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Názov predmetu:
Medzinárodné právo verejné I
IV.
Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach
a) Študenti sú povinní sledovať prednášky zverejnené online.
b) Účasť študentov na seminároch (cvičeniach) a praktických cvičeniach je povinná. Ak
sa študent nezúčastní na troch seminároch (cvičeniach) alebo praktických cvičeniach
z daného predmetu, jeho neúčasť je ospravedlnená.
V.
Podmienky, za akých si môže študent nahradiť neúčasť na seminároch:
a)
Za štvrtú a každú ďalšiu neúčasť na seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení z
daného predmetu vyučujúci môže určiť náhradný spôsob výkonu seminára (cvičenia)
alebo praktického cvičenia. 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/zástupcu riaditeľa ústavu seminára iného vyučujúceho, ak
to kapacitné možnosti danej seminárnej skupiny umožňujú; v takomto prípade sa to
nepovažuje za neúčasť na seminári v danom týždni.
b)
Štvrtú a ďalšiu neúčasť je možné ospravedlniť iba za predpokladu, že boli spôsobené
závažnou objektívnou skutočnosťou, ktorú študent vyučujúcemu preukázal. Neúčasť
v rozsahu presahujúcom 50% všetkých seminárov (cvičení) alebo praktických cvičení
z daného predmetu nie je možné ospravedlniť.
VI.
Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie
spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného
hodnotenia:
a) priebežné hodnotenie tvorí́ 40% celkového hodnotenia predmetu
b) priebežné́ hodnotenie zahŕňa: a.
a. hodnotenie aktivity (aktívna účasť na diskusiách a riešení́ príkladov počas
seminárov),
b. hodnotenie spracovania odborného článku (pokyny k spracovaniu viď nižšie),
c. písomnú previerku v 10. týždni semestra (otvorené teoreticky ladené otázky);
c) pre úspešné získanie priebežného hodnotenia je nevyhnutné, aby študent získal
minimálne 24 bodov zo 40 možných (10 je možné́ získať za aktivitu, 20 za odborný́
I.
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článok a 10 je možné́ získať za písomku pričom získané body za aktivitu, článok a za
písomku sa sčítavajú);
d) iba študent, ktorý́ získal minimálne 24 bodov sa môže prihlásiť na skúšku; ak sa na
skúšku napriek uvedenému prihlási študent ktorý́ nezískal z priebežného hodnotenia
minimálne 24 bodov, tento bude z termínu najneskôr v deň̌ konania skúšky odhlásený́
a skúšku nebude môcť vykonať;
e) Skúška prebieha formou riešenia dvoch náhodne pridelených prípadových štúdií.
Študenti môžu počas celej skúšky (tzn. počas prípravy a aj samotnej odpovede)
používať všetky vlastné nekomentované právne predpisy a pramene medzinárodného
práva (katedra ich nezabezpečuje).
VII.
Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov
priebežného hodnotenia:
a) Písomná previerka – 10. týždeň semestra v rozsahu tém do 9. týždňa (vrátane)
v zmysle syláb.
b) Odovzdanie odborného článku do 5.12.2021.
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) postup v prípade nedostatočného počtu bodov za odborný článok (v prípade počtu
bodov za článok 3 a menej je tento postup povinný́, v prípade počtu bodov za článok 4
- 19 je tento postup dobrovoľný a závisí od rozhodnutia študenta)
a. študent odovzdá opravený článok, prípadne nový článok (novú tému si
dohodne s vyučujúcim) v prvom opravnom termíne (stanoví sa na začiatku
semestra);
b. ak by študent v prvom opravnom termíne nezískal dostatočný počet bodov za
článok má nárok na druhý opravný termín (stanoví sa na začiatku semestra)
ak by ani v druhom opravnom termíne študent nezískal dostatočný počet
bodov znamená to, že neuspel v priebežnom hodnotení (platí pre dve situácie ak by v druhom opravnom termíne získal max 3 body, resp. v súčte bodov
získaných v druhom opravnom termíne s aktivitou a písomkou by nezískal
aspoň 24 bodov)
b) postup v prípade nedostatočného počtu bodov za písomku v riadnom termíne (v
prípade počtu bodov za písomku 3 a menej je tento postup povinný, v prípade počtu
bodov za písomku 4 - 10 je tento postup dobrovoľný a závisí od rozhodnutia študenta)
a. študent absolvuje opravnú písomku v katedrou vypísaných termínoch (každý́
týždeň̌ skúškového obdobia bude vypísaný́ jeden termín, pričom študent má
nárok na maximálne dva opravné termíny; ak by ani v druhom opravnom
termíne nezískal dostatočný́ počet bodov znamená to, že neuspel v
priebežnom hodnotení́ (platí́ pre dve situácie - ak by v druhom opravnom 1
Tieto podmienky sú platné od LS akademického roka 2020/2021. termíne
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písomky získal max 3 body, resp. v súčte bodov získaných v druhom opravnom
termíne s aktivitou a článkom by nezískal aspoň̌ 24 bodov) ! písomná́ práca ako
celok bude hodnotená́ počtom bodov 0 bodov, ak odpovede študenta vyvolajú́
odôvodnené pochybnosti o samostatnosti práce študenta (toto platí́, ak
existuje pochybnosť o samostatnej práci len pri časti otázok)
c) pre odborný článok aj písomku platí́, že účasť na opravnom termíne znamená
odmietnutie predchádzajúceho hodnotenia (t. j. na skôr získané́ bodové́ hodnotenie sa
neprihliada a rozhoduje výsledok opravného termínu)
Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej
úrovne priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na
vzdelávacích činnostiach
a) V prípade neospravedlnenia neúčasti na viac ako štyroch seminároch, resp. v prípade
prekročenia maximálneho prípustného počtu neúčastí na seminároch, študent nie je z
predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).
b) Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej 24 bodu, inak študent nie je z
predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).
Doplňujúca informácia
a) Pokyny pre spracovanie odborného článku
a. každý́ študent si v prvých dvoch týždňoch semestra zvolí tému, ktorú spracuje;
b. téma musí zodpovedať tomu, čo bude preberané v priebehu semestra
(odporúčame riadiť sa pri tom témami uvedenými v obsahu odporúčanej
literatúry – viď informačné listy k jednotlivým predmetom );
c. o zvolenej téme informuje študent emailom svojho vyučujúceho, ktorý́ vedie
príslušnú seminárnu skupinu;
d. tému môže študent spracovať až̌ po tom, čo ju vyučujúci odsúhlasí́;
e. pri zvolení́ identickej témy ako si už̌ skôr zvolil iný́ študent má študent právo
vybrať si novú tému; ak tak neurobí́ do týždňa, téma mu bude určená
vyučujúcim;
f. vyučujúci rovnako určí tému študentovi, ktorý́ si v priebehu prvých dvoch
týždňov semestra tému nezvolí́ sám;
g. odborný́ článok študent spracuje samostatne a dodrží́ pri tom všetky formálne
náležitosti stanovené vnútornými predpismi univerzity a fakulty pre
spracovanie záverečných prác;
h. rozsah odborného článku je minimálne 10 strán (1800 znakov na stranu)
pričom krycí list sa do tohto rozsahu nezapočítava, rovnako ani zoznam
použitej literatúry;
i. prípravu článku študent môže konzultovať s vyučujúcim;
j. odborný́ článok je potrebné odovzdať najneskôr do konca 9. týždňa semestra;
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k. odborný́ článok sa považuje za odovzdaný́ jeho nahraním do Moodle; vyučujúci

môže súčasne požadovať aj doručenie článku na emailovú adresu
vyučujúceho;
l. pri posudzovaní́ odborného článku sa prihliada najmä̈ na nasledovné
skutočnosti:
a) originalita článku;
b) odborné spracovanie článku (zahŕňa vlastný́ prínos autora);
c) dodržanie formálnych náležitostí́;
m. nedodržanie požiadavky uvedenej vyššie pod písm. a) automaticky znamená
hodnotenie počtom bodov 0 za odovzdaný článok; rovnaké ohodnotenie bude
pripísané študentovi, ktorý odovzdá článok zjavne mimo predmet úpravy
MPV; pochybenia, resp. nedostatočné dodržanie požiadaviek uvedených pod
písm. b) – c) má za následok zníženie bodového hodnotenia za článok;
n. pri pochybnostiach o samostatnej práci študenta pri spracovaní článku je
vyučujúci oprávnený študentovi položiť kontrolné otázky týkajúce sa
spracovanej témy;
o. najlepšie odovzdané články budú publikované v zborníku ako súčasť
študentskej virtuálnej konferencie
V Bratislave, 01.11.2021
Osoba zodpovedná za obsah
Mgr. Lukáš Mareček, PhD.
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