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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty určuje v súvislosti 
s vykonaním čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 
Právnickej fakulty (ďalej len „Študijný poriadok“) nasledovné: 
 

Čl. 1 
(1) V záujme unifikácie procesov na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej 
fakulte, sú vyučujúci povinní splniť si povinnosť podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku podľa 
pravidiel a podmienok ustanovených týmto opatrením. 
(2) Vyučujúci sú povinní zverejniť informácie podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku na 
webovom sídle pracoviska, a to podľa vzoru pre zverejnenie informácií k predmetom 
vyučovaným na príslušnom pracovisku (Príloha č. 1); nad rámec údajov podľa vzoru možno 
zverejniť aj ďalšie informácie a podmienky. Zverejnené informácie musia byť dostatočne 
presné a určité a odkaz na obsah informačného listu možno použiť len vtedy, keď informačný 
list predmetu obsahuje dostatočne presné údaje.  
(3) Ak v priebehu semestra vznikne potreba odlišného riešenia nejakej podmienky, 
ktorá je obsahom informácií podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku, takéto riešenie nemôže 
byť na ujmu študentov. 
(4) Pokiaľ sa na výučbe predmetu podieľajú viacerí vyučujúci alebo ak je výučba 
predmetu realizovaná vo viacerých študijných programoch, je prípustné, aby boli informácie 
podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku vo vzťahu k príslušnému predmetu zverejnené 
spoločne pre všetkých vyučujúcich, po ich vzájomnej dohode, resp. pre všetky študijné 
programy, v ktorých je predmet v príslušnom semestri realizovaný. Takto zverejnené 
podmienky však musia byť obsahovo totožné a musí z nich zreteľne vyplývať, vo vzťahu ku 
ktorým vyučujúcim budú uplatňované. 
(5) Zverejnenie informácií vyučujúcim podľa tohto opatrenia môže byť nahradené 
zverejnením týchto informácií vedúcim katedry (alebo jeho zástupcom) alebo riaditeľom 
ústavu (alebo jeho zástupcom). 
(6) Informácia o každom predmete zabezpečovanom príslušnou katedrou alebo 
ústavom musí byť zverejnená na webovej stránke príslušnej katedry alebo ústavu v časti 
dokumenty pod záložkou „Informácie o podmienkach absolvovania predmetov“. 
(7) Informácia podľa tohto opatrenia sa zverejňuje vždy najneskôr v prvom týždni 
výučbovej časti príslušného semestra. V prípade zimného semestra akademického roka 
2021/2022 sú vyučujúci povinní zosúladiť zverejnenie informácie podľa čl. 11 ods. 4 Študijného 
poriadku podľa pravidiel a podmienok ustanovených týmto opatrením najneskôr do 
01.11.2021; za uvedené zodpovedá príslušný zástupca vedúceho katedry alebo riaditeľa 
ústavu. Za obsah  zverejnených informácií zodpovedá príslušný vedúci katedry alebo riaditeľ 
ústavu.  
 

Čl. 2 
(1) Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 25.10.2021. 
(2) Prílohou tohto opatrenia je: 
 Príloha č. 1 Vzor pre zverejnenie informácií k vyučovaným predmetom 
 
V Bratislave 25.10.2021 
 
 
 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 
 dekan fakulty



Príloha č. 1 
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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
(pre skupiny všetkých vyučujúcich / pre skupiny vybraných vyučujúcich) 

  
I. Semester/akademický rok:  zimný semester, 2021/2022  
II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/XXX/denná/externá   
III. Názov predmetu:  XXX  
IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

(napr.) 
a) Účasť študentov na seminároch je povinná. Študenti sú povinní sledovať prednášky 

zverejnené  online.   
b) Ak sa študent nezúčastní na troch seminároch jeho neúčasť je ospravedlnená.  
c) Preukázanie dôvodov štvrtej neúčasti na seminároch sa nevyžaduje.   
d) Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť seminára tej skupiny, do ktorej 

sa prihlásil, môže sa so súhlasom daného vyučujúceho zúčastniť iného seminára v 
danom týždni  toho istého vyučujúceho a so súhlasom zástupcu vedúceho katedry 
seminára iného vyučujúceho, ak to kapacitné možnosti danej seminárnej skupiny 
umožňujú; v takomto prípade sa to nepovažuje za neúčasť na seminári v danom 
týždni.   

V. Podmienky, za akých si môže študent nahradiť neúčasť na seminároch: 
(napr.) 

a) V prípade štvrtej neúčasti na seminároch je študent povinný doplniť si preberanú 
matériu samoštúdiom a túto skutočnosť preukázať v rámci ústneho preskúšania 
počas konzultačných hodín príslušného vyučujúceho.  

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 
spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného 
hodnotenia: 
(napr.) 

a) Priebežné hodnotenie...  
b) Opravné priebežné hodnotenie...   
c) Skúška...   

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 
priebežného hodnotenia: 
(napr.)  

a) Riešenie písomného zadania...   
b) Témy prípadovej štúdie... 

VIII. Informácia o náhradných možnostiach splnenia podmienok priebežného 
hodnotenia, ktoré ale nie sú celkovým opravným termínom priebežného 
hodnotenia podľa čl. 13 ods. 4 Študijného poriadku fakulty: 



 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. ; 
P. O. BOX  >?> 
@?A AA  Bratislava 

Pracovisko 
 

  

 

XXX 
+421 2 XXXX XXXX 
XXX@flaw.uniba.sk 

 

www.uniba.sk 

 

(napr.) 
a) Náhradné termíny priebežného hodnotenia sa určia len študentom, ktorí sa 

nezúčastnili riadneho termínu priebežného hodnotenia a preukážu, že sa z 
objektívnych a závažných dôvodov na tejto forme skúšania nemohli zúčastniť... 

IX. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej 
úrovne priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na 
vzdelávacích činnostiach 
(napr.) 

a) V prípade neúčasti na viac ako štyroch seminároch študent nie je z predmetu 
hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).  

b) Ak si študent štvrtú neúčasť na seminároch nenahradí, alebo na preskúšaní 
nepreukáže dostatočnú mieru samoštúdia, študent nie je z predmetu hodnotený a 
nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).  

c) Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej XXX bodu, inak študent nie 
je z predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).  

X. Doplňujúca informácia 
a) Napr. Sylabus a pod. 

 
V Bratislave, XX.XX.2021  
  
Osoba zodpovedná za obsah 
    
  
  
 


