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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(pre skupiny všetky skupiny študentov) 

  

I. Semester/akademický rok:  letný semester, 2022/2023 

 

II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/I. stupeň a II. stupeň/denná/externá   

 

III. Názov predmetu:  Právne aspekty klimatickej zmeny 

 

IV. Jazyk: Slovenský  

 

V. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

A. Denné štúdium 

Študenti sú informovaní, že na podmienky účasti na jednotlivých formách výučby a na 

nahrádzanie neúčasti sa vzťahuje Študijný poriadok. 

Presuny medzi seminárnymi skupinami sú podmienené súhlasom vyučujúceho. 

Umožňujú sa len výnimočne, keďže študenti si sami vytvárajú rozvrh a je potrebné 

zabezpečiť, aby seminárne skupiny boli počtom študentov pokiaľ možno vyrovnané. 

B. Externé štúdium 

V zmysle študijného poriadku za samotnú  neúčasť  na  konzultačnom  sústredení v 

externej  forme  štúdia nemožno  od študenta požadovať náhradné plnenie. Študent je 

však povinný kontaktovať vyučujúceho a riadiť sa jeho pokynmi ohľadom samoštúdia. 

 

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

A. Denné štúdium 

Náhradné plnenie za neúčasť na seminári nad počet absencií stanovených Študijným 

poriadkom určuje vyučujúci individuálne, s prihliadnutím na počet a dôvody absencií, 

spravidla v podobe referátu na tému dohodnutú so študentom, v rozsahu 

zodpovedajúcom spravidla desiatim normostranám za jednu vymeškanú vyučovaciu 

hodinu. 

B. Externé štúdium 

Viď. Bod IV. B. 
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VII. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

Hodnotenie pozostáva z dvoch zložiek: 

 

A. Esej 

Študenti v priebehu semestra dostanú možnosť vybrať si jednu zo stanovených tém 

(prípadne majú možnosť navrhnúť svoju vlastnú tému) a ich povinnosťou je napísať esej 

na stanovený rozsah (spravidla 15 až 20 tisíc znakov). Okruh tém je stanovený v súlade 

s tézami prednášok a seminárov.  

Za napísanú a odovzdanú esej môžu študenti získať maximálne 50 bodov = 50 percent 

celkového hodnotenia. 

 

B. Semestrálna práca (písomka) 

Druhú časť hodnotenia predmetu predstavuje skúška vo forme písomnej semestrálnej 

práce (ďalej aj ako „písomka“). Za písomku môžu študenti maximálne 50 bodov = 50 

percent celkového hodnotenia. Študenti sa na skúšku prihlasujú prostredníctvom 

systému AIS, na nimi vybraný termín. Písomka pozostáva z otvorených otázok 

zameraných na preverenie schopnosti pamäťového zvládnutia učiva, a najmä 

schopnosti pracovať s prameňmi práva vo formálnom zmysle a schopnosti aplikovať 

teoretické poznatky na pozitívnoprávnu úpravu, alebo naopak, vyabstrahovať z 

pozitívnoprávnej úpravy teoretické poznatky. Pri vypracúvaní písomky sú študenti 

oprávnení používať texty prameňov práva vo formálnom zmysle, ako aj odbornú 

literatúru, poznámky, vytlačené powerpointové prezentácie a podobne (tzv. systém 

„open books“). 

 

VIII. Hodnotenie: 

Študent môže získať celkovo 100 bodov = 100 percent hodnotenia. Výsledná známka 

bude určená nasledovne: 

A = 91–100 % 

B = 81 – 90 % 

C = 73 – 80 % 

D = 66 – 72 % 

E = 60 – 65 % 

Fx = 0 – 60 % 
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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. Denné štúdium 

Ak si študent štvrtú (a ďalšie) neúčasti na seminároch nenahradí, alebo na preskúšaní 

nepreukáže dostatočnú mieru samoštúdia, študent nie je z predmetu hodnotený a 

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

B. Externé štúdium 

Viď. Bod IV. B. 

 

X. Doplňujúce informácie 

 Výučba nie je striktne delená na časť prednášky a na časť semináre, ale prebieha 

hybridnou formou, kde je kladený dôraz na zapájanie študentov do diskusie. 

 Predmet bude vyučovaný v slovenskom jazyku v stredu od 15:15 do 17:25 

v miestnosti 5 SB. 

 Predmet bude mať vlastný tím v MS TEAMS, kde budú študenti pridaní po prvom 

seminári. 

 Na stretnutia je potrebné sa pripravovať a nosiť si materiály v zmysle usmernení 

vyučujúceho. 

 Vyučujúci: JUDr. Matúš Michalovič, PhD. ( matus.michalovic@flaw.uniba.sk ) 

 

V Bratislave, 10. 02. 2023  

  

 

Osoba zodpovedná za obsah 

  JUDr. Matúš Michalovič, PhD.  
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