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I.              Semester/akademický rok:                     zimný semester, 2022/2023 

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

III.           Názov predmetu:                                              Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné             
(zohľadnenie ekonomických súvislostí) 

 

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)     Preukázanie dôvodov štvrtej neúčasti na seminároch sa nevyžaduje. 

Týždenný harmonogram výučby predmetu je zverejnený na webe KOHP PraF UK. 
link: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOPHP/DRAFT_HARMONOGRAM_
APL22_23.pdf 

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

V súlade s informačným listom  predmetu, hodnotenie predmetu pozostáva z priebežného hodnotenia, 
ktoré tvorí 100% celkového hodnotenia predmetu. 

 

a)    Priebežné hodnotenie 

Priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 100% celkového hodnotenia, je možné získať nasledovne: 

• 100 bodov je možné získať za zadania, ktorých riešenie budú študenti prezentovať na 
seminári a zároveň budú tieto vypracovania odosielať v rámci systému MOODLE. Pre viac 
informácií o hodnotení a pravidlách práce na seminároch pozri: 
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=3059 

• Pri vypracovávaní zadaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych 
informácií, najmä nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru 
a právne informačné systémy. 
 

b)    Opravné priebežné hodnotenie  

Opravné termíny PH sa v súlade s čl. 13 Študijného poriadku sa budú realizovať v stanovených termínoch, 
ktoré budú zverejnené v systéme v AIS 2 (bude potrebné sa na ne riadne prihlásiť), a to na celú časť 
priebežného hodnotenia predmetu Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné             
(zohľadnenie ekonomických súvislostí), t.j. za vypracovanie zadania bude možné získať 100 b. s odkazom 
na ods. 4 predmetného článku v znení: "Opravné termíny nahrádzajú priebežné hodnotenie ako celok, 
preto sa k ich výsledku nepripočítavajú body, ktoré študent získal v priebežnom skúšaní skôr." 

VII.      Termíny   priebežného   hodnotenia,   tematické   okruhy   jednotlivých   termínov priebežného 

hodnotenia: 

Pre viac informácií kliknite vždy na web KOHP PraF UK v časti aktuality alebo kontaktujte konkrétneho 
vyučujúceho.  

VIII.        Informácia,  či   je   podmienkou   na   absolvovanie predmetu   dosiahnutie   predpísanej úrovne 
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priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach:  

Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej 60 % z bodovej dotácie stanovenej na priebežné 

hodnotenie, t.j. minimálny počet bodov, ktoré je potrebné získať z priebežného hodnotenia pre 
absolvovanie predmetu, je 60 bodov. 

IX. Doplňujúca informácia 

Harmonogram výučby predmetu, ako aj detaily priebežného hodnotenia, ktoré bližšie špecifikujú 
informácie uvedené v tomto dokumente, sú zverejnené na webových stránkach Katedry obchodného 
a hospodárskeho práva, ako aj na platforme Moodle v rámci kurzu pre realizáciu priebežného hodnotenia 
predmetu. 
 
V Bratislave, dňa 01.10.2022 

Osoby zodpovedné za obsah: 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

JUDr. Matej Smalik, PhD. 
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