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I. 

Opatrenie dekana  Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 1/2016 

týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2015/2016 sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

1. Bod 3. znie: „Katedry a ústavy vypíšu prostredníctvom systému AIS2 termíny 

semestrálnych skúšok najneskôr do piatka 22.04. 2016 do 12:00 hod; termíny semestrálnych 

skúšok pre študentov 3. ročníka podľa bodu 2 vypíšu bezodkladne, najneskôr však do stredy 

20.04.2016 do 12:00 hod.“ 

Zodpovední: zástupcovia vedúcich katedier a riaditeľov ústavov. 

 

2. Bod 9 znie: „Študenti sa budú zapisovať na skúšky od nasledujúcich časov: 

a) študenti bakalárskeho študijného programu v dennej a externej forme: 

 - tretí ročník:  piatok:  22. apríla 2016 od 08:30 hod.; 

 - druhý ročník: utorok:  26. apríla 2016 od 09:30 hod.; 

 - prvý ročník:    utorok:  26. apríla 2016 od 11:00 hod. 

 b) študenti magisterského študijného programu v dennej a externej forme: 

 - tretí a druhý ročník: utorok:  26. apríla 2016 od 12:30 hod.; 

  - prvý ročník:  utorok   26. apríla 2016 od 14:00 hod.“ 

 

3. Bod 10 znie: „Z dôvodu eventuálneho riešenia technických problémov vedúca študijného 

oddelenia upovedomí univerzitného správcu AIS2 a oddelenie informačných technológii 

Rektorátu UK o uvedenom zapisovaní. Vedúci oddelenia informačných technológií a vzťahov 

s verejnosťou zabezpečí nepretržitý technický servis a komunikáciu na úrovni fakulty počas 

začiatku zapisovania dňa 22.04.2016 od 08:00 do 14:00 hod a dňa 26.04.2016 od 09:00 do 

16:00 hod. 

Zodpovední: vedúca študijného oddelenia, vedúci oddelenia informačných technológií 

a vzťahov s verejnosťou.“  

 

 

II. 

Zmeny termínov zapisovania na skúšky zabezpečí oddelenie informačných technológií 

a vzťahov s verejnosťou. 

Zodpovedný: vedúci oddelenia informačných technológií a vzťahov s verejnosťou.  

 

V Bratislave, 18. apríla 2016 
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