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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/prvý/denná/externá   

III. Názov predmetu:  Pozemkové právo 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

Denné štúdium (DŠ): 

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

zverejnené  online.  

b) Ak sa študent nezúčastní na troch seminároch jeho neúčasť je ospravedlnená.  

c) Preukázanie dôvodov štvrtej neúčasti na seminároch nevyžaduje.   

d) 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 vyučujúceho z inej skupiny aj seminára 

iného vyučujúceho, ak to kapacitné možnosti danej seminárnej skupiny umožňujú; v 

takomto prípade sa to nepovažuje za neúčasť na seminári v danom týždni. 

O skutočnostiach musí študent informovať oboch vyučujúcich v spoločnom e-mali. 

Vyučujúci si túto skutočnosť musia potvrdiť e-mailovom vlákne so študentom. 

Externé štúdium (EŠ): 

a) Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno od 

študenta požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta 

zúčastňovať sa priebežného hodnotenia. 

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

DŠ: 

a) V prípade štvrtej neúčasti na seminároch je študent povinný doplniť si preberanú 

matériu samoštúdiom a túto skutočnosť preukázať v rámci splnenia zadania 

vyučujúceho. Obvykle vo forme spracovania seminárnej práce v minimálnom rozsahu 

5 normostrán. Seminárna práca musí byť zameraná na tému seminára, ktorého sa 

študent nezúčastnil. Zadanie seminárnej práce určí vyučujúci. Vyučujúci môže taktiež 

študenta preskúšať na ďalšom seminári.  

EŠ: 

a) Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno od 

študenta požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta 

zúčastňovať sa priebežného hodnotenia. 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

DŠ: 
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a) Priebežné hodnotenie 

a. Pozemkové právo teória (20 bodov) 

b. Pozemkové právo praktické zadanie (20 bodov) 

c. Teória katastra nehnuteľností (20 bodov) 

d. Praktické zadania z katastrálneho konania (20 bodov) 

e. Aktivita na seminároch počas semestra (20 bodov) 

b) Opravné priebežné hodnotenie 

a. Študent absolvuje opravné priebežné hodnotenie v zmysle pokynov 

vyučujúceho, prioritne v poslednom týždni výučbovej časti semestra. Študent 

absolvuje opravné priebežné hodnotenie v prípade, kedy nedosiahne 

minimálne 61 bodov za priebežné hodnotenie, prípadne, keď s počtom 

udelených bodov nesúhlasí. Opravné priebežné hodnotenie sa absolvuje 

písomnou formou ako celok, kde študent zo 100 bodov musí získať minimálne 

61 bodov na úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia. Alternatívne 

môže študent opravné priebežné hodnotenie v priebehu skúšobného obdobia 

ústnou formou. 

EŠ: 

a) Priebežné hodnotenie 

a. Úvod do pozemkového práva (4 body) 

b. Kataster nehnuteľností (4 body) 

c. Praktické zadania z vybraných oblastí pozemkového práva (4 body) 

b) Opravné priebežné hodnotenie 

a. Opravné priebežné hodnotenie sa absolvuje formou ako celok v priebehu 

skúšobného obdobia ústnou formou. 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

DŠ: 

a) Pozemkové právo teória – overenie teoretických znalostí z vývoja pozemkového 

vlastníctva, zásad a pojmov pozemkového práva, druhov a evidovania pozemkov, 

ochrany poľnohospodárskej pôdy, pozemkových spoločenstiev, verejnej správy na 

úseku pozemkovom, reštitúcií, konania o obnove evidencie niektorých pozemkov 

a právnych vzťahov k nim a pozemkových úprav. Priebežné hodnotenie bude 

absolvované na seminári v 44. týždni kalendárneho roka (1. – 5. 11. 2021). 

b) Pozemkové právo praktické zadanie – overenie aplikácie teoretických znalostí 

v konaniach podľa predchádzajúceho písmena zadané vo forme krátkych prípadových 

štúdií. Overenie praktických zručností pri práci s Mapovým klientom ZBGIS – vrstvy, 

vyhľadávanie informácii, selektovanie informácii. Priebežné hodnotenie bude 

absolvované na seminári v 44. týždni kalendárneho roka (1. – 5. 11. 2021). 

c) Teória Katastra nehnuteľností – overenie teoretických znalostí z histórie, predmetu 

a obsahu katastra nehnuteľností, základných pojmov katastra nehnuteľností, zásad 
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vedenia katastra nehnuteľností, spravujúcich subjektov, podkladov z katastra 

nehnuteľností, listov vlastníctva, portálov katastra nehnuteľností. Priebežné 

hodnotenie bude absolvované na seminári v 50. týždni kalendárneho roka (13. – 17. 12. 

2021). 

d) Praktické zadania z katastrálneho konania – aktívne využívanie portálov katastra 

nehnuteľností (ESKN, Mapový klient ZBGIS), orientácia v liste vlastníctva, 

vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Priebežné hodnotenie bude 

absolvované na seminári v 50. týždni kalendárneho roka (13. – 17. 12. 2021). 

EŠ: 

a) Úvod do pozemkového práva – obsahom bude história pozemkového vlastníctva na 

Slovensku, zásady pozemkového práva, vybrané špecifiká pozemkového vlastníctva 

na Slovensku (prvé konzultačné sústredenie – 24.09.2021).  

b) Správa katastra nehnuteľností – obsahom bude overenie teoretických znalostí 

z histórie, predmetu a obsahu katastra nehnuteľností, základných pojmov katastra 

nehnuteľností, zásad vedenia katastra nehnuteľností, spravujúcich subjektov, 

podkladov z katastra nehnuteľností, listov vlastníctva, portálov katastra 

nehnuteľností, aktívne využívanie portálov katastra nehnuteľností (ESKN, Mapový 

klient ZBGIS), orientácia v liste vlastníctva, vypracovanie návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností (druhé konzultačné sústredenie – 02.10.2021). 

c) Praktické zadania z vybraných oblastí pozemkového práva – obsahom bude preverenie 

vedomostí z vybraných oblastí pozemkového práva, ako napríklad pozemkové úpravy, 

pozemkové spoločenstvá a iné podľa rozhodnutia vyučujúceho (tretie konzultačné 

sústredenie – 08.10.2021). 

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: 

DŠ aj EŠ: 

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

a. sa nezúčastnili riadneho termínu priebežného hodnotenia a preukážu, že sa z 

objektívnych a závažných dôvodov na tejto forme skúšania nemohli zúčastniť. 

b. požiadajú vyučujúceho o určenie náhradného termínu priebežného hodnotenia  

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

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach 

DŠ: 

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

hodnotený a nemôže sa zúčastniť priebežného hodnotenia (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 priebežného hodnotenia (je neklasifikovaný – „X“).  
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c) Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej 61 bodov, inak študent nie je 

z predmetu hodnotený. V takomto prípade sa postupuje podľa čl. 13 ods. 4 študijného 

poriadku (je neklasifikovaný – „X“).  

EŠ: 

a) Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej 7,5 boda, inak študent nie je 

z predmetu hodnotený. V takomto prípade sa postupuje podľa čl. 13 ods. 4 študijného 

poriadku (je neklasifikovaný – „X“).  

 

X. Doplňujúca informácia 

a) Plán prednášok a STREAM, Sylaby sa nachádzajú v jednotlivých sekciách tu: 

https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-spravneho-a-

environmentalneho-prava/dokumenty-a-prednasky 

 

Bratislava, 29.10.2021  

  

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M., 

Mgr. Ľudovít Máčaj, PhD. 

    

  
  


