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Priebežné hodnotenie z predmetu Právna a politická filozofia – 
inštrukcie  
 

(denná forma štúdia) 
 
 
 
 
Priebežné hodnotenie („zápočet“) z predmetu Právna a politická filozofia bude pozostávať zo 4 otvorených 

otázok a 1 praktickej otázky (vo forme rozboru a analýzy filozofického textu). 

Súhrnný maximálny počet bodov za priebežné hodnotenie je 10 bodov, tzn. 2 body za každú správne 
zodpovedanú otázku. 
 
Priebežné hodnotenie sa uskutoční dňa 2.12.2020 o 17:30 a skončí v čase o 17:55. 
 
Za predpokladu, že otázky začnete riešiť načas (tzn. o 17:30), tak budete mať na vyriešenie otázok 25 
minút. Upozorňujeme však, že v čase o 17:55 sa systém uzatvorí a Vaše odpovede sa automaticky 
odošlú. 
 
Priebežné hodnotenie nájdete v systéme moodle v sekcii Katedra teórie práva a sociálnych vied - Právna 

a politická filozofia. 

Dôležité je, aby ste absolvovali priebežné hodnotenie v skupine s označením pedagóga, ktorý vedie Vaše 

seminárne cvičenia. V prípade, ak budete riešiť otázky inej skupiny, tak Váš pokus bude vyhodnotený ako 

neúspešný.  

Aby sa predišlo nedorozumeniam, nižšie nájdete priamy odkaz na priebežné hodnotenie (zápočet) 

jednotlivých pedagógov:  

Seminárne skupiny - prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol. 

https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=56303 

Seminárne skupiny - Mgr. Renáta Kišoňová PhD. 

https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=56304 

Seminárne skupiny - prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth PhD. 

https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=56305 

Seminárne skupiny - Mgr. Olexij Mychajlovyč Meteňkanyč PhD. 

https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=56306 

Seminárne skupiny - prof. PhDr. Jarmila Chovancová CSc./ Mgr. Jozef Jenčík 

https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=56307 

 

Predtým, než sa prihlásite do niektorej zo skupín, uistite sa, prosím, či sa jedná o správnu skupinu! 

 

https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=56303
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=56304
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=56305
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=56306
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=56307


Zimný semester, akademický rok 2020/2021 

 

Pre absolvovanie priebežného hodnotenia nie je potrebné vopred sa prihlásiť v moodle do kurzu, resp. zadať 

akékoľvek heslo. V stanovenom čase Vám budú všetky skupiny voľne dostupné (samozrejme po prihlásení sa 

do systému moodle).   

Výsledky priebežného hodnotenia budú zaevidované v systéme AIS.  

V prípade, ak by nastali akékoľvek technické problémy s priebežným hodnotením, prosím, informujte nás 

o tom e-mailom na adresu: tomas.meszaros@flaw.uniba.sk  
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