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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty určuje študentom bakalárskeho 

študijného programu právo a magisterského študijného programu právo podľa čl. 23 ods. 4 

Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty v znení dodatkov 

(ďalej len „Študijný poriadok“) termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 a 

upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny takto: 

 

Čl. I 

 

Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2017, ktorým 

sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 a ktorým sa upravuje spôsob 

prihlasovania sa na tieto termíny sa mení a dopĺňa takto: 

 

Čl. 1 ods. 3 znie: „(3) Termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2017/2018 sa určujú 

v nasledujúcich obdobiach: 

 

 

 Obdobie Stupeň Predmet/y Poznámka 

1. 09.10.2017-

13.10.2017 

Mgr. Trestné právo  

2. 06.11.2017-

10.11.2017 

Mgr. Občianske právo  

3. 04.12.2017-

08.12.2017 

Mgr. Voliteľné predmety 

štátnej skúšky 

 

4. 08.01.2018-

12.01.2018 

Bc./Mgr. Obhajoba 

záverečnej práce 

Študent sa prihlasuje na termín 

štátnej skúšky určený pre tú katedru 

alebo ústav, ktorej vedúci alebo 

riaditeľ schválil tému a zadanie 

5. 22.01.2018-

26.01.2018 

Bc./Mgr. Správne právo 

Trestné právo 

Občianske právo 

Voliteľné predmety 

štátnej skúšky 

Študent môže v tomto období 

absolvovať iba jednu štátnu skúšku 

6. 26.02.2018-

02.03.2018 

Bc./Mgr. Obhajoba 

záverečnej práce 

Študent sa prihlasuje na termín 

štátnej skúšky určený pre tú katedru 

alebo ústav, ktorej vedúci alebo 

riaditeľ schválil tému a zadanie 

7. 12.03.2018-

16.03.2018 

Mgr. Občianske právo  

8.  12.04.2018-

17.04.2018 

Mgr. Trestné právo  

9. 14.05.2018-

18.05.2018 

Mgr. Voliteľný predmet 

štátnej skúšky 

 

10. 11.06.2018-

15.06.2018 

Mgr. Trestné právo 

Občianske právo 

Voliteľné predmety 

štátnej skúšky 

Študent môže v tomto období 

absolvovať iba jednu štátnu skúšku 

11. 18.06.2018-

19.06.2018 

Bc. Obhajoba 

záverečnej práce 

Na termín štátnej skúšky sa môže 

študent prihlásiť, pokiaľ splnil 

podmienky podľa čl. 3 
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12. 27.06.2018-

29.06.2018 

Bc. Správne právo Na termín štátnej skúšky sa môže 

študent prihlásiť, pokiaľ splnil 

podmienky podľa čl. 3 

13.  20.08.2018-

24.08.2018 

Bc./Mgr. Obhajoba 

záverečnej práce 

Trestné právo 

Občianske právo 

Voliteľné predmety 

štátnej skúšky 

- Študent sa prihlasuje na termín 

štátnej skúšky určený pre tú katedru 

alebo ústav, ktorej vedúci alebo 

riaditeľ schválil tému a zadanie. 

-Študent môže v tomto období 

absolvovať iba jednu štátnu skúšku; 

za štátnu skúšku sa považuje aj 

obhajoba záverečnej práce 

14.  27.08.2018-

28.08.2018 

Bc. Správne právo  

“ 

 

Čl. II 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 15. februára 2018. 

 

 

V Bratislave 15. februára 2018 

 

 

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

      dekan fakulty 

 

 

 


