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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

I. Semester/akademický rok: zimný semester, 2021/2022  

 

II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/magisterský/denná+externá  

 

III. Názov predmetu:  Súdna psychiatria, platí pre všetkých

 vyučujúcich 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Účasť študentov na seminároch je povinná. Ak sa študent nezúčastní na troch 
seminároch jeho neúčasť je ospravedlnená. Preukázanie dôvodov štvrtej neúčasti na 
seminároch sa nevyžaduje. V prípade absencie na výučbe študent oznámi svoju 
neúčasť mailom lubomira.izakova@gmail.com.  

 

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

a) V prípade 4. absencie bude študentovi vyučujúcim pridelená kompenzačná aktivita. Ak 
si študent štvrtú neúčasť na seminároch nenahradí, nebude z predmetu hodnotený a 
nemôže sa zúčastniť testu. V prípade 4. absencie bude študentovi vyučujúcim 
pridelená kompenzačná aktivita. Ak si študent štvrtú neúčasť na seminároch 
nenahradí, nebude z predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť testu. Pri viac ako 4 
absenciách nebude študent pripustený k hodnoteniu (platí, že študent bude musieť 
opakovať v rámci opakovane zapísaného predmetu aj výučbu).  

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 
spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

a) Priebežné hodnotenie sa bude realizovať počas seminárov formou riešenia kazuistík 
(bude vopred oznámené študentom vždy na predchádzajúcom seminári) a formou 
testu na poslednom seminári v semestri (jedna správna odpoveď). 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 
priebežného hodnotenia: 

a) Priebežné hodnotenie sa bude realizovať počas seminárov formou riešenia kazuistík 
(bude vopred oznámené študentom vždy na predchádzajúcom seminári) a formou 
testu na poslednom seminári v semestri (jedna správna odpoveď). 
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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: 

a) Náhrada priebežného hodnotenia – v prípade nesplnenia aspoň 61 % úspešnosti testu, 
náhradný a opravný test bude realizovaný v skúšobnom období vo vypísaných 
termínoch hodnotenia. 

 

IX. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 
priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 
činnostiach: 

a) Podmienkou na absolvovanie predmetu je získanie minimálne 61% bodov z 
priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na 
seminároch. 

 

X. Doplňujúca informácia: 

a) Prezentácie zo seminárov sú priebežne zverejňované v MS Teams a obsahujú aj 
informáciu o študijnej literatúre. 

b)  Sylabus predmetu dostupný na: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPKK/Sudna_psychiatri
a_-_prednasky_ZS_2021-2022.pdf   

 

V Bratislave, 29.10.2021  
  

Doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. 

    


