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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:  zimný semester, 2021/2022  

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

III. Názov predmetu:  Argumentácia v práve a interpretácia práva 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

 
Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno od študenta 

požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta absolvovať priebežné skúšanie. 

   

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

 
Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno od študenta 

požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta absolvovať priebežné skúšanie.  

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

 
a) Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na konzultačných sústredeniach (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: 
 

Priebežné hodnotenie je realizované na každom konzultačnom sústredení, pričom tematicky nadväzuje 

na tematický harmonogram konzultačných sústredení.  

 

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 konzultačné sústredenia.  
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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 konzultačných sústredení cvičení sú dostupné na 

nasledovnom odkaze:  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/Zimny_semester__2021
_/Argumentacia_v_prave_a_interpretacia_prava_harmonogram_externa_forma.pdf 

 

 

 

V Bratislave, 25.10.2021 

  

Osoba zodpovedná za obsah:  

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 

vedúci katedry  

  

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/Zimny_semester__2021_/Argumentacia_v_prave_a_interpretacia_prava_harmonogram_externa_forma.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPSV/Zimny_semester__2021_/Argumentacia_v_prave_a_interpretacia_prava_harmonogram_externa_forma.pdf

