
MEDIÁLNE PRÁVO 

 
PraF UK - 2. ročník Bc. štúdium - Letný semester 

 

Okruh tém na priebežné hodnotenie 

 
1. MÉDIÁ, DRUHY MÉDIÍ, PRÁVNA ÚPRAVA V OBLASTI MÉDIÍ 

2. PRÁVNA ÚPRAVA PRINTOVÝCH MÉDIÍ, PERIODICKÁ TLAČ, VYDAVATEĽ 

3. PRÁVO NA OPRAVU, PRÁVO NA ODPOVEĎ PRÁVO NA DODATOČNÉ 

OZNÁMENIE 

4. RADA PRE VYSIELANIE A RETRENSMISIU, POSTAVENIE, PRÁVOMOCI, 

ORGÁNY, SANKCIE UDEĽOVANÉ RADOU PRE VYSIELANIE A 

RETRANSMISIU 

5. VYSIELATEĽ, VYSIELANIE, PROGRAM, PROGRAMOVÁ SLUŽBA 

6. LICENCIA NA TELEVÍZNE VYSIELANIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

7. MEDIÁLNA KOMERČNÁ KOMUNIKÁCIA, SPÔSOB A ROZSAH UVÁDZANIA 

NA TRH 

8. REKLAMA, TELENÁKUP, SPONZOROVANIE, UMIESTŇOVANIE PRODUKTOV 

9. ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA – VYSIELATEĽ NA ZÁKLADE 

ZÁKONA, POSTAVENIE, POSLANIE 

10. ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA – ÚLOHY, ČINNOSŤ, ORGÁNY, 

HOSPODÁRENIE, FINANCOVANIE 

11. SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ V MÉDIÁCH 

12. OCHRANA OSOBNOSTI PRI NEOPRÁVNENOM ZÁSAHU DO OSOBNOSTI V 

MÉDIÁCH 

 

 

 

 



PODMIENKY HODNOTENIA 

 

1. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach: 

a) Účasť študentov na seminároch je povinná. 

b) Ak sa študent nezúčastní bez ospravedlnenia na troch seminároch jeho neúčasť je 

ospravedlnená. 

 

2. 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. 

 

3. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia:  

Predmet je hodnotený priebežným hodnotení. Priebežné hodnotenie sa skladá z písomného 

hodnotenia vo forme vypracovania praktického prípadu (100% priebežného hodnotenia) 

 

4. 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 preberaných tém. 

 

5. 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.  

 

6. 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 najmenej 61% 


