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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/1. stupeň/denná/externá   

III. Názov predmetu:  Správne súdnictvo 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

Rozsah povinnej účasti na prednáškach a seminároch v dennom štúdiu vymedzuje čl. 

4 ods. 14 a 18 Študijného poriadku.  

Rozsah povinnej účasti na sústredeniach externom štúdiu vymedzuje čl. 4 ods. 22 

Študijného poriadku.   

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

Podmienky nahradenia účasti v dennom štúdiu určuje vyučujúci danej skupiny 

s prihliadnutím na dôvody neúčasti a hodiny, ktoré boli zameškané. V prípade 5 a viac 

neúčastí sa náhradné plnenie už nedáva a študent musí predmet preniesť predmet do 

ďalšieho akademického roku.  

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

Prípadová štúdia tvorí 80 % hodnotenia, zvyšných 20% tvorí práca na seminároch 

(aktivita, vypracovanie zadaní podľa pokynu pedagóga, ...). 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

Prípadová štúdia zadaná ako zápočtová písomka v mesiaci november, konkrétny 

termín je dohodnutý na prvom seminári, a to v rozsahu prvej časti, druhej časti, tretej 

časti, štvrtej časti, prvých dvoch hlás, piatej časti Správneho súdneho poriadku.  

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: 

Náhradné termíny sa uskutočnia v priebehu skúškového obdobia.  

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

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach 

Predmet nemá skúšku. 

X. Doplňujúca informácia 

x 

Bratislava, 30.10.2021  

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD. 


