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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

I. Semester/akademický rok:  zimný semester, akademický rok (AR) 

2022/2023 a všetky nasledujúce AR až do odvolania  

 

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

 

III. Názov predmetu:  Správne právo trestné  

 

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 – https://www.flaw.uniba.sk/o-

fakulte/legislativa-a-dokumenty/vnutorne-predpisy-a-opatrenia/zakladne-vnutorne-

predpisy/studijny-poriadok/. 

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

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

absolvovať priebežné hodnotenie, ktoré sa realizuje počas konzultačných stretnutí. 

 

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

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

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

absolvovať priebežné hodnotenie, ktoré sa realizuje počas konzultačných stretnutí. 

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

A. Aktivita na konzultačnom stretnutí (KS) 
5 bodov za KS (získavajú sa za prvé dve KS v poradí; študent môže mať aj nad 5 bodov 
- body k dobru; možné sú aj polbody, štvrťbody už nie) 

B. Priebežná písomka 

písomka: píše sa počas tretieho KS 

2 teoretické otázky (prvá zo všeobecného úvodu/princípov/priestupkov a druhá z 
iných správnych deliktov) každá po 3b (t. j. 6b dokopy) 

a praktická otázka z priestupkov so 6 podotázkami (každá za 1 b) 

C. Hodnotenie (body za A plus B, t. j. 5 + 12 = 17 [100%]) 

stupnica: 

17 - 15,5 A 

https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/vnutorne-predpisy-a-opatrenia/zakladne-vnutorne-predpisy/studijny-poriadok/
https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/vnutorne-predpisy-a-opatrenia/zakladne-vnutorne-predpisy/studijny-poriadok/
https://www.flaw.uniba.sk/o-fakulte/legislativa-a-dokumenty/vnutorne-predpisy-a-opatrenia/zakladne-vnutorne-predpisy/studijny-poriadok/
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15,49 - 13,5 B 

13,49 - 12,1 C 

12,09 - 11,2 D 

11,19 - 10,35 E 

10,34 - 0 Fx 

Upozorňujeme na skutočnosť, že predmet je hodnotený ako priebežné hodnotenie, 
preto v prípade, ak na konci výučbovej časti semestra študent nemá dostatočný počet bodov na 
udelenie známky, tak musí byť podľa študijného poriadku hodnotený známkou Fx.  

 

Opravné termíny sú ústne a študent si ťahá jednu teoretickú otázku z tohto zoznamu:  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/otazky/spravn
e_trestanie_18-19.pdf  

 

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: 

Vzhľadom na skutočnosť, že body za aktivitu na priebežné hodnotenie získavajú študenti 

na konzultačnom stretnutí, náhradná možnosť splnenia podmienok priebežného 

hodnotenia je z povahy veci vylúčená.   

 

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

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach 

Súčasťou hodnotenia predmetu nie je skúška. 

 

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/ 

V prípade ďalších otázok alebo nejasností si študent prejde najprv sekciu FAQ na stránke 

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

environmentalneho-prava/faq-casto-kladene-otazky/) a ak ani tam nenájde odpoveď na 

svoju odpoveď, kontaktuje matej.horvat@flaw.uniba.sk  

 

Bratislava, 15. 09. 2022  
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doc. JUDr. Matej Horvat, PhD., doc. JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.   

  

  


