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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, 2022/2023

II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/1. stupeň/denná 

III. Názov predmetu:  Pracovné právo 1

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach

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

zverejnené  online. Študent má povinnosť pripravovať sa na semináre podľa pokynov 

príslušného pedagóga. Za prípravu sa považuje najmä oboznámenie sa s obsahom 

prednášky súvisiacej s problematikou preberanou na seminári a naštudovanie si 

príslušnej kapitoly v študijných materiáloch. Ak sa študent na seminár nepripraví, 

pedagóg môže vykázať študenta z miestnosti, kde sa koná výučba a môže mu v 

dochádzkovom výkaze za túto konkrétnu vzdelávaciu činnosť vykázať absenciu. 

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 zástupcu vedúceho katedry/zástupcu 

riaditeľa ústavu 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:

a) Za štvrtú a každú ďalšiu neúčasť na seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení z 

daného predmetu vyučujúci môže (ale nie je povinný) určiť náhradný spôsob výkonu 

seminára (cvičenia) alebo praktického cvičenia. Tento v plnom rozsahu nahradzuje 

neúčasť na seminári (cvičení) alebo praktickom cvičení. Náhradný spôsob výkonu 

seminára (cvičenia) alebo praktického cvičenia určuje vyučujúci nad rámec požiadaviek 

uvedených v informačnom liste predmetu; môže ním byť najmä kontrolované 

samoštúdium, seminárna práca, preskúšanie v rámci konzultačných hodín, atď. Ak si 

študent riadne nenahradil seminár (cvičenie) alebo praktické cvičenie podľa tohto 

odseku alebo vyučujúci rozhodol, že si tieto neúčasti študent nemôže nahradiť, študent 

nebude z daného predmetu pripustený k hodnoteniu a teda daný predmet nemôže 

úspešne absolvovať a musí si ho opakovane zapísať v ďalšom akademickom roku.   

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia:
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a) Priebežné hodnotenie z predmetu sa uskutoční formou riešenia prípadovej štúdie cez 

systém MOODLE. V rámci tohto týždňa môžu študent absolvovať aj opravné 

priebežné hodnotenie. Bez úspešného absolvovanie priebežného hodnotenia nemôže 

byť študent pripustený ku skúške. 

b) Ústna skúška 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia:

a) Priebežné hodnotenie z predmetu sa uskutoční v týždni 13.11. – 17.11.2022 formou 

riešenia prípadovej štúdie cez systém MOODLE. 

b) Témou prípadovej štúdie bude problematika prebraná v zmysle plánu prednášok 

z predmetu do dátumu konania 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:

a) Náhradné termíny priebežného hodnotenia sa určia len študentom, ktorí sa 

nezúčastnili riadneho termínu priebežného hodnotenia a preukážu, že sa z 

objektívnych a závažných dôvodov na tejto forme skúšania nemohli zúčastniť. 

Náhradný termín priebežného hodnotenia sa uskutoční v posledný týždeň výučby, t. j. 

11.12. – 15.12.2022.  

IX. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach

a) V prípade neúčasti na viac ako štyroch seminároch študent nie je z predmetu 

hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).  

b) 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“).  

c) Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej 10 bodov, inak študent nie je 

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

V Bratislave, 18.09.2022 

Osoba zodpovedná za obsah 

JUDr. Pavol Rak, PhD. 


