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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:  letný semester 

 AR 2022/2023 a všetky nasledujúce AR až do  

 odvolania  

 

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

 

III. Názov predmetu:  Hospodárska správa 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

Študenti/študentky sú informovaní, že na podmienky účasti na jednotlivých formách 

výučby a na nahrádzanie neúčasti sa vzťahuje Študijný poriadok. 

Presuny medzi seminárnymi skupinami sú možné v prípade presunu v rámci skupín 

jedného vyučujúceho. Nad povolený rozsah kapacity seminárnej skupiny sa presun 

povoľuje len vo výnimočných prípadoch. Ak ide o presun medzi viacerými vyučujúcimi, 

vyžaduje sa súhlas zástupcu vedúceho katedry, pričom v čase vyžiadania súhlasu musí 

mať študent/študentka súhlas aj od jednotlivých vyučujúcich, ktorých sa výmena týka. 

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

Výmena sa umožňuje len výnimočne, keďže študenti/študentky si sami vytvárajú rozvrh 

a treba zabezpečiť, aby seminárne skupiny boli počtom študentov/študentiek pokiaľ 

možno vyrovnané z dôvodu nastavenia priebežného hodnotenia – nerovnomerné 

rozdelenie študentov/študentiek do seminárnych skupín má za následok neproporčné 

možnosti na prezentovanie riešenia zadaní a na získanie bodov za aktivitu.  

 

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

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

ospravedlnenia a 4. neúčasť musí byť študentom/študentkou nahradená. Náhradné 

plnenie za neúčasť na seminári určuje vyučujúci individuálne na základe žiadosti 

študenta/študentky. Neúčasť na 5. a viac seminároch katedra neakceptuje 

a študent/študentka je hodnotený z predmetu známkou Fx. Sledovanie počtu absencií je 

zodpovednosťou študenta/študentky. 

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 
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Hodnotenie predmetu pozostáva z dvoch častí - ústna časť a písomná časť, k dispozícii 
je však aj bonus. 

 

Ústna časť:  

Je tvorená aktivitou študenta/študentky na hodine a pozostáva z odpovedania na 
otázky, ktoré sú zverejňované ako domáca úloha. Úlohy na seminár sú zverejnené cca s 
týždňovým predstihom, ide o domácu úlohu, ktorú si študenti/študentky musia nachystať na 
nasledujúci týždeň. Ak študent/študentka nebude vedieť zodpovedať na tieto otázky, bude mať 
zapísanú absenciu za daný seminár ako to vyplýva zo Študijného poriadku. Vyžaduje sa aktivita 
od študenta/študentky; za každý seminár sa udeľuje maximálne 1 bod. Za semináre sa celkom 
udeľuje 5 bodov do celkového hodnotenia. Ak však študent/študentka získa viac bodov, ide o 
body „k dobru“, t. j. navyše.  

 

Priebežné písomky:  

Píšu sa dve, a to v: 6. týždeň a 12. týždeň  

Na oboch písomkách bude vždy jedna otázka teoretická (3 body) a jeden krátky 
skutkový stav s troma praktickými otázkami (3 body). V prípade prvej písomky bude aj teoretická 
otázka, aj praktická otázka zo živností. V prípade druhej písomky bude z jednej oblasti teoretická 
otázka a z druhej oblasti praktické zadanie (správa dopravy a správa energetiky).  

Písomka sa bude písať tak, že študent/študentka bude mať vytlačený príslušný právny 
predpis (oznámime v dostatočnom časovom predstihu, o aké ide), resp. prostredníctvom 
notebooku (mobil prípustný nie je) a odpovede si bude písať na papier, ktorý odovzdá 
vyučujúcemu.  

Teoretické otázky budú špecifikované (t. j. užšie) z tohto okruhu otázok: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/otazky/Hospodarska_spr
ava_okruh_otazok_LS_2020_2021.pdf  

Praktické otázky: Praktické otázky budú pozostávať z popisu krátkeho skutkového 
stavu a niekoľkých položených podotázok k tomuto skutkovému stavu, pričom pôjde o otázky, 
ktoré sú preberané počas seminárov.  

Body, ktoré možno získať za písomky: 12 b.  

 

Ak sa študent/študentka nemohol zúčastniť na jednej z písomiek (t. j. nie na oboch), 
náhradný termín priebežného hodnotenia sa bude písať v posledný výučbový týždeň.  

 

Bonus:  

V priebehu semestra môžu študenti/študentky písať aj bonusový test. Bonusové testy 
budú prebiehať 2x zo živností a všeobecného úvodu do predmetu, 1x zo správy dopravy a 1x zo 
správy energetiky vždy na konci hodiny, resp. na základe usmernenia vyučujúceho. Na každom 
bonusovom teste budú odpovedať na 5 testových otázok z príslušnej prebranej problematiky. 
Na vyplnenie testu má študent/študentka 4 minúty, pričom ak dosiahne aspoň 4 správne 
odpovede, bude mu/jej pridaný jeden bonusový bod do celkového hodnotenia. Písať bonusový 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/otazky/Hospodarska_sprava_okruh_otazok_LS_2020_2021.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/otazky/Hospodarska_sprava_okruh_otazok_LS_2020_2021.pdf
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test môže len ten študent/študentka, ktorý sa riadne zúčastnil celého priebehu seminára v daný 
týždeň. 

 

Stupnica hodnotenia predmetu:  

 

A 17 – 15,47 (91 %) 

B 15,46 – 13,77 (81 %) 

C 13,76 – 12,42 (73 %) 

D 12,41 – 11,22 (66 %) 

E 11,21 – 10,20 (60 %) 

Fx 10,19 – 0  

 

Opravné termíny:  

V prípade, ak študent/študentka dosiahne počas semestra hodnotenie Fx, musí 
absolvovať niektorý z termínov opravného hodnotenia. Termíny sú zverejnené v AIS-e 
v dostatočnom časovom predstihu.  

Hodnotenie počas skúškového obdobia prebieha ústne, študent/študentka si ťahá len 
jednu teoretickú otázku v znení, ako je zverejnené tu: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/otazky/Hospodarska_spr
ava_okruh_otazok_LS_2020_2021.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/študentky na každom seminári ústne, 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 

Predmet je ukončený priebežným hodnotením a nie skúškou, preto nie.  

 

X. Doplňujúca informácia 

Plán prednášok:  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/otazky/Hospodarska_sprava_okruh_otazok_LS_2020_2021.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/otazky/Hospodarska_sprava_okruh_otazok_LS_2020_2021.pdf
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https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/prednasky/prednasky_Ho

sp_S.pdf  

Otázky: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KSEP/otazky/Hospodar

ska_sprava_okruh_otazok_LS_2020_2021.pdf  

 

 

Bratislava, 10. 01. 2023  

 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 
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