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I.

Semester/akademický rok:

letný semester, 2021/2022

II.

Študijný program/stupeň/forma:

právo/bakalársky (I.)/denná

III.

Názov predmetu:

Zručnosti a schopnosti právnického povolania

IV.

Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach
a) Účasť študentov na seminároch je povinná. Študenti sú povinní sledovať
prednášky, ktoré sú spojené so 40 minútovým seminárom a prebiehajú online cez
systém MS Teams.
b) Ak sa študent nezúčastní na troch seminároch jeho neúčasť je ospravedlnená.
c) Preukázanie dôvodov štvrtej (a prípadne každej ďalšej) neúčasti na seminároch sa
vyžaduje (predovšetkým zdravotné dôvody či iné preukázané osobné či rodinné
dôvody).
d) Ak sa študent nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť seminára tej skupiny, do ktorej
sa prihlásil, môže sa so súhlasom svojho vyučujúceho zúčastniť iného seminára v
danom týždni toho istého vyučujúceho a so súhlasom vyučujúceho iného seminára
aj seminára tohto iného vyučujúceho, ak to kapacitné možnosti danej seminárnej
skupiny umožňujú; v takomto prípade sa to nepovažuje za neúčasť študenta na
seminári v danom týždni.

V.

Podmienky, za akých si môže študent nahradiť neúčasť na seminároch:
a) V prípade štvrtej (a prípadne každej ďalšej) neúčasti na seminároch je študent
povinný doplniť si preberanú matériu samoštúdiom a túto skutočnosť preukázať v
rámci ústneho preskúšania počas konzultačných hodín príslušného vyučujúceho
alebo formou vypracovania písomného zadania podľa pokynov príslušného
vyučujúceho.

VI.

Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie
spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežnéhohodnotenia:
a) 10% hodnotenia študijných výsledkov z daného predmetu pozostáva z testu
zameraného na právne písanie, resp. analýzu textu, prostredníctvom tzv. „CREAC“
testu, ktorý je v priebehu semestra realizovaný prostredníctvom systému Moodle;
b) 20% hodnotenia študijných výsledkov z daného predmetu predstavuje aktivita na
seminároch, ktorú priebežne na každom seminári vyhodnocuje vyučujúci a to
individuálne vo vzťahu ku každému študentovi. Aktivitou na seminári sa rozumie
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najmä interakcia s vyučujúcim, záujem o zodpovedanie otázok nastolených
vyučujúcim, aktívne zapájanie sa do procesu a aktivít realizovaných na seminári
a pod.;
c) 20% hodnotenia študijných výsledkov z daného predmetu je udelených za osobnú
účasť na súdnych pojednávaniach a to v rozsahu hodnotenia 10% za jedno (1) súdne
pojednávanie v rámci civilného sporového konania alebo civilného mimosporového
konania na akomkoľvek stupni, s výnimkou pojednávania na ktorom príde iba
k samotnému vyhláseniu rozhodnutia súdu a zároveň hodnotenia 10% za jedno (1)
súdne pojednávanie v trestnej veci na akomkoľvek stupni, s výnimkou rozhodnutia
o väzbe. Študent absolvuje uvedené pojednávania v priebehu letného semestra, o
každom pojednávaní spíše krátku správu v rozsahu určenom vyučujúcim a túto
následne odovzdá svojmu vyučujúcemu;
d) 30% hodnotenia študijných výsledkov z daného predmetu je udelených za
vypracovanie písomného podania (žaloby alebo vyjadrenia), ktorého obsah bude
vyplývať z prípadovej štúdie prezentovanej na seminári vyučujúcim. Bodovanie
písomného podania (žaloba alebo vyjadrenie) je osobitne za formálnu a osobitne za
obsahovú časť podania so zreteľom na kvalitu právnej argumentácie a právneho
písania.
e) 20% hodnotenia študijných výsledkov z daného predmetu pozostáva z prezentácie
témy záverečnej (bakalárskej) práce prednášajúceho študenta, ktorá predstavuje
formu verejného prednesu a komunikácie. Vyučujúci hodnotí najmä kvalitu ústneho
prednesu ako aj argumentáciu obsiahnutú v rámci uvedeného ústneho prednesu.
f)

Hodnotenie študijných výsledkov z daného predmetu je plne v súlade s osnovou
vyplývajúcou z informačného listu predmetu, ktorá pozostáva z okruhov:
- Úvod do problematiky, zdôraznenie potreby klinického vzdelávania, práca
s právnymi databázami, právne informačné systémy;
- Komunikácia (rozvoj komunikačných schopností pre všetky právne profesie,
simulácie);
- Analýza právnych textov;
- Právna argumentácia;
- Písanie právnych textov (formulovanie zmlúv, podaní, memo, právne stanoviská
a pod.);
- Právna etika, právne profesie;
- Právne rešerše.

VII.

Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov
priebežného hodnotenia:
a) Priebežné hodnotenie sa nerealizuje

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:
a) Priebežné hodnotenie sa nerealizuje

IX.

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 (je neklasifikovaný – „X“).
b) Ak si študent štvrtú neúčasť na seminároch nenahradí, alebo na preskúšaní
nepreukáže dostatočnú mieru samoštúdia, študent nie je z predmetu hodnotený (je
neklasifikovaný – „X“).

X.

Doplňujúca informácia
a) Harmonogram jednotlivých prednášok predmetu bude priebežne zverejňovaný na
webovej stránke Ústavu klinického právneho vzdelávania, ako aj v systéme Moodle
v rámci kurzu tohto predmetu.

V Bratislave, 14. 02. 2022
Osoby zodpovedné za obsah:
doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.
Mgr. Martin Magdolen

