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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, 2021/2022  

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

III. Názov predmetu:  Aplikované správne právo a právo sociálneho 

zabezpečenia (spoločne zabezpečovaná katedrou PP a PSZ a katedrou KSaEP) 

 

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 a ďalšej neúčasti na seminároch sa nevyžaduje.   

 

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 / nemusí 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: 

 

1. Priebežné hodnotenie (možné zaň získať max. 100 bodov) je rozdelené na dve časti,  

pričom na jeho úspešné absolvovanie a teda aj na získanie hodnotenia je potrebné získať 

minimálne 61 bodov dohromady z oboch nasledovných častí priebežného hodnotenia: 

 

a) Časť  zabezpečovaná katedrou PP a PSZ, za ktorú  je možné získať max. 50 bodov,  

z toho: 
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aktívne vystupovanie na cvičeniach (prezentovanie a riešenie štúdie a s ňou súvisiacich 

úloh) –  25 bodov a  

vypracovanie úloh zadaných na prácu na doma a odovzdaných na seminári – 25 bodov 

 

b) Časť  zabezpečovaná katedrou KSaEP, za ktorú  je možné získať maximálne  50 bodov, 

z toho 12 bodov za aktivitu na seminároch a 38 bodov za praktickú časť na seminároch 

spočívajúcu vo vyhotovovaní podaní, rozhodnutí, žaloby na súd a rozsudku, kde sa v rámci 

hodnotenia prihliada na formálnu i obsahovú stránku študentmi vyhotovovanej praktickej 

časti. 

 

2. Opravné priebežné hodnotenie: 

 

 Podľa pokynov vyučujúceho počas skúškového obdobia. Opravné priebežné hodnotenie je 

z oboch častí vyučovaných oboma katedrami (KPPaPSZ a KSaEP), pokiaľ študent 

nedosiahne minimálne 61 bodov z celkového počtu 100 bodov z oboch častí priebežného 

hodnotenia. Podrobnosti o opravnom priebežnom hodnotení uvedie vyučujúci študentom 

prihláseným na termín opravného priebežného hodnotenia, a to hneď na jeho začiatku, 

pričom na jeho  úspešné absolvovanie je potrebné taktiež získanie minimálne 61 percent  

z celku. 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

 

a) Časť  zabezpečovaná katedrou PP a PSZ - Priebežné hodnotenie prebieha 

počas celej výučbovej časti semestra, nakoľko spočíva v hodnotení aktivity i kvality 

vypracovaných úloh zadaných na prácu na doma a odovzdaných na seminári. 

 

b) Časť  zabezpečovaná katedrou KSaEP - Obsah hodnotenia: Riešenie vopred zadanej 

prípadovej štúdie a s ňou súvisiacich praktických procesných úloh (resp. zadaní) 

zameraných na prácu na seminári z oblasti SP a následne odovzdaných na opravu  

(KSaEP), pričom v rámci hodnotenia prihliada na formálnu i obsahovú stránku 

vyhotovených procesných zadaní. Aktivita – analýza chybných podaní, rozhodnutí a 

rozsudkov z oblasti správneho práva a následná diskusia k nim (časť aplikovaného SP). 

 

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) možnosť opravy riadneho priebežného hodnotenia z časti zabezpečovaná katedrou 

PP a PSZ i katedrou KSaEP nie je; 
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b) náhradné termíny priebežného hodnotenia sa v skúškovom období určia študentom, 

ktorí: sa nezúčastnili riadneho priebežného hodnotenia počas semestra a preukážu, že 

sa z objektívnych a závažných dôvodov na tejto forme priebežného skúšania nemohli 

zúčastniť. 

 

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 celkového priebežného hodnotenia najmenej 61 bodov 

(dohromady z oboch častí), aby urobil riadne priebežné hodnotenie (resp. skúšku), inak 

je študent z predmetu hodnotený  klasifikačným stupňom „Fx“.  

 

V Bratislave, 31.10.2021  

  

Osoby zodpovedné za obsah 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.    a  

Mgr. Anton Martvoň, PhD. 

 

    

  
  


