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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:  letný semester, 2021/2022  

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

III. Názov predmetu:  Medzinárodné vzťahy  

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

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) Za štvrtú a piatu neúčasť na seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení z daného 

predmetu vyučujúci môže určiť náhradný spôsob výkonu seminára (cvičenia) alebo 

praktického cvičenia. 

d) Šiestu a ďalšiu neúčasť nemožno ospravedlniť vôbec. 

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

a) V prípade, ak ide o štvrtú a piatu neúčasť, tak vyučujúci môže rozhodnúť o uložení 

náhrady. 

b) Náhradou môže byť najmä kontrolované samoštúdium, seminárna práca, preskúšanie 

v rámci konzultačných hodín, atď. 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

a) Priebežné hodnotenie tvorí  100 % z celkového hodnotenia. Pozostáva z aktivity na 

seminároch a analýzy určenej témy podľa zadania vyučujúcich. 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

a) Zadanie je potrebné odovzdať v priebehu výučbovej časti semestra v termíne 

stanovenom vyučujúcim. 

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 nie sú stanovené. 

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 piatich seminároch študent nie je z predmetu 

hodnotený (je neklasifikovaný – „X“). 
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b) V prípade štvrtej a piatej neúčasti, ak vyučujúci rozhodne o uložení náhrady, a študent 

náhradu nevykoná, nie je z predmetu hodnotený (je neklasifikovaný – „X“). 

X. Doplňujúca informácia 

 

V Bratislave, 11.02.2021  

  

Osoba zodpovedná za obsah 

JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 

    

  
  


