Vnútorné predpisy
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 2/2015

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty,

ktorou sa upravujú podrobnosti o určovaní zloženia a predsedov
skúšobných komisií pre štátnu skúšku na Univerzite Komenského v
Bratislave, Právnickej fakulte v bakalárskych študijných programoch
a v magisterských študijných programoch

Ročník 2015

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v súlade s § 63 ods. 4 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov a podľa čl. 23 ods. 9 Vnútorného predpisu č. 6/2013 Študijný
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatku č. 1,
dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (úplné znenie), určuje podrobnosti o určovaní zloženia a
predsedov skúšobných komisií pre štátnu skúšku na Univerzite Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulte v bakalárskych študijných programoch a v magisterských študijných
programoch nasledovne:
Čl. 1
(1) Právo skúšať na štátnej skúške v bakalárskych študijných programoch a v magisterských
študijných programoch majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a
docentov a ďalší odborníci schválení vedeckou radou fakulty. V bakalárskych študijných
programoch majú bez splnenia ďalších podmienok právo skúšať aj vysokoškolskí učitelia vo
funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. Najmenej dvaja
členovia skúšobnej komisie pre štátnu skúšku (ďalej len „komisia“) v magisterských
študijných programoch sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkcii profesor alebo docent,
v prípade bakalárskych študijných programov je najmenej jeden člen komisie vysokoškolský
učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesor alebo docent.
(2) Zloženie komisie a jej predsedu určuje z osôb oprávnených skúšať dekan fakulty. Komisia
má najmenej štyroch členov. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomný jej predseda a
aspoň dvaja ďalší členovia. Predseda komisie je vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii
profesora alebo docenta zaradený na fakulte.
(3) Dekan fakulty určuje členov komisie a určuje jej predsedu na každý určený termín štátnej
skúšky, a to spravidla pre dopoludňajšiu časť skúšania a pre popoludňajšiu časť skúšania.
(4) Dekan fakulty určuje členov komisie a určuje jej predsedu podľa odseku 3 tak, aby boli
dodržané odseky 1 a 2. Na tento účel menuje štyroch členov komisie a dvoch náhradníkov
členov komisie, ktorí nastupujú na miesto člena komisie v prípade neprítomnosti niektorého
z vymenovaných členov komisie, a to v poradí určenom dekanom. Dekan zároveň určuje,
ktorý z členov komisie alebo z náhradníkov členov komisie je náhradníkom určeného
predsedu komisie; tretia veta odseku 2 tým nie je dotknutá.
(5) Ak na určenom termíne štátnej skúšky skúšanie realizuje viacero komisií, študenti sú
rozdelení v abecednom poradí podľa priezvisk na rovnaký počet skupín, ako je počet komisií.
Každá skupina študentov predstavuje osobitný zoznam, pričom rozdelenie sa urobí tak, aby
počet študentov na každom zozname bol približne rovnaký. Dekan fakulty určí, ktorá komisia
bude skúšať ktorú skupinu študentov.
(6) Návrh na určenie členov komisie, predsedu komisie, náhradníkov členov komisie
a náhradníka predsedu komisie je povinný dekanovi fakulty predložiť zástupca vedúceho
katedry (zástupca riaditeľa ústavu), na ktorej sa vyučuje predmet, z ktorého sa realizuje štátna
skúška, a to najmenej päť pracovných dní pred termínom štátnej skúšky. Spolu s návrhom na
určenie členov komisie, predsedu komisie, náhradníkov členov komisie a náhradníka
predsedu komisie je zástupca vedúceho katedry (zástupca riaditeľa ústavu) povinný dekanovi
predložiť aj menný zoznam študentov, ktorí sa majú v určenom termíne zúčastniť na štátnej
skúške, s návrhom na ich rozdelenie podľa odseku 5. Návrh na určenie členov komisie,

predsedu komisie, náhradníkov členov komisie a náhradníka predsedu komisie a zoznam
študentov, ktorí sa majú v určenom termíne zúčastniť na štátnej skúške, s návrhom na ich
rozdelenie podľa odseku 5, sa musí predložiť dekanovi fakulty v písomnej podobe a zároveň
musí byť zaslaný dekanovi fakulty aj prostredníctvom elektronickej pošty na adresu
sd@flaw.uniba.sk.
(7) Dekan fakulty návrhom podľa odseku 6 nie je viazaný. Dekan fakulty o určení členov
komisie, predsedu komisie, náhradníkov členov komisie a náhradníka predsedu komisie,
rozdelení študentov do skupín na účely skúšania na štátnej skúške a o určení, ktorá komisia
bude skúšať ktorú skupinu študentov, môže rozhodnúť aj bez návrhu.
Čl. 2
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) V čase do zriadenia funkcie zástupcu vedúceho katedry (zástupcu riaditeľa ústavu) úlohy
zástupcu vedúceho katedry (zástupcu riaditeľa ústavu) upravené v tejto smernici plní vedúci
katedry (riaditeľ ústavu).
(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16. 2. 2015.
V Bratislave dňa 16. 2. 2015
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