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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:  Rímske právo 1  

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Študenti sú povinní sledovať prednášky zverejnené  online.  

b) Účasť študentov je povinná na 2 konzultačných sústredeniach.  

c) Ak sa študent nemôže z objektívnych dôvodov zúčastniť ani dvoch konzultačných 

sústredení, za svoju neúčasť sa ospravedlní vyučujúcemu, ktorý mu určí 
konzultačnému sústredeniu primeranú matériu na samoštúdium. 

 

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

sústredeniach: 

Podľa študijného poriadku: „Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej 
forme štúdia nemožno od študenta požadovať náhradné plnenie.“ 

 

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

(napr.) 

a) Priebežné hodnotenie sa koná v aplikácii MOODLE. 

b) Opravné priebežné hodnotenie sa konajú v aplikácii MOODLE   

c) Ústna skúška - študent si ťahá 2 otázky. Skúšajúci prihliadne na výsledok priebežného 

hodnotenia (PH) na skúške v pomere 80:20.  

 

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

(napr.)  

a) Priebežné hodnotenie sa koná 26. novembra 2021 o 19,00 hod. v aplikácii MOODLE. 

Tematické okruhy priebežného hodnotenia: Rímsky právny poriadok – Pramene práva 

– Fyzické a právnické osoby v rímskom práve – Rímske rodinné právo – Právne úkony 

– Držba  (t. j. celá odprednášaná problematika počas semestra do témy držby, vrátane 

nej).  
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b) Opravné priebežné hodnotenie sa bude konať v dňoch 9. 12., 05. 01. a 13. 01. 

v aplikácii Moodle. Z hľadiska témy ostáva matéria opravného priebežného 
hodnotenia nezmenená – t. j. do držby.  

 

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: 

(napr.) 

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. Ide 

o termín prvého opravného priebežného hodnotenia, keďže prvé opravné priebežné 

hodnotenie sa koná ešte pred začatím skúškového obdobia, vrátane predtermínov, t. 
j. 9. decembra 2021. 

 

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

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 
činnostiach 

(napr.) 

a) V prípade neospravedlnenej neúčasti aspoň na 2 konzultačných sústredeniach nie je 

študent z predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – 
„X“).  

b) 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. Na „známku“ dosiahnutú na 

priebežnom hodnotení prihliadá skúšajúci na ústnej skúške v rozsahu 20% (pozri 

vyššie).  

 

Hodnotenie: FX = neprospel. Stupnica hodnotenia testu PH v predmete Rímske právo 

1 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). 

 

 

Doplňujúca informácia: Externé štúdium predmetu Rímske právo 1 zabezpečuje v zimnom 

semestri 2021/22 v plnom rozsahu prof. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc. V prípade 
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akýchkoľvek nejasností, je v konkrétnom prípade rozhodujúca osobná konzultácia 
a rozhodnutie tohto konkrétneho vyučujúceho vo vzťahu k externému študentovi. 

 

V Bratislave 25. 10. 2021  

  

Prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.  


