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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/externá   

 

III. Názov predmetu:  Hospodárska správa 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

Účasť na konzultačných stretnutiach nie je povinná podľa Študijného poriadku; 

upozorňujeme však, že na konzultačných stretnutiach študenti/študentky získavajú 

body za aktivitu, ktoré sú súčasťou priebežného hodnotenia a tiež majú možnosť získania 

bonusových bodov do hodnotenia len v prípade, ak sa zúčastnia konzultačného 

stretnutia.  

 

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

Účasť na konzultačných stretnutiach nie je povinná podľa Študijného poriadku. 

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

    

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 konzultačnom stretnutí (KS) a pozostáva 
z odpovedania na otázky, ktoré sú zverejňované ako domáca úloha. Úlohy na KS sú zverejnené 
cca s týždňovým predstihom, ide o domácu úlohu, ktorú si študenti/študentky musia nachystať 
na KS. Vyžaduje sa aktivita od študenta/študentky – za prvé a druhé KS sa udeľuje dokopy 
maximálne 5 bodov. Vždy sa však udeľuje max 2b za prvú polku KS a 2b za druhú polku KS (ak 
študent/študentka získa viac ako 5 bodov, ide o body k dobru, t. j. navyše). 

Na treťom KS sa píše písomná časť priebežného hodnotenia, preto za tretie KS sa body 
neudeľujú.  

 

Priebežná písomka:  
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Píše sa počas tretieho KS. 

Písomka pozostáva z jednej teoretickej otázky (5 bodov) a z dvoch praktických otázok s 3 
podotázkami (3 a 3 body). Tematicky pôjde o jednu otázku zo správy živností, jednu zo správy 
dopravy a jednu zo správy energetiky (t. j. napr. ak bude teoretická otázka zo správy dopravy, 
tak praktické budú zo správy živností a správy energetiky).  

Písomka sa bude písať tak, že študent/študentka bude mať vytlačený príslušný právny 
predpis (oznámime v dostatočnom časovom predstihu, o aké ide) a odpovede si bude písať na 
papier.  

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 KS.  

Body, ktoré možno získať za písomky: 11 b.  

 

Bonus:  

V priebehu semestra môžu študenti/študentky písať aj bonusový test. Bonusové testy 
budú prebiehať na konci prvého KS (úvod do predmetu a živnosti) a na konci druhého KS (správa 
dopravy a správa energetiky), resp. na základe dohody s vyučujúcim v iný vhodný čas. Na 
každom bonusovom teste budú odpovedať na 10 testových otázok z príslušnej prebranej 
problematiky. Na vyplnenie testu má študent/študentka 8 minút, pričom ak dosiahne aspoň 9 
správnych odpovedí, budú mu/jej pridaný 2 bonusové body do celkového hodnotenia a ak bude 
mať 8 správnych odpovedí, tak 1 bod.  

Písať bonusový test môže len ten študent/študentka, ktorý sa riadne zúčastnil celého 
priebehu KS. 

 

Stupnica hodnotenia predmetu:  

 

A 16 – 14,56 (91 %) 

B 14,55 – 12,96 (81 %) 

C 12,95 – 11,68 (73 %) 

D 11,67 – 10,56 (66 %) 

E 10,55 – 9,60 (60 %) 

Fx 9,69 – 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.  

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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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 KS 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/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, 7. 2. 2023  

 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 
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