
 www.uniba.sk  

  
 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

 
 

Šafárikovo nám. 6 

P. O. BOX 313 

810 00 Bratislava 

 
 

Katedra právnych dejín a právnej 
komparatistiky

 

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
 

I. Semester/akademický rok: letný semester, 2021/2022 

II. Študijný program/stupeň/forma: ekonómia a právo/prvý /denná 

III. Názov predmetu:                                  Právne dejiny Slovenska 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Účasť študentov na seminároch je povinná. Študenti sú povinní sledovať zverejnené 
prednášky online. 

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

c) Preukázanie dôvodov štvrtej neúčasti na seminároch sa nevyžaduje. 

d) Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť svojho seminára, môže sa so 
súhlasom vyučujúceho zúčastniť iného seminára v danom týždni, 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: 

Za štvrtú a každú ďalšiu neúčasť na seminári musí študent v súlade s inštrukciami 
vyučujúceho písomne vypracovať zadania úloh, ktoré boli rozoberané na seminári, 
ktorého sa študent nezúčastnil. 

 

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

V zmysle údajov, ktoré sú uvedené v informačnom liste a v Akademickom 
informačnom systéme AiS 2, 100 % hodnotenia predmetu tvorí ústna záverečná 
skúška, počas ktorej musí študent zodpovedať dve vylosované otázky zo 
zverejneného zoznamu otázok.  

Podmienkou na pripustenie študenta k ústnej záverečnej skúške je absolvovanie 2 
priebežných písomiek. V prípade, ak študent v písomke nedosiahne predpísanú 
úroveň na jej absolvovanie, s vyučujúcim si dohodne opravný termín priebežnej 
písomky. 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia:   

Priebežné písomky pozostávajú z otvorených a testových otázok, týkajúcich sa          
tém, ktoré boli do dňa realizácie písomky prebraté v rámci prednášok a seminárov. 
Termíny: 1. priebežná písomka (6. seminár), 2. priebežná písomka (12. seminár). 
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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: 

V prípade, ak študent nemôže priebežnú písomku absolvovať v termíne, ktorý bol  
na začiatku semestra stanovený vyučujúcim, s vyučujúcim si dohodne náhradný 
termín. 

 

IX. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej 
úrovne priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na 
vzdelávacích činnostiach 

 Priebežnú písomku študent absolvuje, ak z nej získa aspoň 61 % z celkového počtu 
bodov. 

Ak si študent štvrtú a každú ďalšiu neúčasť na seminároch nenahradí, študent nie je 
z predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“). 

 

X. Doplňujúca informácia 

Sylabus predmetu, ktorý obsahuje jednotlivé témy prednášok a seminárov, je 
zverejnený na webstránke Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky. 

 
 

V Bratislave, 14.02.2022 
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