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I. Semester/akademický rok: zimný semester, 2022/2023 

II. Študijný program/stupeň/forma: právo a ekonómia/magisterský (II.)/denná 

III. Názov predmetu: Právo finančného trhu 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Účasť študentov na seminároch je povinná. Študenti sú povinní sledovať prednášky 
zverejnené online a sprístupnené cez MS TEAMS. 

b) Ak sa študent nezúčastní na troch seminároch jeho neúčasť je ospravedlnená. 

c) Preukázanie dôvodov štvrtej (a prípadne každej ďalšej) neúčasti na seminároch sa 
vyžaduje (predovšetkým zdravotné dôvody či iné preukázané osobné či rodinné 
dôvody). 

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

a) V prípade štvrtej (a prípadne každej ďalšej) neúčasti na seminároch je študent 
povinný doplniť si preberanú matériu samoštúdiom a túto skutočnosť preukázať v 
rámci ústneho preskúšania počas konzultačných hodín príslušného vyučujúceho 
alebo formou vypracovania písomného zadania podľa pokynov príslušného 
vyučujúceho. 

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

a) Priebežné hodnotenie (skúšanie) – 50 % resp. 50 bodov z celkového hodnotenia, 
(priebežné hodnotenie bude spočívať vo vypracovaní eseje na zadanú tému 
s termínom odovzdania v priebehu 11/2022) 

b) Opravné priebežné hodnotenie – 50 % resp. 50 bodov z celkového hodnotenia 
(opravné priebežné hodnotenie bude spočívať vo vypracovaní náhradnej 
komplexnej aktivity po ukončení študijnej časti semestra v rámci skúškového 
obdobia; aktivita bude určená predovšetkým študentom, ktorí nedosiahli 
z riadneho priebežného hodnotenia dostatočné hodnotenie k možnosti absolvovať 
semestrálnu skúšku, pričom bude spočívať vo vypracovaní eseje na zadanú tému) 

c) Skúška – 50 % resp. 50 bodov z celkového hodnotenia, pričom študent musí získať 
aspoň 61 % resp. 31 bodov zo semestrálnej skúšky za účelom jej úspešného 
absolvovania (semestrálna skúška prebieha písomnou formou a pozostáva z 
vypracovania zadaní (prípadov), ktoré študent bude riešiť za použitia 
nekomentovaných právnych predpisov) 

 

 

 
1 Poznámka – z predmetu sa vyučuje iba 1 seminárna skupina v rámci študijného programu. 

http://www.uniba.sk/


 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

a) Viď. informácia v kapitole VI. tohto dokumentu. 

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: 

a) Náhradné termíny priebežného hodnotenia sa určia len študentom, ktorí 
v riadnom termíne neodovzdali vypracovanie priebežného hodnotenia (esej na 

zadanú tému) a preukážu, že z objektívnych a závažných dôvodov stanovený 
termín vypracovania priebežného hodnotenia nemohli splniť. 

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

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) Minimálny počet bodov získaných študentom z priebežného hodnotenia k účasti 
na semestrálnej skúšky nie je stanovený. 

X. Doplňujúca informácia 

a) Harmonogram prednášok predmetu a Kritéria hodnotenia vrátane podrobností 
priebežného hodnotenia, ktoré bližšie konkretizujú informácie uvedené v tomto 
dokumente, sú sprístupnené v rámci príslušného tímu v MS TEAMS k tomuto 
predmetu, ako aj na webových stránkach Katedry finančného práva. 

 
 

 
V Bratislave, 18. 9. 2022  

Osoba zodpovedná za obsah: 

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. 


