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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(pre všetkých pedagógov) 
  
I. Semester/akademický rok:  zimný semester, 2022/2023 

  
II. Študijný program/stupeň/forma:  právo / externá   

 
III. Názov predmetu:  Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky  
 
IV. Osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu daného predmetu, jeho rozvoj a 

zjednocovanie prístupov jednotlivých pedagógov: 
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 
 

V. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 
a) Študenti sú povinní sledovať prednášky zverejnené online podľa tém definovaných pre 

jednotlivé konzultačné sústredenia. Odkazy na prednášky podľa jednotlivých tém sú k 
dispozícii v rámci syláb k predmetu.  

b) Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno od 
študenta požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta 
absolvovať priebežné hodnotenie. 

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

Náhrada neúčasti sa nevyžaduje. Študent si doplní vedomosti a zručnosti preberané na 
konzultačnom sústredení samoštúdiom. 
  

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

Priebežné hodnotenie 
a) spolu 10 % hodnotenia (10 bodov) 

a. pozostávajúce z písomného testu prezenčne alebo v systéme Moodle 
v stanovenom termíne (za maximálne 10 bodov) a z aktivity na seminároch 
(pričom vyučujúci po skončení konzultačného sústredenia oznámi, komu bol 
udelený bod [resp. udelené body]). 

Minimálny potrebný počet bodov za priebežné hodnotenie (ako podmienka na pristúpenie 
k semestrálnej skúške) je 6 b (60 %). 
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b) Opravné priebežné hodnotenie – spolu 10 % hodnotenia (10 bodov); opravné 
priebežné hodnotenie nahrádza priebežné hodnotenie ako celok. V termíne podľa 
dohody s vyučujúcim. 

 
Skúška – 90 % hodnotenia – ústna skúška – prípadová štúdia so 4 otázkami za použitia 
nekomentovaných právnych predpisov. 
 

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

a) Písomný test v systéme Moodle dňa 05.11.2022 v záverečnej časti konzultačného 
sústredenia. 

b) Témy písomného testu – v zmysle sylabov predmetu. 
 

IX. 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) Po dohode s vyučujúcim. 
 

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

a) Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej 6 bodov, inak študent nie je z 
predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“). 
  

XI. Doplňujúca informácia 
a) Témy konzultačných sústredení – v zmysle zverejnených syláb a podľa informácie 

vyučujúceho. 
 
V Bratislave, 19.09.2022  
  
JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 
    
  
  


