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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(pre skupiny všetkých vyučujúcich) 
  

I. Semester/akademický rok:  letný semester, 2022/2023  

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

III. Názov predmetu:  Právna filozofia 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Účasť študentov na seminároch je povinná. 

b) Neúčasť na troch seminárnych cvičeniach je možné ospravedlniť. 

c) Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť seminárneho cvičenia tej skupiny, do ktorej sa 

prihlásil, môže sa so súhlasom daného vyučujúceho zúčastniť iného seminárneho cvičenia v danom 

týždni toho istého vyučujúceho a so súhlasom zástupcu vedúceho katedry seminára aj iného 

vyučujúceho, ak to kapacitné možnosti danej seminárnej skupiny umožňujú; v takomto prípade sa to 

nepovažuje za neúčasť na seminári v danom týždni. 

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

 
V prípade štvrtej neúčasti na seminároch je študent povinný doplniť si preberanú matériu samoštúdiom 

a dohodnúť si formu náhradného plnenia so svojim vyučujúcim. 

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

 
a) Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na seminároch (40%), seminárna práca (60%) 

 

b) Skúška: v prípade, ak študent nezískal počas semestra v rámci priebežného hodnotenia dostatočný 

počet bodov alebo sa dobrovoľne rozhodne neprijať hodnotenie, ktoré mu z výsledného počtu bodov 

z priebežného hodnotenia vychádza, môže absolvovať písomnú skúšku (100% z celkového hodnotenia) 

v letnom skúškovom období. 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy priebežného hodnotenia: 
 

Priebežné hodnotenie je realizované na každom seminárnom cvičení, pričom tematicky nadväzuje 

na tematický harmonogram seminárnych cvičení, resp. harmonogram prednášok. Súhrnný počet bodov 

za aktívnu účasť na seminárnych cvičeniach predstavuje 12 bodov.   

 

Tematický harmonogram prednášok je dostupný na nasledovnom odkaze:  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/LS_2023/Pravna_filozofia_har

monogram_temy_prednasky.pdf 
 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/LS_2023/Pravna_filozofia_harmonogram_temy_prednasky.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/LS_2023/Pravna_filozofia_harmonogram_temy_prednasky.pdf
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Seminárnu prácu, ktorá tvorí 60% z celkového hodnotenia sú študenti povinný odovzdať/zaslať svojmu 

vyučujúcemu najneskôr do 17. apríla 2023. Súhrnný počet bodov za seminárnu prácu predstavuje 18 

bodov.   

Odporúčaný/navrhovaný zoznam tém seminárnych prác je dostupný na nasledovnom odkaze: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/LS_2023/Pravna_filozofia_semi

narna_praca_okruh_tem.pdf 

 

Študent odovzdáva seminárnu prácu, ktorá spĺňa formálne náležitosti podľa usmernení (šablóny), ktorá 

je dostupná na nasledovnom odkaze: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/LS_2023/Pravna_filozofia_semi

narna_praca_sablona.docx 

 

Stupnica hodnotenia (známok) je nasledovná: 

30 – 28 bodov         = A 

27 – 25 bodov         = B 

24 – 23 bodov          = C 

22 – 20 bodov          = D 

19 – 18 bodov          = E 

17 a menej bodov  = Fx 

 

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: 

 
Náhradné možnosti splnenia podmienok priebežného hodnotenia si môže študent individuálne 

dohodnúť s pedagógom, ktoré vedie seminárne cvičenia, ktoré študent navštevuje. 

 

IX. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach 

Priebežné hodnotenie predstavuje 100% hodnotenia.  

 

 

 

V Bratislave, 10.2.2023 

  

Osoba zodpovedná za obsah:  

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 

vedúci katedry  
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