
 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. 6 

P. O. BOX  313 

810 00  Bratislava 

Pracovisko 

Katedra teórie práva a filozofie 

práva 

 

 

 

www.uniba.sk 

 

  

  

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(pre skupiny všetkých vyučujúcich) 
  

 

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

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

III. Názov predmetu:  Argumentácia v práve a interpretácia práva 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

 
a) Účasť študentov na seminároch je povinná. 

b) Neúčasť na troch seminároch je ospravedlnená. 

c) Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť seminára tej skupiny, do ktorej sa prihlásil, môže 

sa so súhlasom daného vyučujúceho zúčastniť iného seminára v danom týždni toho istého vyučujúceho 

a so súhlasom zástupcu vedúceho katedry seminára 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 (30%), seminárna práca (35 %), ústna prezentácia 

seminárnej práce (35%). 

 

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) 

vo forme komplexnej prípadovej štúdie. 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy priebežného hodnotenia: 
 

Na konci každého seminárneho cvičenia, počnúc druhým v poradí (26.9. - 30.9. 2022), sú študentom 

prideľované úlohy, ktoré tematicky súvisia s harmonogram seminárnych cvičení a ktoré budú 

predmetom nasledujúceho seminárneho cvičenia.  
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Priebežné hodnotenie je realizované počnúc tretím seminárnym cvičením v poradí (3.10. - 7.10. 2022) 

a ďalej pokračuje na každom nasledujúcom seminárnom cvičení, pričom pozostáva z nasledovných 

aspektov: 

 

▪ ústnej prezentácie riešení vopred zadaných úloh, ktoré boli zadané na predošlom 

seminárnom cvičení: pedagóg na seminárnom cvičení náhodným spôsobom zvolí obvykle dvoch 

študentov, ktorí objasnia svoj spôsob vyriešenia prípadu/úlohy. Každý študent absolvuje túto 

časť priebežného hodnotenia počas semestra jedenkrát. Maximálny počet bodov, ktorý je 

možný získať za túto časť priebežného hodnotenia: 35 bodov; 

 

▪ skupinového vyriešenia úloh zadaných priamo na seminárnom cvičení – študenti sú 

na začiatku semestra rozdelení do skupín, v rámci ktorých spoločne riešia úlohy, ktoré sú 

zadané priamo na seminárnom cvičení. Počnúc tretím seminárnym cvičením v poradí (3.10. - 

7.10. 2022) a končiac predposledným seminárnym cvičením (5.12. - 9.12.2022) je možné 

na každom seminárnom cvičení  (10 seminárnych cvičení) získať v rámci priebežného 

hodnotenia maximálne 3 body, tzn. súhrnne: 30 bodov; 

 

▪ vypracovanie písomnej úlohy, ktorá tematicky nadväzuje na vopred zadané úlohy. Na konci 

každého seminárneho cvičenia, počnúc tretím seminárnym cvičením v poradí (3.10. - 7.10. 

2022), sú náhodným spôsobom zvolení študenti, ktorí do nasledujúceho týždňa vypracujú 

písomnú úlohu (napr. žalobu, rozhodnutie, odvolanie, či iný právny text) zašlú ju pedagógovi 

na kontrolu. Pri hodnotení písomnej úlohy sa zohľadňujú formálne náležitosti daného typu 

textu (napríklad zákonné náležitosti podania podľa Civilného sporového poriadku), ako aj 

obsahové náležitosti (kvalita, rozsah a konzistentnosť argumentácie).  Každý študent absolvuje 

túto časť priebežného hodnotenia počas semestra jedenkrát. Maximálny počet bodov, ktorý je 

možný získať za túto časť priebežného hodnotenia: 35 bodov. 

 

Študenti pri vypracovaní úloh využívajú primárne výkladové/interpretačné metódy, na ktoré je daná 

úloha (resp. seminárne cvičenie) v zmysle harmonogramu zameraná a zároveň (komplementárne) aj 

iné, ďalšie výkladové/interpretačné metódy. 

 

Modelový príklad: na štvrtom seminárnom cvičení (10.10. - 14.10. 2022), ktoré je tematicky venované 

systematickému výkladu, budú na jeho konci študentom zadelené úlohy tematicky viažuce sa na ústavno-

konformný výklad. Na piatom seminárnom cvičení (17.10. – 21.10.2022) budú náhodne zvolení študenti, 

ktorí na seminárnom cvičení odprezentujú svoje vopred pripravené riešenia daných úloh (zameraných na 

ústavno-konformný výklad), zároveň budú na tomto seminárnom cvičení zadelené úlohy, ktoré sa budú 

riešiť priamo na seminárnom cvičení v pracovných skupinkách. Na konci seminárneho cvičenia budú 

náhodne zvolení študenti, ktorým budú pridelené písomné úlohy (zamerané na ústavno-konformný 

výklad), na ktorých vypracovanie a odovzdanie budú mať jeden týždeň.  

 

Pedagóg na základe žiadosti informuje študentov o ich priebežnom bodovom stave.  

 

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, ktorý vedie seminárne cvičenia, ktoré študent navštevuje. 
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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.  

 

X. Doplňujúca informácia 

 
Sylabus predmetu, resp. tematické zameranie seminárnych cvičení je dostupné na stránke katedry 

na nasledovnom odkaze: 

 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/ZS_2022/Argumentacia_v_prav

e_a_interpretacia_prava_harmonogram_temy.pdf 

 

 

 

V Bratislave, 19.9.2022 

  

Osoba zodpovedná za obsah:  

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 

vedúci katedry  
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