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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

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

 

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

 

III. Názov predmetu:  Dokazovanie, platí pre všetkých vyučujúcich 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Povolené absencie: max 3.  

 

V. Podmienky, za akých si môže študent nahradiť neúčasť na seminároch: 

a) Nahraditeľná iba jedna ďalšia absencia. Pri viac ako 4 absenciách nebude študent 

hodnotený (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného 

predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia ďalšej absencie - spracovanie zadanej 

úlohy. 

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

a) Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (100%). 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

a) Termín priebežného hodnotenia a okruhy - priebežné hodnotenie prebieha počas 

celého semestra po každej hodine. Katedra správneho práva udelí hodnotenie v 

rozsahu 30 bodov za zadané úlohy (3 úlohy po 10 bodov), Katedra trestného práva 

udelí hodnotenie v rozsahu 30 bodov (6 úloh po 5 bodov) za zadané úlohy, Katedra 

občianskeho práva udelí 30 bodov (3 úlohy po 10 bodov), Ústav informačných 

technológií udelí 10 bodov (2 úlohy po 5 bodov). 

 

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 priebežné hodnotenie – nie je. 
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IX. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach: 

a) Podmienkou na absolvovanie predmetu je získanie minimálne 60% bodov z 

priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na 

seminároch. 

 

X. Doplňujúca informácia: 

 

V Bratislave, 29.10.2021  

  

Doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

    


