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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/1.stupeň/externá/   

III. Názov predmetu:  Občianske právo hmotné 1  

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach: 

 

   Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno od 

študenta požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta absolvovať 
priebežné skúšanie.  

 

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

 

 Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno od 

študenta požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta absolvovať 
priebežné skúšanie. 

 

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

 

Hodnotenie študijných výsledkov pozostáva z kombinácie priebežného hodnotenia o 
váhe 10% z celkového hodnotenia a ústnej skúšky o váhe 90% z celkového hodnotenia. 

 

Priebežné hodnotenie sa uskutoční písomnou formou, prostredníctvom IS MOODLE. Pre 

úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia je potrebné získať 61% bodového 

hodnotenia. Úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia je nevyhnutnou 
podmienkou pre účasť na skúške.  

 

Skúška sa uskutoční ústnou formou - študent zodpovedá 2 teoretické otázky 
z nasledujúceho okruhu otázok:  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/20171026_Ustna_
skuska_OPH1.pdf 

 

Priebežné hodnotenie a skúška sa konajú BEZ použitia nekomentovaných právnych 
predpisov.  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/20171026_Ustna_skuska_OPH1.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/20171026_Ustna_skuska_OPH1.pdf
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Opravné priebežné hodnotenie – pozostáva z celej matérie prebratej počas príslušného 

semestra podľa Plánu  prednášok a seminárov, ktorý je zverejnený na webovej stránke 

katedry. Opravné priebežné hodnotenie sa uskutoční počas skúškového obdobia. Na 
termín priebežného hodnotenia je potrebné prihlásiť sa v AISe.  

 

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

    

Priebežné hodnotenie sa uskutoční na poslednom konzultačnom sústrední podľa 

aktuálneho rozvrhu zverejneného na webovej stránke fakulty prostredníctvom IS 
MOODLE. Do kurzu je potrebné prihlásiť sa.  

 

Predmetom priebežného hodnotenia bude matéria prebraná na konzultačných 

sústredeniach predchádzajúcich konzultačnému sústredeniu, na ktorom sa bude konať 
priebežné hodnotenie. 

 

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: 

 

Náhradný termín priebežného hodnotenia sa určí 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 

 

Pre úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia je potrebné získať 61% bodového 

hodnotenia. Úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia je nevyhnutnou 
podmienkou pre účasť na skúške.  

 

X. Doplňujúca informácia 

- 

 

V Bratislave, 02.11.2021  

  

Osoba zodpovedná za obsah:  

doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD., zástupkyňa vedúceho Katedry občianskeho práva  


