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Priebežné hodnotenie z predmetu Teória práva 1 
 

(externá forma štúdia) 
 
 
 
 
Priebežné hodnotenie z predmetu Teória práva 1 sa uskutoční dňa 12.11.2021 v čase naplánovaných 
prednášok (14:30 – 19:45), pričom bude pozostávať z dvoch častí: 
 
 
 I. časť priebežného hodnotenia (test) 
 
Po úvodnej prednáške doc. JUDr. Mgr. Martina Turčana, PhD. na tému Interpretácia práva 
a argumentácia v práve sa uskutoční prvá časť priebežného hodnotenia v podobe testu, ktorý sa bude 
realizovať prostredníctvom systému moodle, ktorý nájdete na nasledovnom odkaze: 
https://moodle.uniba.sk 
 
Test (zápočet) bude pozostávať z 10 otázok typu "pravda/nepravda". Systém Vám vygeneruje 10 
náhodných tvrdení z databázy nahraných otázok, pričom pri každom budete určovať, či sa jedná 
o pravdivý alebo nepravdivý výrok. Každý z Vás teda bude mať vlastnú, unikátnu kombináciu otázok. Za 
každú správnu odpoveď budete môcť získať 1 bod, maximálne 10 bodov. Tematické okruhy, z ktorých 
bude test vychádzať, sú vysvetlené v bode III. tohto dokumentu.  
 
Bližšie (technické) detaily ohľadom tohto testu Vám budú objasnené pred samotným testom. 
 
Aby sa predišlo prípadným technickým komplikáciám, chceli by sme Vás poprosiť, aby ste sa do systému 
moodle skúsili prihlásiť ešte pred termínom priebežného hodnotenia za účelom overenia toho, či Vám 
funguje prístup do tohto systému. Do systému sa prihlasujete pomocou svojho fakultného konta.  
 
 
 II. časť priebežného hodnotenia (ústne preskúšanie) 
 
Po tom, ako sa zrealizuje testová časť priebežného hodnotenia, budú odprednášané zvyšné témy 
(„Aplikácia práva“). 
 
Následne sa bude realizovať druhá, ústna časť priebežného hodnotenia.  
 
Študenti, ktorí budú prítomní na schôdzi v rámci MS Teams, budú prerozdelení medzi pedagógov 
Katedry teórie práva a sociálnych vied a budú postupne preskúšaní. Každému študentovi budú priamo 
položené osobitné otázky z predmetnej učebnej matérie (viď bod III.). V závislosti od kvality odpovede 
môže získať študent ďalších 10 bodov. 
 
Po ústnom vyskúšaní študenta už ďalšia prednáška nasledovať nebude a študent, ktorý bude vyskúšaný, 
sa bude môcť odhlásiť zo schôdze (z MS Teams). 
 
 
 
 

https://moodle.uniba.sk/
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 III. Tematické zameranie priebežného hodnotenia  
 
Čo sa tematického zamerania zápočtu týka, otázky budú vychádzať z prvých 8 kapitol z učebnice Teória 
práva (2.vydanie, str. 11 až 151).1  
 
Konkrétne sa jedná o nasledovné témy:  
 

1. Pojem a podstata práva 
2. Právo, morálka, normatívne systémy spoločnosti 
3. Spravodlivosť a právo  
4. Platnosť a účinnosť práva  
5. Právna norma  
6. Systém práva  
7. Pramene práva 
8. Tvorba práva 

 
 
 IV. Opravný termín priebežného hodnotenia  
 
Študentom, ktorý sa z preukázateľných objektívnych dôvodov nebudú môcť zúčastniť priebežného 

hodnotenia dňa 12.11.2021 bude poskytnutý náhradný termín. 

 

V prípade, ak sa nebudete môcť priebežného hodnotenia dňa 12.11.2021 zúčastniť, napíšte najneskôr 

do 19.11.2021 na e-mailovú adresu: tomas.meszaros@flaw.uniba.sk.  

 

Náhradná možnosť bude poskytovaná aj počas skúškového obdobia. O konkrétnych detailoch budete 

informovaní pred začiatkom skúškového obdobia.  

 

 
 
 

 
1  Fábry - Kasinec- Turčan: Teória práva (2. Vydanie). 2019, Wolters Kluwer. 
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