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1. ÚVOD DO ŠTÚDIA PRÁVA A PRÁVNA INFORMATIKA 

I. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

Účasť na seminároch je povinná s možnosťou absencie na troch seminároch bez nutnosti ich 

ospravedlnenia. 

 

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

V zmysle čl. 4 ods. 18 Študijného poriadku PRAF UK v prípadoch absencie študenta na viac 

ako troch seminároch bude riešená pohovorom dotknutého študenta s vyučujúcim, ktorý 

vzhľadom na rozsah a dôvody absencie určí náhradné plnenia, a to takým spôsobom, aby 

určená úloha študentovi súvisela s témami preberanými na seminároch, ktoré dotknutý 

študent neabsolvoval. Zadanie bude musieť dotknutý študent odovzdať pred 12. vyučovacím 

týždňom zimného semestra. 

 

III. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie spôsobu 

a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

Priebežné hodnotenie vo forme prípadovej štúdie za použitia nekomentovaných právnych 

predpisov. 

 

IV. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov priebežného 

hodnotenia: 

Predposledný seminár výučbovej časti semestra (29.11.-3.12.2021). Tématické okruhy 

dostupné na stránke ÚPITPDV (dokumenty – otázky).  

 

V. 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: 

Opravný termín priebežného hodnotenia bude na poslednom seminári výučbovej časti 

semestra (6.12.-10.12.2021). 

 

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

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach 

Nie. 

 

VII. Doplňujúca informácia 

Pozri sylabus.  
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2. ÚVOD DO ŠTÚDIA PRÁVA A PRÁVNA INFORMATIKA (en) 

I. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 
Scope of compulsory participation in educational activities - participation in seminars is 
mandatory with the possibility of absence from three seminars without the need to justify 
them. 
 
II. Podmienky, za akých si môže študent nahradiť neúčasť na seminároch: 
In cases of absence of a student at more than three seminars will be resolved by an interview 
of the student with a teacher. The teacher within the scope and reasons for absence 
determines substitute assignment, in such a way that the assigned task relates to topics 
covered in seminars that the student in question did not attend.  
 
III. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 
spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 
Interim control of the study in the form of a case study using uncommented legal regulations. 
 
IV. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 
priebežného hodnotenia: 
Date of interim control of the study - 30.11.2021 
 
 
V. 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: 
Re-sit date of the interim control of the study will be at the last seminar of the teaching part 
of the semester (7.12.2021). 
 
VI. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 
priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 
činnostiach 
No. 
 
VII. Doplňujúca informácia 
See syllabus.  
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3. PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

I. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 
a) Účasť študentov na seminároch je povinná. Študenti sú povinní sledovať prednášky 
zverejnené online. 
b) Ak sa študent nezúčastní na troch seminároch jeho neúčasť 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. 

II. Podmienky, za akých si môže študent nahradiť neúčasť na seminároch: 
V prípade štvrtej neúčasti na seminároch je študent povinný doplniť si preberanú 
matériu samoštúdiom. Zároveň je vyučujúci predmetnému študentovi oprávnený 
zadať náhradné plnenie v podobe vypracovania prípadov alebo písomného spracovania 
vyučujúcim zadanej problematiky za účelom prehĺbenia vedomostí z vyučovaného 
predmetu. 

III. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 
spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 
Študent absolvuje dve písomné priebežné hodnotenia, na ktorých rieši prípadové 
štúdie.  

IV. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 
priebežného hodnotenia:  
V prvom termíne priebežného hodnotenia bude písomné hodnotenie zamerané na 
vedomosti z autorského práva a práva súvisiaceho s autorským právom – 
predpokladaný termín je 8. výučbový týždeň. Druhý termín hodnotenia bude zameraný 
na priemyselné práva- predpokladaný termín 11. výučbový týždeň.  

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

VI. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 
priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na 
vzdelávacích činnostiach:  
a) Ak si študent štvrtú neúčasť na seminároch nenahradí, alebo nesplní podmienky 
zadaného náhradného plnenia, študent nie je z predmetu hodnotený (je 
neklasifikovaný – „X“). 
b) Študent musí získať z priebežného hodnotenia (celkovo z oboch písomných 
hodnotení) najmenej 61%. 

 
VII. Doplňujúca informácia: Pozri sylaby.  
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4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

I. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 
-  Účasť na seminároch je pre študentov povinná  
-  Ak sa študent nezúčastní na troch seminároch jeho neúčasť je ospravedlnená. 

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

- Štvrtá neúčasť na seminárnom cvičení vyžaduje náhradné plnenie v podobe 
vypracovania odborných podkladov pre výskumnú činnosť podľa pokynov 
vyučujúceho; 

- Pri päť a viac absenciách na seminároch študent nebude z daného predmetu 
pripustený k hodnoteniu a teda daný predmet nemôže úspešne absolvovať a 
musí si ho opakovane zapísať v ďalšom akademickom roku. 

 
III. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 
spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 
 

A) PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE 

Priebežné hodnotenie (5 zložiek priebežného hodnotenia 4 povinné, 1 bonusová) 
- Na poslednom seminári písomné vypracovanie zadania za použitia 

nekomentovaných právnych predpisov, ktoré tvorí prípadová štúdia s niekoľkými 
otázkami celkovo v hodnote 60 bodov; 

- Vyhotovenie testu prevahy oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR (15 bodov); 

- Využitie práva dotknutej osoby podľa GDPR v zmysle článkov 15-22 GDPR (10 
bodov); 

- Analýza Podmienok ochrany súkromia (15 bodov); 
- Aktivita na hodine (maximálne 1 bod za seminár).  

 
1. Prípadová štúdia (60 bodov) 

- Na poslednom seminári pred skončením semestra bude prostredníctvom MS 
Teams sprístupnená študentom prípadová štúdia, ktorá bude pozostávať zo 
zadania simulujúceho skutkový stav s viacerými pod-otázkami. Študenti budú 
musieť tento prípad vyriešiť, pričom sú povinní svoje riešenie podložiť znením 
právneho predpisu, literatúrou alebo judikatúrou.  

- Okruhy otázok a vzorové znenie prípadov sú dostupné v dokumente „Okruhy 
otázok“ zverejnenom na webovom sídle Ústavu práva informačných technológií 
a práva duševného vlastníctva a v rámci MS Teams. 

 
2. Vyhotovenie testu prevahy oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

(15 bodov) 
- Jedným z právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je oprávnený 

záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 
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- Ak ho chce prevádzkovateľ využiť, je povinný preukázať, že tento oprávnený 
záujem prevažuje nad právami, slobodami a záujmami dotknutých osôb. 

- Študent bude musieť prostredníctvom vzoru a odpovede na otázky vypracovať 
krátky test oprávneného záujmu na modelový prípad uvedený v zadaní. 

- Zadanie sa následne nahráva do určeného miesta prostredníctvom MS Teams do 
.11.2021. 

 
3. Využitie práva dotknutej osoby (10 bodov) 

- Každá dotknutá osoba má v zmysle GDPR niekoľko individuálnych práv, ktoré sú 
uvedené v článkoch 13 až 22 GDPR.  

- Študenti sú povinní si niektoré z týchto práv uplatniť a dôkaz o tomto úkone 
(mail, screen alebo iný spôsob so začiernením údajov, ktoré študent nechce 
sprístupniť) nahrať do určeného miesta v systéme MS Teams do 25.11.2021. 
Študent si vyberá, u ktorého prevádzkovateľa si právo dotknutej osoby uplatní. 

- Na účely tohto zadania sa neuznáva uplatnenie práva na informácie podľa 
článkov 13 a 14 GDPR a uplatnenie akéhokoľvek práva voči Univerzite 
Komenského v Bratislave. 

 
4. Analýza Podmienok ochrany súkromia (15 bodov) 

- Každý prevádzkovateľ má povinnosť v zmysle článkov 12 – 14 GDPR informovať 
o spracúvaní osobných údajov. Dotknutým osobám tak poskytuje informácie, 
ako s ich osobnými údajmi nakladá. V praxi však častokrát nariadením stanovené 
parametre nie sú splnené prípadne spôsobujú dezinterpretáciu.  

- Študent je povinný vybrať si Podmienky ochrany súkromia (známe aj pod 
názvami ako Informačná povinnosť, Ochrana osobných údajov, Privacy Policy, 
Privacy Notice) a analyzovať ju z hľadiska splnenia atribútov podľa článkov 12 – 
14 GDPR. Vzor na vyplnenie analýzy a podrobnejšie otázky, ktoré vyžadujú 
odpoveď sa nachádzajú v systéme MS Teams.  

- Samotné vypracovanie je študent povinný nahrať do určeného miesta v systéme 
MS Teams do 15.11.2021. 

- Na účely tohto zadania sa neuznáva analýza Podmienok ochrany súkromia 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

 
5. Aktivita na hodine (maximálne 12 bodov) 

- Počas hodiny bude priestor na odpovede na otázky, či už pri riešení prípadov 
alebo preverenia teoretických znalostí. Študent môže získať za každý seminár 0.5 
alebo 1 bod v závislosti od jeho aktivity. Tieto body sú následne pričítané 
študentovi po zrátaní bodov zo všetkých zložiek priebežného hodnotenia. 
Teoreticky je tak možné získať 112 bodov spolu za celé priebežné hodnotenie.  

 
Aktivita Odovzdanie 

Prípadová štúdia  Na poslednom seminári (15.12) 

Test prevahy oprávneného záujmu 1.11 

Analýza podmienok ochrany súkromia 15.11 

Právo dotknutej osoby 25.11 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. 6 

P. O. BOX  313 

810 00  Bratislava 

Ústav práva IT a práva duševného 

vlastníctva 

 

 

   

 

 
 

B) NÁHRADNÉ PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE 

  

 

 

 

  

 
IV. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 
priebežného hodnotenia: 
 

Aktivita Odovzdanie 

Prípadová štúdia  Na poslednom seminári (15.12) 

Test prevahy oprávneného záujmu 1.11 

Analýza podmienok ochrany súkromia 15.11 

Právo dotknutej osoby 25.11 

 
Okruhy otázok: 
1. Právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. 
2. Systém ochrany osobných údajov v Európe a Slovenskej republike vrátane prameňov. 
3. Zásadné zmeny vo filozofii chápania ochrany osobných údajov po rekodifikácií. 
4. Územná pôsobnosť GDPR. 
5. Vecná a osobná pôsobnosť GDPR 
6. Základné zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR. 
7. Právne základy spracúvania osobných údajov v GDPR. 
8. Práva dotknutých osôb v GDPR. 
9. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov. 
10. Zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov. 
11. Cezhraničné prenosy osobných údajov podľa GDPR. 
12. Nezávislé dozorné orgány na úseku ochrany osobných údajov a ich činnosť. 
13. Prostriedky nápravy a sankcie. 
 
 
V. 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 a preukážu, že sa z objektívnych a závažných 
dôvodov (najmä dlhodobých zdravotných problémov) na tejto forme skúšania nemohli 
zúčastniť.  
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VI. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 
priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 
činnostiach 
 
Ak si študent štvrtú neúčasť na seminároch nenahradí vyššie uvedených spôsobom, študent 
nie je z predmetu hodnotený. 
 
Pri päť a viac absenciách na seminároch študent nebude z daného predmetu pripustený k 
hodnoteniu a teda daný predmet nemôže úspešne absolvovať a musí si ho opakovane zapísať 
v ďalšom akademickom roku. 
 
 
VII. Doplňujúca informácia 
 
Sylabus a Okruhy otázok dostupné na webovom sídle Ústavu práva informačných 
technológií a práva duševného vlastníctva alebo v seminárnych skupinách na MS Teams. 
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5. EURÓPSKE PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

6. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Účasť študentov na seminároch je povinná. Študenti sú povinní sledovať prednášky 

zverejnené online. 

b) Ak sa študent nezúčastní na troch seminároch jeho neúčasť je ospravedlnená. 

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

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

samoštúdiom. Zároveň je vyučujúci predmetnému študentovi oprávnený zadať náhradné 

plnenie v podobe vypracovania prípadov alebo písomného spracovania vyučujúcim zadanej 

problematiky za účelom prehĺbenia vedomostí z vyučovaného predmetu. 

8. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie spôsobu 

a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

Prvá časť priebežného hodnotenia sa skladá z písomného hodnotenia vo forme vypracovania 

praktického prípadu (50% priebežného hodnotenia) a druhá časť PH bude tvoriť ich ročníková 

práca, ktorú prezentujú na seminári v dohodnutom termíne a odovzdajú vo výučbovej časti 

semestra v písomnej podobe. (50% priebežného hodnotenia). Témy ročníkových prác budú 

stanovené študentom na začiatku semestra a zverejnené v MS Teams.  

9. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov priebežného 

hodnotenia: Písomné priebežné hodnotenie v podobe riešenia prípadovej štúdie bude v 11. 

výučbovom týždni zo všetkých do tohto týždňa prednášaných tém 

10. 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 a preukážu, že sa z objektívnych a závažných 

dôvodov na tejto forme skúšania nemohli zúčastniť. 

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

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach 

a) Ak si študent štvrtú neúčasť na seminároch nenahradí, alebo nesplní podmienky zadaného 

náhradného plnenia, študent nie je z predmetu hodnotený (je neklasifikovaný – „X“). 

b) Študent musí získať z priebežného hodnotenia (celkovo z oboch hodnotení) najmenej 61%. 

12. Doplňujúca informácia: Pozri Sylaby  

 


