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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, letný semester 

 AR 2021/2022 a všetky nasledujúce AR až do  

 odvolania  

 

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

 

III. Názov predmetu:  Správne právo hmotné a Správne právo 1 (EaP) 

 Správne právo procesné a Správne právo 2 (EaP) 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

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

nahrádzanie neúčasti sa vzťahuje Študijný poriadok. 

Denné štúdium (DŠ): Presuny medzi seminárnymi skupinami sú možné v prípade 

presunu v rámci skupín jedného vyučujúceho. Ak ide o presun medzi viacerými 

vyučujúcimi, vyžaduje sa súhlas zástupcu vedúceho katedry, pričom v čase vyžiadania 

súhlasu musí mať študent súhlas aj od jednotlivých vyučujúcich, ktorých sa výmena 

týka. V každom prípade musí študent výmenu odôvodniť a relevantne aj podložiť. 

Výmena sa umožňuje len výnimočne, keďže študenti si sami vytvárajú rozvrh a je 

potrebné zabezpečiť, aby seminárne skupiny boli počtom študentov pokiaľ možno 

vyrovnané z dôvodu nastavenia priebežného hodnotenia – nerovnomerné rozdelenie 

študentov do seminárnych skupín má za následok neproporčné možnosti pre 

prezentovanie riešenia zadaní a pre aktivitu. 

Externé štúdium (EŠ): Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme 

štúdia nemožno od študenta požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť 

študenta absolvovať priebežné skúšanie. 

POZOR! V čase zabezpečovania kontaktnej výučby počas trvania pandémie COVID-19 

sa na zmeny seminárnych skupín vzťahujú v prvom rade obmedzenia z dôvodu ochrany 

verejného zdravia, ktoré sú vymedzené v príslušnom pokyne dekana fakulty.  

 

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

DŠ: KSEP akceptuje 4 absencie neúčasti na seminároch, a to tak, že prvé 3 akceptuje bez 

ospravedlnenia a 4. neúčasť musí byť študentom nahradená. Náhradné plnenie za 

neúčasť na seminári určuje vyučujúci individuálne na základe žiadosti študenta. Neúčasť 
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na 5. a viac seminároch katedra neakceptuje a študent je hodnotený z predmetu 

známkou Fx.  

EŠ: Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno 

od študenta požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta 

absolvovať priebežné skúšanie. 

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

Usmernenie k skúškovému obdobiu počas zákazu kontaktnej výučby:  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/oznamy/usmerne
nie_covid_september20.pdf    

 

skúška prebieha ústne, študent si vyťahuje zo zverejnených otázok jednu teoretickú 
a jednu praktickú otázku 

 

otázky na skúšku:  

SPH/SP1: https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-spravneho-a-
environmentalneho-prava/dokumenty-a-prednasky/ v časti Otázky a zoznamy 
právnych predpisov  

SPP/SP2: https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-spravneho-a-
environmentalneho-prava/dokumenty-a-prednasky/  v časti Otázky a zoznamy 
právnych predpisov 

 

DŠ: priebežné hodnotenie: https://www.flaw.uniba.sk/detail-
aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/-09daaacfd3/  

 

EŠ: priebežné hodnotenie: https://www.flaw.uniba.sk/detail-
aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/priebezne-hodnotenie-sph-a-spp/  

POZOR! Priebežné hodnotenie sa nevzťahuje na študentov študijného programu EaP. 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

DŠ: priebežné hodnotenie: https://www.flaw.uniba.sk/detail-
aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/-09daaacfd3/  
EŠ: priebežné hodnotenie: https://www.flaw.uniba.sk/detail-
aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/priebezne-hodnotenie-sph-a-spp/  

POZOR! Priebežné hodnotenie sa nevzťahuje na študentov študijného programu EaP. 

 

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: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/oznamy/usmernenie_covid_september20.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/oznamy/usmernenie_covid_september20.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-spravneho-a-environmentalneho-prava/dokumenty-a-prednasky/
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-spravneho-a-environmentalneho-prava/dokumenty-a-prednasky/
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-spravneho-a-environmentalneho-prava/dokumenty-a-prednasky/
https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-spravneho-a-environmentalneho-prava/dokumenty-a-prednasky/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/-09daaacfd3/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/-09daaacfd3/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/priebezne-hodnotenie-sph-a-spp/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/priebezne-hodnotenie-sph-a-spp/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/-09daaacfd3/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/-09daaacfd3/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/priebezne-hodnotenie-sph-a-spp/
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/priebezne-hodnotenie-sph-a-spp/
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Vzhľadom na skutočnosť, že body za aktivitu na priebežné hodnotenie získavajú študenti 

na každom seminári (konzultačnom stretnutí), náhradná možnosť splnenia podmienok 

priebežného hodnotenia je z povahy veci vylúčená.   

POZOR! Priebežné hodnotenie sa nevzťahuje na študentov študijného programu EaP. 

 

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

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach 

DŠ: priebežné hodnotenie: https://www.flaw.uniba.sk/detail-
aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/-09daaacfd3/  
EŠ: priebežné hodnotenie: https://www.flaw.uniba.sk/detail-

aktuality/back_to_page/aktuality-39/article/priebezne-hodnotenie-sph-a-spp/ 

POZOR! Priebežné hodnotenie sa nevzťahuje na študentov študijného programu EaP. 

 

X. Doplňujúca informácia 

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  

 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. 
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