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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:  letný semester, 2021/2022  

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

III. Názov predmetu:  Správa administratívno-politických vecí 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Účasť študentov na konzultačných sústredeniach (aj v online forme) nie je povinná 

podľa Študijného poriadku. 

 

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

a) Účasť študentov na konzultačných sústredeniach (aj v online forme) nie je povinná 

podľa Študijného poriadku, takže nie je potreba si neúčasť nahrádzať. 

 

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 60 bodov dohromady z oboch nasledovných častí priebežného hodnotenia: 

 

a) Pôjde o písomné priebežné hodnotenie, ktoré tvorí zároveň priebežnú skúšku, a to 

vo forme písomky, ktorá bude písaná v termíne počas výučbovej časti semestra 

oznámenom na poslednom sústredení, a to z celej prebratej matérie (vnútorná správa, 

správa obrany, policajná správa, správa justície a správa väzenstva. 

 

Má dve časti: 
a) Otvorené jednoduché otázky s ôsmimi otázkami z matérie predmetu z celého 

semestra - max. 80 bodov (za jednu otázku je teda max. 10 bodov); 
b) 1 prípadová štúdia s otvorenými piatimi otázkami (max. 4 body za každú z nich), 

spolu teda max. 20  bodov. 
 

Dohromady za celé priebežné písomné hodnotenie je to max. 100 bodov. 

 

b) Plus pôjde o aktivitu na seminároch, za ktorú môžu študenti získať max. 10 bodov, čo 
sa im pripočítava k finálnemu hodnoteniu písomného priebežného hodnotenia, ak im 
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budú  chýbať nejaké body do maximálneho počtu 100 bodov z priebežného písomného 
hodnotenia (resp. z priebežnej skúšky). 

 

2. Opravné priebežné hodnotenie (resp. opravná skúška): 

 

 Podľa pokynov vyučujúceho počas skúškového obdobia, pričom jej termín bude zverejnený 

v systéme AIS. Opravné priebežné hodnotenie (resp. opravná skúška) pozostáva už iba 

z jednej písomky, ktorá je z celej vyučovanej problematiky predmetu. Platí, že pokiaľ 

študent nedosiahne minimálne 60 bodov z celkového počtu 100 bodov z oboch častí 

priebežného hodnotenia (resp. z priebežnej skúšky). Podrobnosti o opravnom termíne 

priebežnej skúšky uvedie vyučujúci študentom prihláseným na termín opravnej priebežnej 

skúšky vypísaný v skúškovom období, a to hneď na začiatku tohto termínu, pričom na jeho  

úspešné absolvovanie je potrebné taktiež získanie minimálne 60 percent  z celku (teda 

minimálne 60 zo 100 bodov). 

 

Opravná priebežná skúška pozostáva z jednej písomky, pričom všetky predchádzajúce 
výsledky priebežného hodnotenia a aktivita sa už nezapočítavajú do jej výsledku.  

 
Má dve časti: 
a) Otvorené jednoduché otázky s ôsmimi otázkami z matérie predmetu z celého 

semestra - max. 80 bodov (za jednu otázku je teda max. 10 bodov); 
b) 1 prípadová štúdia s otvorenými piatimi otázkami (max. 4 body za každú z nich), 

spolu teda max. 20  bodov. 
Dohromady za celú opravnú priebežnú skúšku je to max. 100 bodov. 

 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

 

Pozri vyššie. 

 

 

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 priebežnej písomky počas semestra nie je; opravný termín priebežnej 

písomky ako priebežnej skúšky je iba v skúškovom období. 
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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) Povinná účasť na konzultačných sústredeniach nie je.  

b) Študent musí získať z celkového priebežného hodnotenia najmenej 60 bodov 

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

je študent z predmetu hodnotený  klasifikačným stupňom „Fx“.  

 

 

 

V Bratislave, 08.02.2022  

  

Osoby zodpovedné za obsah: 

Mgr. Anton Martvoň, PhD.    

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD. 

JUDr. Tomáš Rulíšek, PhD. 


