
 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. 6 

P. O. BOX  313 

810 00  Bratislava 

Katedra ústavného práva 

 

marek.domin@flaw.uniba.sk 

 

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/bakalársky/denná   

 

III. Názov predmetu:  Štátoveda 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Študenti sú povinní sledovať prednášky zverejnené online (v aplikácii Stream).  

b) Účasť študentov na seminároch je povinná. Od študenta sa vyžaduje aktívna účasť, 

pričom v prípade jeho nepripravenosti mu môže byť vyučujúcim udelená absencia. 

c) Ak sa študent nezúčastní na 3 seminároch, jeho neúčasti (absencie) sú ospravedlnené 

bez potreby nahrádzania.  

d) V prípade, ak má študent 4 alebo viac absencií, tieto absencie nebude možné nahradiť 

a z tohto dôvodu sa študent v prebiehajúcom akademickom roku ani nebude môcť 

zúčastniť záverečnej skúšky. Absencia udelená za nepripravenosť na seminári je 

rovnaká ako absencia z dôvodu neúčasti na seminári. 

e) Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť seminára tej skupiny, do ktorej sa 

prihlásil, môže sa s predchádzajúcim súhlasom daného vyučujúceho zúčastniť iného 

seminára v danom týždni u toho istého vyučujúceho pod podmienkou, že bude 

pripravený z toho, čo na tento seminár bolo zadané; v takomto prípade sa to 

nepovažuje za neúčasť na seminári v danom týždni.   

 

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

Ak má študent najviac 3 absencie, nie je potrebné ich nahrádzať. Ak má študent viac 

ako 3 absencie, nie je možné ich nahrádzať.  

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

a) Priebežné hodnotenie pozostáva z dvoch častí - písomných previerok. Maximálny 

počet bodov, ktoré bude možné za písomné previerky získať, je 10 bodov (2 x 5 b). Na 

to, aby sa študent mohol zúčastniť záverečnej skúšky je potrebné získať najmenej 6 

bodov. Ak študent potrebný počet bodov nezíska, bude sa môcť zúčastniť niektorého z 

opravných termínov priebežného hodnotenia, ktoré nahrádzajú celé priebežné 
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hodnotenie (1 písomná previerka za 10b). Opravné termíny priebežného hodnotenia 

budú prebiehať počas skúškového obdobia a konkrétne termíny budú zverejnené na 

webstránke katedry. 

b) Záverečná skúška bude prebiehať písomnou formou. Podrobnosti budú zverejnené 

v osobitnom ozname na webstránke katedry (časť „Aktuálne oznamy !!!“).   

 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

a) Termíny priebežného hodnotenia sú nasledovné: 

Prvá časť – na seminároch v týždni od 24. 10. 2022. 

Druhá časť – na seminároch v týždni od 5. 12. 2022. 

b) Predmetom priebežného hodnotenia budú teoretické otázky (prvá časť) a stručné 

simulované prípady (druhá časť) vecne spadajúce do nasledujúcej matérie: 

Prvá časť – prednášky č. 1 až 5 uvedené v sylaboch, odkazy na ktoré sú uvedené na 

webstránke katedry. 

Druhá časť – prednášky č. 1 až 13 uvedené v sylaboch, odkazy na ktoré sú uvedené na 

webstránke katedry. 

 

 

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 termíny priebežného hodnotenia sa určia len študentom, ktorí sa 

nezúčastnili riadneho termínu priebežného hodnotenia (prvá alebo druhá časť) a 

preukážu, že sa z objektívnych a závažných dôvodov na tejto forme skúšania nemohli 

zúčastniť. 

 

 

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

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach 

a) Nevyhnutným predpokladom pre možnosť zúčastniť sa záverečnej skúšky je splnenie 

podmienky priebežného hodnotenia. 

b) V prípade neúčasti na viac ako troch seminároch študent nie je z predmetu hodnotený 

a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).  

c) Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej 6 bodov, inak nie je z 

predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť záverečnej skúšky (je neklasifikovaný – 

„X“).  
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X. 

Keďže výučbu predmetu zabezpečuje viacero vyučujúcich, osobou nesúcou hlavnú 
zodpovednosť za kvalitu predmetu, jeho rozvoj a zjednocovanie prístupov 
jednotlivých pedagógov je doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 

 

 

V Bratislave, 19. 9. 2022  

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

zástupca vedúceho katedry 


