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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:  letný semester, 2022/2023  

II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/2.stupeň/denná/   

III. Názov predmetu:  Aplikované občianske a pracovné právo  

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach: 

 

a) Účasť študentov na seminároch je povinná.  

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

c) 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 iného vyučujúceho seminára 

tohto iného vyučujúceho, ak to kapacitné možnosti danej seminárnej skupiny 

umožňujú; v takomto prípade sa to nepovažuje za neúčasť na seminári v danom 

týždni.   

 

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

 

   Štvrtú a ďalšiu absenciu nie je možné si nahradiť, ani ospravedlniť.  

 

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

 

Hodnotenie študijných výsledkov pozostáva z priebežného hodnotenia o váhe 100% 
z celkového hodnotenia. 

 

V rámci predmetu môže študent za celý semester v rámci priebežného hodnotenia získať 

maximálny počet 60 bodov, z toho: 

1. Najviac 48 bodov za odovzdanie zadaní.  

 Najviac 2 x 8 bodov za odovzdanie zadania pre prvý blok  

 najviac 2 x 8 bodov za odovzdanie zadania pre druhý blok  

 najviac 2 x 8 bodov za odovzdanie zadania pre tretí blok  

Zadania je potrebné odovzdať vždy na začiatku seminára určeného na jeho 

odovzdanie, a to v písomnej forme, podpísané všetkými členmi skupiny, ktorí na 

vypracovaní zadania participovali. Zadania odovzdané neskôr nebudú hodnotené. 
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2. Najviac 12 bodov za aktivitu na seminároch. 

 

 

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: 

- 

 

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: 

- 

 

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

 

X. Doplňujúca informácia 
- 

 

V Bratislave, 11.02.2023 

  

Osoba zodpovedná za obsah:  

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


