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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:  Ekonómia a právo/ bakalársky stupeň/ denná  

III.                                                                                forma   

IV. Názov predmetu:  Rímske právo 

 

V. 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) Preukázanie dôvodov štvrtej neúčasti na seminároch sa nevyžaduje.   

d) Ohľadne ďalších absencií sa aplikuje čl. 4, ods. 18 štud. poriadku Praf UK. 

 

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 postupovať v zmysle čl. 4, ods. 18 Študijného poriadku. 

  

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

a) Priebežné hodnotenie sa vždy koná v aplikácii MOODLE; termín PH z RP zverejní 

katedra na svojej stránke najneskôr 2 týždne pred termínom PH.  

b) Študent má k dispozícii tri možnosti absolvovať PH (riadny termín – prvý opravný – 

druhý opravný); dva termíny PH sa uskutočnia vo výučbovom období, ďalšie budú 

v skúšobnom období. Termíny PH v skúšobnom období sa budú vypisovať v závislosti 
od počtu študentov, ktorí ešte neuspeli na PH. 

c) Ústna skúška – Forma skúšky je ústna (študent si ťahá 2 otázky) + skúšajúci prihliadne 
na výsledok priebežného hodnotenia (PH) v pomere (približne) 80:20. 

 

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

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 
činnostiach 

 

a) V prípade neúčasti na viac ako štyroch seminároch študent nie je z predmetu 
hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).  
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b) Ak si študent štvrtú neúčasť na seminároch nenahradí, alebo na preskúšaní 

nepreukáže dostatočnú mieru samoštúdia, študent nie je z predmetu hodnotený a 
nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).   

c) Bez úspešného PH študent nemôže ísť na ústnu skúšku; úspešné PH je vtedy, ak 

študent dosiahne z testu hodnotenie A, B, C, D alebo E. Hodnotenie FX = neprospel. 
Stupnica hodnotenia testu PH v predmete Rímske právo je nasledovná: 

10 bodov = A (výborne) 

9 bodov =  B (veľmi dobre) 

8 bodov =  C (dobre) 

7 bodov =  D (uspokojivo) 

6 bodov =  E (dostatočne) 
5-0 bodov =  FX (nedostatočne = neprospel) 

 

 

VIII. Doplňujúca informácia 

Literatúra k predmetu:  

a) Rebro – Blaho: Rímske právo. 4. doplnené a rozšírené vydanie. Aleš Čeněk, 2019. 

(Kniha na skúšku) 

b) Blaho – Hausmaninger: Praktické prípady z rímskeho práva. Wolters Kluwer, 2014. 

(Kniha na prácu na cvičení). 

c) Zoznam ďalšej literatúry je dostupný na stránke katedry RPKCP tu: 

https://www.flaw.uniba.sk/uploads/media/Rimske_pravo_-_zoznam_literatury_-
_aktualizovany_k_februaru_2021.pdf 

 

V Bratislave, 1. november 2021  

  

Prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD. 

JUDr. Martin Gregor, PhD. 
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