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Čl. 1 

 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválený 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, dňa 

8.10.2008 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22.10.2008 v 

znení dodatku č. 1 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty dňa 23.3.2011 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v 

Bratislave dňa 27.4.2011, dodatku č. 2 schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 18.4.2012 a Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 27.6.2012, dodatku č. 3 schváleného Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 20.11.2013 a Akademickým 

senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18.12.2013 a dodatku č. 4 schváleného 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 11.2.2015 a 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18.2.2015, sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1. Čl. 13 ods. 12 znie: 

„Účasť študentov na seminároch (cvičeniach) a praktických cvičeniach je povinná. Ak sa 

študent nezúčastní na dvoch seminároch (cvičeniach) alebo praktických cvičeniach z 

daného predmetu, jeho neúčasť je ospravedlnená. Za tretiu a každú ďalšiu neúčasť na 

seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení z daného predmetu vyučujúci môže určiť 

náhradný spôsob výkonu seminára (cvičenia) alebo praktického cvičenia. Tento v plnom 

rozsahu nahradzuje neúčasť na seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení. Náhradný 

spôsob výkonu seminára (cvičenia) alebo praktického cvičenia určuje vyučujúci nad 

rámec požiadaviek uvedených v informačnom liste predmetu; môže ním byť najmä 

kontrolované samoštúdium, seminárna práca, preskúšanie v rámci konzultačných hodín, 

atď. Ak si študent riadne nenahradil seminár (cvičenie) alebo praktické cvičenie podľa 

tohto odseku, študent nebude z daného predmetu pripustený k hodnoteniu a teda daný 

predmet nemôže úspešne absolvovať. V takom prípade študent postupuje podľa čl. 11 

ods. 2 až 4. Kvalitu osvojenia si poznatkov zo seminárov (cvičení) a praktických cvičení 

študent preukazuje najmä na ďalších seminároch (cvičeniach) a praktických cvičeniach a 

pri kontrole štúdia (skúšaní).“. 

 

2. V článku 40 sa dopĺňajú odseky 13 až 15, ktoré znejú: 

„(13) Dodatok č. 5 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom 

fakulty dňa 22. 6. 2015. 

(14) Dodatok č. 5 k tomuto študijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom 

univerzity dňa 21. 10. 2015. 

(15) Dodatok č. 5 k tomuto študijnému poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom 

schválenia Akademickým senátom univerzity.“. 

 

 

 



Čl. 2 

1) Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty dňa 22. 6. 2015. 

2) Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 

21. 10. 2015. 

3) Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave. 
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