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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(pre skupiny všetkých vyučujúcich) 
  

I. Semester/akademický rok:  zimný semester, 2021/2022  

 

II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/Mgr./denná  

 

III. Názov predmetu: Medzinárodné obchodné právo (EaP) 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

• Účasť študentov na seminároch je povinná. Študenti sú povinní sledovať prednášky 

zverejnené online. 

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

• Preukázanie dôvodov štvrtej, piatej a šiestej neúčasti na seminároch sa nevyžaduje. 

 

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

• V prípade štvrtej, piatej a šiestej neúčasti na seminároch je študent povinný doplniť si 

preberanú matériu samoštúdiom a túto skutočnosť preukázať v rámci ústneho 

preskúšania, prípadne písomným spracovaním zadania z oblasti preberanej témy podľa 

rozhodnutia príslušného vyučujúceho. 

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

 

a) priebežné hodnotenie  

• pozostáva z písomnej previerky (otvorené teoreticky ladené otázky) 

 

b) Opravné priebežné hodnotenie 

• účasť na opravnom termíne znamená odmietnutie hodnotenia (t. j. na skôr získané 

bodové hodnotenie sa neprihliada a rozhoduje výsledok opravného termínu) 

 

c) Skúška 

• Skúška je integrálnou súčasťou hodnotenia (60%) a pozostáva z riešenia prípadovej 

štúdie. 
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VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

 

• Tematické okruhy pre písomku v riadnom termíne: 

1. Úvod do práva medzinárodného obchodu 

2. Lex mercatoria 

3. INCOTERMS, UNIDROIT 

4. Princípy európskeho zmluvného práva 

5. Elektronický obchod 

6. Medzinárodná kúpa tovaru 

7. Medzinárodná preprava tovaru  

8. Financovanie medzinárodných obchodných transakcií 

9. Poistenie v medzinárodnom obchode  

 

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: 

• 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 

• V prípade neúčasti na viac ako 50% seminárov študent nie je z predmetu hodnotený a 

nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“). 

• Ak si študent štvrtú až šiestu neúčasť na seminároch nenahradí, alebo dodatočne 

nepreukáže dostatočnú mieru samoštúdia, študent nie je z predmetu hodnotený a 

nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“). 

 

 

 

 

V Bratislave, 01.11.2021  

Osoba zodpovedná za obsah: doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. 


