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I. Semester/akademický rok: letný semester, 2021/2022 
II. Študijný program/stupeň/forma: právo / bakalársky / denná 
III. Názov predmetu: VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA V SÚKROMNOPRÁVNYCH 
  VZŤAHOCH – ČASŤ PREDMETU ZABEZPEČOVANÁ 
  KATEDROU OBCHODNÉHO PRÁVA A HOSPODÁRSKEHO 
  PRÁVA 
 
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 za semester, jeho neúčasť je ospravedlnená. 
c) Preukázanie dôvodov štvrtej neúčasti na seminároch za semester sa nevyžaduje. 
d) 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 zástupcu vedúceho katedry seminára 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: 

V prípade štvrtej neúčasti na seminároch je študent povinný doplniť si preberanú matériu  
samoštúdiom a túto skutočnosť preukázať v  rámci ústneho preskúšania alebo inou vhodnou 
formou počas konzultačných hodín príslušného vyučujúceho, resp. iným vhodným spôsobom. 
 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie spôsobu a 
podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 
 
a) Priebežné hodnotenie 
V súlade s informačným listom predmetu, celkové hodnotenie predmetu pozostáva výlučne z 
priebežného hodnotenia, z ktorého 50% pokrýva učebná látka zabezpečovaná Katedrou 
obchodného práva a hospodárskeho práva (ďalej: „KOHP“). 
50% priebežného hodnotenia za učebnú látku zabezpečovanú KOHP, ktoré zodpovedá max 50 
bodom, je možné získať nasledovne: 
• 40 bodov je možné získať za prierezovú prípadovú štúdiu, 
• 10 bodov je možné získať za aktivitu na seminároch, pričom v rámci jedného seminára je možné 

získať max 2 body za aktivitu. 
 
b) Opravné priebežné hodnotenie 
Opravné termíny priebežného hodnotenia sa v súlade s čl. 13 Študijného poriadku PraF UK budú 
realizovať v stanovených termínoch, ktoré budú zverejnené v systéme v AIS 2 (bude potrebné sa na 
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ne riadne prihlásiť). Počas skúškového obdobia v letnom semestri 2021/2022 budú vypísané max. 3 
termíny opravného priebežného hodnotenia. 
Opravné termíny priebežného hodnotenia sa v súlade s čl. 13 Študijného poriadku PraF UK budú 
vzťahovať na celú časť priebežného hodnotenia predmetu, t. j. za vypracovanie zadania 
zabezpečeného KOHP bude možné získať 50 bodov 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: 
Tematické okruhy jednotlivých termínov priebežného hodnotenia v časti týkajúcej sa KOHP 
pozostávajú z učebnej látky preberanej na seminároch a prednáškach zabezpečovaných KOHP. 
Termín riadneho priebežného hodnotenia bude študentom oznámený najneskôr týždeň pred 
stanoveným termínom. Termíny opravných priebežných hodnotení budú zverejnené 
prostredníctvom AIS 2 najneskôr týždeň pred stanovenými termínmi. 
 

VIII. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne priebežného 
hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach:  
a) Študent musí získať z celkového priebežného hodnotenia, t. j. spolu z priebežného hodnotenia 

zabezpečovaného KOHP ako aj Katedrou občianskeho práva, najmenej 60 % t. j. min. 60 bodov 
z celkového počtu max. 100 bodov. Predmet je hodnotený len na základe priebežného 
hodnotenia. Skúška v zmysle čl. 12 Študijného poriadku PraF UK sa nekoná. 

b) V prípade neúčasti na viac ako štyroch seminároch študent nie je z predmetu hodnotený a 
nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“). 

c) 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“). 

 
IX. Doplňujúca informácia 

Harmonogram prednášok predmetu zabezpečovaných KOHP, ako aj detaily priebežného 
hodnotenia zabezpečovaného KOHP, ktoré bližšie špecifikujú informácie uvedené v tomto 
dokumente, sú zverejnené na webových stránkach KOHP, ako aj na platforme Moodle v rámci kurzu 
pre realizáciu priebežného testovania a v individuálnych kurzoch jednotlivých vyučujúcich tohto 
predmetu. 

 
V Bratislave, dňa 1. 11. 2021 (aktualizácia 12.02.2022) 

Osoby zodpovedné za obsah: 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

doc. Dr. Angelika Mašurová 


