
Hospodárska správa – metodika hodnotenia 

 

1) denné štúdium (externé štúdium pozri na s. 2)  

Prednášky:  

zverejnené sú prostredníctvom Stream-u, každý týždeň bude zverejnená prednáška na 

nasledujúci týždeň; na prípadné závažné zmeny v právnej úprave budeme upozorňovať počas 

seminárov 

 

Semináre:  

úlohy na seminár budú zverejnené cca s týždňovým predstihom, ide o domácu úlohu, ktorú si 

študenti musia nachystať na nasledujúci týždeň. Ak študent nebude vedieť zodpovedať na tieto 

otázky, bude mať zapísanú absenciu za daný seminár (povolené absencie za semester: 3). 

Vyžaduje sa aktivita od študenta; za každý seminár sa udeľuje maximálne 1 bod. Za semináre 

sa celkom udeľuje 9 bodov. Ak študent získa viac bodov, ide o body „k dobru“, t. j. navyše.  

 

Priebežné písomky 

2 počas semestra 

24. marec (živnosti) a 5.5 (doprava a energetika) 

Vždy bude jedna otázka teoretická (živnosti za 3 body a doprava/energetika za 2 body) a krátky 

skutkový stav s troma praktickými otázkami (t. j. 3 body). V prípade prvej písomky budú obe 

otázky zo živností. V prípade druhej písomky bude z jednej oblasti teoretická otázka a z druhej 

praktické zadanie. Písomka sa bude písať tak, že študent bude mať vytlačený príslušný právny 

predpis (oznámime v  dostatočnom časovom predstihu) a odpovede bude písať na papier, počas 

písomky má študent zakázané dotýkať sa klávesnice a myši svojho počítača. Na konci písomky 

si ju odfotí do telefónu a pošle ako prílohu vyučujúcemu buď na mail, alebo cez MS TEAMS.  

12.5 prebehne náhradný termín pre tých študentov, ktorí sa nemohli zúčastniť niektorej 

z predchádzajúcich písomiek. Tento deň bude zároveň aj opravný termín pre tých, ktorí po 

písomnej časti a semestra nezískali dostatočný počet bodov na známku. Počas tohto opravného 

termínu sa píše písomka zo všetkých častí predmetu (živnosti, energetika aj doprava); body 

z ‚ústnej časti semestra‘ sa vám v tomto prípade spočítavajú k celkovému hodnoteniu. 

Opravné termíny budú vypísané aj počas skúškového obdobia; tieto opravné termíny prebehnú 

ústne a nahradia hodnotenie zo semestra, t. j. tak jeho ústnu, ako aj písomnú časť. 

 

Stupnica  
(9 bodov aktivita a 11 bodov písomky = 20 b) 

20-18 A 

17-16 B 

15-14 C 

13 D 

12 E 

11-0 Fx 

 

Literatúra 

Povinná: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/spravne-pravo-hmotne-osobitna-cast-3-

vyd.p3582.html  

Odporúčaná: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zivnostensky-zakon-komentar.p4463.html  

https://www.beck.sk/spravne-pravo-hmotne 

https://www.beck.sk/spravne-pravo-procesne-vseobecna-cast-2-vydanie  

http://www.pravnickaliteratura.sk/pravnickaliteratura/eshop/0/0/5/8731-Spravne-pravo-

procesne-Osobitna-cast-2-vyd  
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2) externé štúdium 

Prednášky:  

zverejnené sú prostredníctvom Stream-u; v MS Teams sú zverejnené na tretiny podľa 

jednotlivých okruhov, ktoré sa budú preberať na konzultačných stretnutiach; žiadame 

študentov, aby si prednášky pred stretnutím prešli a na stretnutí prebehne rozhovor 

o prípadných nejasnostiach 

 

Konzultačné stretnutia:  
úlohy na konzultačné stretnutia budú zverejnené čo najskôr cca s týždňovým predstihom, ide 

o domácu úlohu, ktorú si študenti musia nachystať na stretnutie. Vyžaduje sa aktivita od 

študenta; za prvé a druhé stretnutie sa udeľuje maximálne 4 body (t. j. 8 dokopy) a za tretie 

maximálne 2 body. Za aktivitu na stretnutí sa teda celkom udeľuje 10 bodov. Ak študent získa 

viac bodov (za mimoriadnu aktivitu, prípadne riešenie zložitejšej úlohy a pod.), ide o body „k 

dobru“, t. j. navyše.  

 

Priebežné písomky 

2 počas semestra 

5. marec (okruh písomky: živnosti, cca v polke stretnutia) a 19.3 (okruh písomky: doprava 

a energetika, cca ku koncu stretnutia) 

Vždy bude jedna otázka teoretická (2 body) a krátky skutkový stav s troma praktickými 

otázkami (3 body). V prípade prvej písomky budú obe otázky zo živností. V prípade druhej 

písomky bude z jednej oblasti teoretická otázka a z druhej praktické zadanie. Písomka sa bude 

písať tak, že študent bude mať vytlačený príslušný právny predpis (oznámime v dostatočnom 

časovom predstihu o aký ide) a odpovede bude písať na papier, počas písomky má študent 

zakázané dotýkať sa klávesnice a myši svojho počítača. Na konci písomky si ju odfotí do 

telefónu a pošle ako prílohu vyučujúcemu buď na mail, alebo cez MS TEAMS.  

12.5 prebehne náhradný termín pre tých študentov, ktorí sa nemohli zúčastniť niektorej 

z predchádzajúcich písomiek; tento deň bude zároveň aj opravný termín (t. j. ak by niekto 

z prvých dvoch písomiek mal Fx). Počas tohto opravného termínu sa píše písomka zo všetkých 

častí predmetu (živnosti, energetika aj doprava); body z ‚ústnej časti semestra‘ sa vám v tomto 

prípade spočítavajú k celkovému hodnoteniu. 

Opravné termíny budú vypísané aj počas skúškového obdobia; tieto opravné termíny však 

prebehnú ústne a nahradia hodnotenie zo semestra, t. j. tak jeho ústnu, ako aj písomnú časť. 

 

Stupnica  
(10 bodov aktivita a 10 bodov písomky = 20 b) 

20-18 A 

17-16 B 

15-14 C 

13 D 

12 E 

11-0 Fx 

 

Literatúra 

Povinná: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/spravne-pravo-hmotne-osobitna-cast-3-

vyd.p3582.html  

Odporúčaná: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zivnostensky-zakon-komentar.p4463.html  

https://www.beck.sk/spravne-pravo-hmotne 

https://www.beck.sk/spravne-pravo-procesne-vseobecna-cast-2-vydanie  

http://www.pravnickaliteratura.sk/pravnickaliteratura/eshop/0/0/5/8731-Spravne-pravo-

procesne-Osobitna-cast-2-vyd  
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