 
PRVx16 

Bakalárska práca a obhajoba 
bakalárskej práce 

05.06.2022/ 
12.06.2022 
[29.05.2022] 

13.  20.06.2022- 
24.06.2022 

mPRV15 
mPRVx15 
PRVx16 

Štátna skúška Trestné právo  
Štátna skúška Občianske právo  
Štátna skúška Ústavné 
právo/Medzinárodné právo/Teória 
práva/Finančné právo/Obchodné 
právo/Pracovné právo/Právne 
dejiny/Rímske právo 
Štátna skúška zo správneho práva 

05.06.2022/ 
12.06.2022 
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14.  20.06.2022- 
24.06.2022 

ENmPRV17 
 

Diplomová práca a obhajoba 
diplomovej práce 

05.06.2022/ 
12.06.2022 
[29.05.2022] 

15.  20.06.2022- 
24.06.2022 

mPEK17 Záverečná práca a jej obhajoba 05.06.2022/ 
12.06.2022 
[29.05.2022] 

16.  20.06.2022- 
24.06.2022 

mPEK17 Štátna skúška 05.06.2022/ 
12.06.2022 

17.  27.06.2022- 
30.06.2022  

bPRV17 
bPRVx17 
 

Štátna skúška z teórie práva, 
správneho práva a ďalších vybraných 
právnych odvetví 

12.06.2022/ 
19.06.2022 

18.  27.06.2022- 
30.06.2022 

ENmPRV17 
 

Štátna skúška– súkromnoprávna 
oblasť/verejnoprávna oblasť 

12.06.2022/ 
19.06.2022 

19.  22.08.2022-
26.08.2022 
 

bPRV17 
bPRVx17 
mPRV17 
mPRV15 
mPRVx15 
PRVx16 
mPEK17 
ENmPRV17 

Diplomová práca a obhajoba 
diplomovej práce 
Diplomová práca a jej obhajoba 
Záverečná práca a jej obhajoba 
Bakalárska práca a obhajoba 
bakalárskej práce 
Diplomová práca z obchodného 
práva/finančného práva/trestného 
práva/občianskeho práva/pracovného 
práva/ medzinárodného 
práva/európskeho práva/právnych 
dejín/ekonomických vied/počítačového 
práva/teórie práva a sociálnych 
vied/ústavného práva/správneho 
práva/rímskeho práva/cirkevného 
(kánonického) práva a obhajoba 
diplomovej práce 

03.07.2022/ 
14.08.2022 
[30.06.2022] 

20.  22.08.2022-
26.08.2022 
 

bPRV17 
bPRVx17 
 

Štátna skúška z teórie práva, 
správneho práva a ďalších vybraných 
právnych odvetví 

03.07.2022/ 
14.08.2022 

21.  22.08.2022-
26.08.2022 
 

mPRV15 
mPRVx15 
PRVx16 

Štátna skúška Trestné právo  
Štátna skúška Občianske právo  
Štátna skúška Ústavné 
právo/Medzinárodné právo/Teória 
práva/Finančné právo/Obchodné 
právo/Pracovné právo/Právne 
dejiny/Rímske právo 
Štátna skúška zo správneho práva 

03.07.2022/ 
14.08.2022 

22.  22.08.2022-
26.08.2022 
 

mPRV17 
mPEK17 
ENmPRV17 

Štátna skúška  
Štátna skúška – súkromnoprávna 
oblasť/verejnoprávna oblasť 

03.07.2022/ 
14.08.2022 
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(4) Študent sa môže v každom období prihlásiť len na jeden predmet štátnej skúšky. Ak 
sa študent prihlási na dve štátne skúšky v rôznych obdobiach podľa odseku 3, ktoré sa časovo 
prekrývajú, študent tým berie na vedomie, že obe štátnej skúšky sa môžu uskutočniť aj v ten 
istý deň.  
(5) Prihlasovanie na termíny štátnych skúšok v študijnom programe Ekonómia a právo 
sa spravuje pravidlami stanovenými Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Štátne skúšky na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity 
v Bratislave v študijnom programe Ekonómia a právo sa uskutočnia v termíne od 06.06. do 
10.06.2022. Štátne skúšky na PraF UK v študijnom programe Ekonómia a právo sa 
uskutočnia v termíne od 20.06. do 24.06. 2022. Termín odovzdania záverečných prác na 
študijnom programe Ekonómia a právo je 23.05.2022. 
 

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  
(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 najneskôr v lehote podľa čl. 1 ods. 3 do 
24,00 hod. daného dňa a odhlasovať v lehote podľa čl. 1 ods. 3 do 24,00 hod. daného dňa  
(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) Študent musí splniť podmienky pre vykonanie štátnej skúšky podľa čl. 18 ods. 4 
Študijného poriadku najneskôr do termínu na odhlásenie podľa čl. 1 ods. 3.   
(5) Ak sa študent prihlásil na termín štátnej skúšky  napriek nesplneniu podmienok pre 
vykonanie štátnej skúšky Študijné oddelenie ho bezodkladne informuje v elektronickej 
forme, že bude z termínu odhlásený. Voči odhláseniu z termínu štátnej skúšky môže podať 
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študent do 24 hodín od zaslania informácie podľa predchádzajúcej vety námietky 
prodekanovi pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa, ktorý postup študijného 
oddelenia preskúma a v prípade potreby vykoná vhodné opatrenia.   
(6) Ak sa študent prihlási na termín štátnej skúšky napriek tomu, že nespĺňa podmienky 
pre vykonanie štátnej skúšky 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 tomu, že voči nemu bolo vedené disciplinárne 
konanie a najneskôr do dňa absolvovania štátnej skúšky bolo disciplinárne konanie 
právoplatne skončené a študentovi nebolo uložené disciplinárne opatrenie vylúčenie zo 
štúdia.  
(7) Štátnej skúšky spočívajúcej v obhajobe záverečnej práce sa študent môže zúčastniť 
iba vtedy, aj odovzdá príslušnú prácu najmenej 21 kalendárnych dní pred začiatkom obdobia 
určeného pre termíny obhajob podľa čl. 1 ods. 3, pričom v prípade obhajoby záverečnej práce 
v auguste 2022 musí byť záverečná práca odovzdaná do 30.06.2022; príslušný zástupca 
vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu môže povoliť odovzdanie záverečnej práce aj po 
30.06.2022, ak študent má odovzdať prepracovanú verziu práce, avšak ani táto verzia 
nemôže byť odovzdaná neskôr ako 21 dní pred obdobím podľa čl. 1, v ktorom sa študent 
prihlásil na obhajobu. Súhlas podľa tohto odseku zašle zástupca vedúceho katedry alebo 
riaditeľa ústavu prostredníctvom elektronickej pošty vedúcej Študijného oddelenia. 
  

Čl. 4 
(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. 5  
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. 6 

Na účely kontroly splnenia študijných povinností v súvislosti s pristúpením k štátnym 
skúškam môže vedúca Študijného oddelenia rozhodnúť o obmedzení úradných hodín pre 
študentov v období  februára 2022, júna 2022 a augusta 2022.  
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Čl. 7  
(1) 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.  
(2) V prípade študijných programov v anglickom jazyku sa toto opatrenie vzťahuje 
mutatis mutandis na prodekanku pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium 
a Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia.  
 
  

Čl. 8 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2021. 
  
V Bratislave 31. augusta 2021 
 
   

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  
dekan fakulty  
 
 
 

 


