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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, 2022/2023  

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

III. Názov predmetu:  Medzinárodné právo verejné 1  

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

(napr.) 

a) Účasť študentov na seminároch je povinná. V externom štúdiu na sústredeniach 

odporúčaná (v tom zmysle aj k podmienkam účasti nižšie). 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: 

(napr.) 

a) Priebežné hodnotenie tvorí 40% z celkového hodnotenia. Pozostáva z aktivity na 

seminároch (10 bodov) a písomnej previerky (30 bodov), spolu 40 bodov.  

b) Aktivitou sa rozumie zapájanie sa do diskusií a iných aktivít na seminároch, ktorými 

študent demonštruje svoju odbornú pripravenosť. Body za aktivitu môže vyučujúci 

prideliť aj za spracovanie seminárnej práce alebo za inú nadštandardnú činnosť 

študenta, ktorá má súvis s medzinárodným právom verejným.  

c) Priebežné hodnotenie v časti aktivita nie je možné opraviť.  

d) Písomná previerka má podobu teoreticky ladených otvorených otázok.  

e) Opravné priebežné hodnotenie z písomnej previerky bude prebiehať v skúškovom 

období.  

f) Záverečná skúška má ústnu formu a tvorí 60% z celkového hodnotenia. Zúčastniť sa 

jej môže len študent, ktorý získal aspoň 24 bodov z priebežného hodnotenia. V prípade, 
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ak sa na termín záverečnej skúšky prihlási študent, ktorý túto podmienku nespĺňa bude 

z termínu skúšky odhlásený bez upozornenia. 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

a) Písomná previerka sa uskutoční v 10. týždni výučbovej časti semestra v rozsahu 

dovtedy preberanej matérie.  

b) Opravné termíny písomnej previerky sa uskutočnia každý týždeň skúškovej časti 

semestra.  

c) Účasť na opravnom termíne písomnej previerky je pre tých, ktorí nezískali aspoň 24 

bodov z priebežného hodnotenia povinná. Účasť pre ostatných je dobrovoľná. Účasťou 

na ďalším termíne priebežného hodnotenia sa študent vzdáva svojho hodnotenia z 

predchádzajúceho termínu. 

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: 

(napr.) 

IX. a) Náhradné termíny priebežného hodnotenia v časti písomná previerka budú prebiehať 

v priebehu skúškového obdobia spolu s opravnými termínmi.  

X. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach 

(napr.) 

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) Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej XXX bodu, inak študent nie je 

z predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).  

XI. Doplňujúca informácia 

 

V Bratislave, 17.09.2021  

  

JUDr. Lukáš Mareček, PhD. 

    

  
  


