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Informácie k realizácii a priebehu Štátnej skúšky 
 

Študijný program mPRV17 (a.r. 2021/2022) 
 
 

Obdobie realizácie Štátnej skúšky: 
06.-10.06.2022 (v zmysle Opatrenia dekana č. 13/2021) 
(https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/O_fakulte/Dokumenty/OP_2021/O_2021_13.pdf) 
 
Obsahová náplň Štátnej skúšky (v zmysle IL): 
1. Základné princípy tvorby, výkladu a aplikácie práva; 2. Občianske právo hmotné; 
3. Občianske právo procesné; 4. Medzinárodné právo; 5. Európske právo; 6. Trestné právo 
hmotné, trestné právo procesné; 7. Finančné právo; 8. Právna etika; 9. Správne právo; 
10. Obchodné právo; 11. Hospodárske právo; 12. Pracovné právo. 
 
Výsledky vzdelávania (v zmysle IL): 
Študent má interdisciplinárne znalosti najmä z občianskeho práva, správneho práva, 
pracovného práva, obchodného práva a hospodárskeho práva, finančného práva, trestného 
práva, medzinárodného práva, európskeho práva, a vie ich aplikovať vo vzájomných 
súvislostiach. 
 
 

I. Organizačné aspekty Štátnej skúšky  
Všetci študenti, ktorí pristúpia k Štátnej skúške v rámci študijného programu mPRV17 

v akademickom roku 2021-2022 (06.-10.06.2022), ju absolvujú v rámci jedného dňa 
stanoveného obdobia (aj s ohľadom na záťaž potenciálnych členov štátnicových komisií 
v rámci skúšania semestrálnych predmetov; dňa 8.6.2022 – rozdelenie do miestností podľa 
systému AIS). 

Základný rámec prípadovej štúdie bude pre všetkých študentov absolvujúcich štátnu 
skúšku v ten istý deň rovnaký (do úvahy však prichádzajú rôzne zadania v rámci tej istej 
prípadovej štúdie).  

Predpokladaný počet študentov je v rozmedzí 150-170 študentov, pričom pri 7-8 
študentoch na jednu komisiu bude potrebné vytvoriť cca. 18-20 paralelných komisií. Každá 
komisia bude mať určenú miestnosť, v rámci ktorej prebehne príprava na štátnu skúšku (tak 
samotná príprava, ako aj následný dozor študentov, ktorí už čakajú na ústnu odpoveď). Ku 
každej komisii preto budú v záujme zastupiteľnosti priradené najmenej dve osoby (spravidla 
doktorandi), ktoré zabezpečia realizáciu prípravy a následný dozor.  

Ústna skúška následne prebehne v miestnosti určenej komisiou, o čom budú študenti 
dozorom informovaní. Po uskutočnení ústnej odpovede v rámci štátnej skúšky sú študenti 
povinní vrátiť sa do miestnosti, kde absolvovali prípravu.  

Dĺžke prípravy a následnému čakaniu na ústnu skúšku (resp. času po ústnej skúške), 
prosím, prispôsobte aj zabezpečenie tekutín, potravín, prípadne iných náležitostí (napr. 
liekov a pod.). V jednotlivých miestnostiach bude zabezpečená voda (so zabezpečením 
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jednorazových pohárov). Rovnako bude zabezpečená, na základe predchádzajúceho online 
dotazníka, možnosť objednať si obed na študentský lístok (dovoz jedla zabezpečí príslušný 
dozor; so zabezpečením jednorazových príborov). Predpokladaný čas ukončenia celej 
štátnej skúšky je v závislosti od konkrétneho počtu študentov v rozpätí 17.00 – 18.00 hod. 

 
II. Prípravná fáza Štátnej skúšky 
Študenti začnú s prípravou okolo 8:00 hod. príslušného dňa. Dôrazne odporúčame 

študentom dostaviť sa na štátnu skúšku aspoň 15 min pred stanoveným časom. Na 
študentov, ktorí sa nedostavia včas na štátnu skúšku bude nahliadané, ako by sa jej 
nezúčastnili. 

Na vypracovanie prípravy použite šablónu zverejnenú v systéme Moodle. 
Na prípravu budú mať študenti stanovené 4 hodiny. Príprava bude prebiehať vo forme 

tzv. „open access“, a  teda študenti budú môcť používať všetko (okrem vzájomnej 
komunikácie a komunikácie s treťou osobou), vrátane vlastnej výpočtovej techniky 
pripojenej do siete (výnimkou je absolútny zákaz používania mobilných telefónov), 
informačných systémov1 či študijných materiálov, atď. (to zahŕňa napríklad aj vlastné 
podklady obsiahnuté vo výpočtovej technike) – za účelom skutočného nasimulovania praxe. 
Za daným účelom môžu navštíviť študenti realizujúci prípravu na štátnu skúšku návštevu 
knižnice PraF UK – po jednom a v sprievode dozoru. Pri právnych predpisoch je potrebné 
vychádzať z aktuálne účinného právneho stavu v čase realizovania štátnej skúšky. 

V súvislosti s vypracovávaním podaní (úkonov) sú študenti povinní vypracovať 
zadanie ako z hľadiska obsahového, tak aj formálneho, a teda nie len napr. v odrážkach. 

V každej miestnosti bude pripravený jeden rezervný počítač, pre prípad, že by došlo 
k technickým problémom. Prosíme študentov, aby si zabezpečili predlžovačky za účelom 
nabíjania notebookov, pokiaľ je to možné (rezervné predlžovačky budú zabezpečené). 

Po vypracovaní prípravy (táto bude vypracovaná v elektronickej forme) študenti túto 
nahrajú na vopred stanovené miesto v rámci Moodle, za tým účelom, aby bola príprava 
dostupná pre členov komisie. Následne bude takáto príprava študentov vytlačená a bude im 
následne poskytnutá.  

Po ukončení prípravy (v čase čakania na ústnu skúšku, resp. po návrate z ústnej 
skúšky) majú študenti zakázané komunikovať o prípadovej štúdií s inými osobami, rovnako 
majú zakázané používať elektronické zariadenia vo všeobecnosti. V danom čase nie je 
dovolené pokračovať v spracovávaní prípravy, prípadne študovať ďalšie materiály alebo 
právne predpisy (v záujme zabezpečenia rovnakých možností vo vzťahu ku všetkým 
študentom). 

 
III. Konkretizácia priebehu Štátnej skúšky: 
Komisia bude mať stanovený časový rámec (predpokladaný čas od 12:00 do 13:00), 

v rámci ktorého sa oboznámi s vypracovanými prípravami. Po oboznámení sa komisie 
s vypracovanými prípravami pristúpia študenti jednotlivo k odpovedi pred štátnicovú komisiu 
(v určených miestnostiach). Časový rámec odpovede by nemal u jedného študenta 

 
1 Je v záujme študentov, aby si overili spôsob prístupu do informačných systémov, ktoré plánujú využiť, vopred. 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. 6 

P. O. BOX  313 

810 00  Bratislava 

Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta 

 

 

Stanislav Mihálik 

stanislav.mihalik@uniba.sk 

 

www.uniba.sk 

 

presiahnuť 30 minút (za dodržanie uvedeného zodpovedá predseda komisie). Pri odpovedi 
môžu študenti rovnako využívať „open access“. 

Prípadová štúdia bude obsahovo pozostávať z predpísanej obsahovej náplne Štátnej 
skúšky, pričom nemusí nutne obsiahnuť všetky aspekty tu uvedené. Vypracovanie bude 
zamerané jednak na komplexnú hmotnoprávnu analýzu prípadu, jednak na vypracovanie 
viacerých podaní (úkonov). Prichádza do úvahy, že študentom budú v rámci jedného termínu 
štátnej skúšky stanovené rôzne podania (úkony), pričom úloha bude spočívať minimálne vo 
vypracovaní dvoch podaní (úkonov). 

 
IV. Skúšobná štátna skúška 
Ako súčasť prípravy študentov bude realizovaná po dohode s pánom dekanom 

„Skúšobná štátna skúška“, predbežne v termíne 13.05.2022 online formou prostredníctvom 
systému Moodle, v rámci ktorej budú mať študenti možnosť riešiť cvičnú prípadovú štúdiu, 
s tým, že o týždeň (dňa 20.05.2022; čas bude upresnený), by prebehla diskusia študentov 
k odporúčanému vypracovaniu cvičnej prípadovej štúdie s vybranými pedagógmi 
prostredníctvom MS Teams. 
 
 
 Bratislava, 6.6.2022   
   
  Zodpovedný za obsah: JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 
 


