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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, konajúc v súlade s 

ustanovením § 108e ods. 3 zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

prihliadajúc na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a stále 

pretrvávajúcu pandémiu ochorenia Covid-19, 

v snahe predísť zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb na fyzických prednáškach a s tým 

spojenému zvýšenému epidemiologickému riziku, 

ako aj v snahe zabezpečiť možnosť zúčastňovať sa na súčastiach študijného programu 

študentom, ktorí študujú študijné programy uskutočňované na fakulte v anglickom jazyku, u 

ktorých kvôli pandémii Covid-19 pretrvávajú ťažkosti s možnosťou fyzickej účasti niektorých 

študentov na výučbe, 

vydáva toto opatrenie: 
 

1. Prednášky v dennej forme štúdia v akademickom roku 2022/2023 sa uskutočnia on-line, a 

to tak, že prednášajúci vopred nahrajú prednášku vo forme zvukovo-obrazového súboru a 

sprístupnia ju študentom najneskôr v týždni, v ktorom sa podľa rozvrhu prednáška mala 

uskutočniť, na univerzitnej platforme Stream.  
 

Zodpovední zamestnanci: Zástupcovia vedúcich katedier, zástupcovia riaditeľov ústavov, 

všetci prednášajúci  
 

2. V prípade, že prednášky na platforme Stream z minulých akademických rokov sú aktuálne, 

nie je potrebné nahrávať ich nanovo, katedry a ústavy sú povinné na svojich sekciách webovej 

stránky fakulty zabezpečiť informovanosť študentov o týchto prednáškach vrátane linkov na 

tieto prednášky. 
 

Zodpovední zamestnanci: Zástupcovia vedúcich katedier, zástupcovia riaditeľov ústavov, 

všetci prednášajúci  
 

3. V prípade výberových predmetov s malým počtom študentov je prednášky možné na 

základe rozhodnutia zástupcu vedúceho katedry alebo zástupcu riaditeľa ústavu realizovať aj 

fyzickou formou. 
 

4. Výučba študijných programov v anglickom jazyku sa uskutočňuje hybridnou formou, a to 

tak, že vyučujúci a tí študenti, ktorí sa môžu na výučbe fyzicky zúčastniť, sa budú na výučbe 

zúčastňovať fyzicky v priestoroch fakulty a účasť tých študentov, ktorí sa na výučbe fyzicky v 

priestoroch zúčastňovať nemôžu, bude zabezpečená on-line prostredníctvom zariadení na 

prenos obrazu a zvuku v rámci aplikácie MS Teams; pričom na tento účel vytvoria vyučujúci 

alebo katedry/ústavy potrebné schôdze/tímy v MS Teams a vhodným spôsobom o tom 

informujú študentov. 
 

Zodpovední zamestnanci: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy, zástupcovia vedúcich 

katedier, zástupcovia riaditeľov ústavov, vyučujúci, ktorí sa podieľajú na výučbe predmetov v 

rámci študijných programov uskutočňovaných v anglickom jazyku 
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