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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, 2022/2023  
II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/bakalárske štúdium/denná forma 
III. Názov predmetu:  Základ ekonómie pre právnikov 
IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Prednášky sú študentom k dispozícii online v prostredí MS Stream. Internetové odkazy 
na prednášky budú zverejnené na internetovej stránke Ústavu ekonomických vied 
v časti Aktuality. 

b) Účasť na seminároch je povinná. Ak bude mať študent na konci výučbovej časti 
semestra 4 a viac absencií, o tom či bude študentovi umožnená náhrada povinnej 
účasti a o jej spôsobe rozhoduje vyučujúci. Ak bude mať študent na konci výučbovej 
časti semestra 4 a viac vyučujúcim neakceptovaných a študentom 
nenahradených absencií, študent nebude pripustený k skúške. 

c) Študent má povinnosť pripravovať sa na semináre podľa pokynov príslušného 
pedagóga. Za prípravu sa považuje najmä oboznámenie sa s obsahom prednášky 
súvisiacej s problematikou preberanou na seminári, naštudovanie si materiálov, 
prípadových štúdií, judikátov a iných rozhodnutí, právnych predpisov a literatúry v 
rozsahu a podľa pokynov pedagóga. Ak sa študent na seminár 
nepripraví, pedagóg môže vykázať študenta zo semináru a môže mu v 
dochádzkovom výkaze za túto konkrétnu vzdelávaciu činnosť vykázať absenciu. 

d) Počas online semináru môže byť študent vyzvaný k preukázaniu účasti na 
seminári vyzvaním k zapnutiu webkamery, taktiež môže byť počas semináru vyzvaný 
k preukázaniu účasti na seminári vo forme aktívneho plnenia zadaní súvisiacich 
s predmetom výučby. Za nepreukázanie účasti na seminári touto formou môže byť 
vyučujúcim študentovi udelená absencia za neúčasť na seminári. 

V. Podmienky, za akých si môže študent nahradiť neúčasť na seminároch: 
a) V prípade štvrtej a ďalšej neúčasti na seminároch o tom či bude študentovi umožnená 

náhrada povinnej účasti a o jej spôsobe rozhoduje vyučujúci.  
VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 
a) Hodnotenie študijných výsledkov prebieha na základe bodov získaných za aktivitu, za 

dve priebežné hodnotenia a za skúšku.  
b) Za aktivitu na seminároch môže študent získať 10 bodov, minimálny počet bodov nie 

je stanovený. 
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c) Za prvé priebežné hodnotenie môže študent získať 10 bodov. Ak študent nedosiahne 6  
a viac bodov, má nárok na dva opravné termíny prvého priebežného hodnotenia. 

d) Za druhé priebežné hodnotenie môže študent získať 10 bodov. Ak študent nedosiahne 
6  a viac bodov, má nárok na dva opravné termíny druhého priebežného hodnotenia. 

e) Za neospravedlnenú neúčasť na priebežnom hodnotení bude študentovi udelených 0 
(nula)  bodov a môže sa zúčastniť opravného termínu priebežného hodnotenia. 

f) Za ústnu skúšku môže študent získať 70 bodov. 
g) Semestrálnej skúšky sa môže zúčastniť študent, ktorý nemá viac ako 4 

neospravedlnené alebo nenahradené neúčasti na seminároch, a získal aspoň 6 bodov 
z 1. PH a aspoň 6 bodov z 2.PH. 

h) Na skúške bude každý študent odpovedať na dve náhodne vybrané otázky z otázok na 
skúšku zverejnených na webovej stránky Ústavu ekonomických vied, a môže využiť 
svoje právo na písomnú prípravu pred odpoveďou. Vyučujúci môže počas skúšky 
skúšať aj ďalšie inštitúty a súvislosti, ktoré sú potrebné na pochopenie 
a vysvetlenie obsahu skúšaného predmetu. 

i) Celkové hodnotenie študenta vychádza z celkového počtu získaných bodov a 
z nasledovnej klasifikačnej stupnice: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 
%; D/2,5 = 66 – 72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %. 

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

a) Prvé priebežné hodnotenie sa uskutoční v 8. týždni výučby. 
b) Prvé priebežné hodnotenie bude zamerané na obsah prvého až šiesteho týždňa výučby 

na prednáškach, seminároch a zodpovedajúci obsah z odporúčanej odbornej 
literatúry. 

c) Opravný termín prvého priebežného hodnotenia sa uskutoční v 9. týždni výučby, 
prípadne v inom vyučujúcim určenom termíne. Ďalší opravný termín sa uskutoční 
v skúškovom období a to v termíne vypísanom v AISe. 

d) Druhé priebežné hodnotenie sa uskutoční v 12. týždni výučby. 
e) Druhé priebežné hodnotenie bude zamerané na obsah začínajúci v 7 týždňom výučby 

na prednáškach, seminároch a zodpovedajúci obsah z odporúčanej odbornej 
literatúry. 

f) Opravné termíny druhého priebežného hodnotenia sa uskutočnia v skúškovom období 
a to v termíne vypísanom v AISe.  

g) V dňoch 12.-16.12.2022 môžu vyučujúci v AISe vypísať predtermín skúšky. Ak tak 
urobia, predtermín skúšky bude vypísaný v čase konania seminára z tohto predmetu. 

h) Všetky predtermíny skúšok a riadne termíny skúšok budú vypísané v AISe. Vyučujúci 
môže v prípade potreby k už vypísaným termínom skúšky vypísať ďalšie termíny. 

i) Študenti sa na skúšku prihlasujú a zo skúšky odhlasujú v AIS-e. 
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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.) 

a) Náhradné termíny priebežného hodnotenia sa určia len študentom, ktorí sa 
nezúčastnili riadneho termínu priebežného hodnotenia, alebo opravného termínu 
priebežného hodnotenia tak ako boli vypísane v AISe, a preukážu, že sa z objektívnych 
a závažných dôvodov na tejto forme skúšania nemohli zúčastniť. 

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 a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).  

b) Ak si študent štvrtú a ďalšiu neúčasť na seminároch nenahradí podľa pokynov 
vyučujúceho, alebo na preskúšaní nepreukáže dostatočnú mieru samoštúdia, študent 
nie je z predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).  

c) Študent musí získať z prvého priebežného hodnotenia najmenej 6 bodov a z druhého  
priebežného hodnotenia najmenej 6 bodov, inak študent nie je z predmetu hodnotený 
a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“).  

X. Doplňujúca informácia 
a) Ak sa študent zapísal na semestrálnu skúšku, a nedostavil sa na ňu, v zmysle 

ustanovení Študijného poriadku môže byť hodnotený známkou FX. 
b) Vyučujúci vypíše termíny skúšky v ním určenom čase a určí aj maximálny počet 

študentov, ktorí sa na daný termín môžu prihlásiť. V jeden deň môže byť vypísaných 
viacero termínov skúšky v rôznom čase jedným vyučujúcim. 

c) Skúška sa uskutoční prezenčne podľa pokynov vyučujúceho. 
d) V prípade skúšky online v prostredí MS Teams sa schôdze na skúšku v prostredí MS 

Teams budú vytvárané priebežne, vždy najneskôr v deň konania skúšky. 
e) Záverečné hodnotenie bude zaznamenané do AISu v deň konania skúšky. Pri 

záverečnom hodnotení sa prihliada na výsledky priebežného hodnotenia. 
f) Na čas skúšky bude v MS Teams skúšajúcim vyučujúcim vytvorená schôdza, kde sa 

vyučujúci aj študenti, prihlásení na skúšku cez AIS, v čase konania skúšky pripoja. 
g) Študent nie je oprávnený počas priebežného hodnotenia a počas skúšky používať 

nekomentované právne predpisy ani iný obsah v tlačenej alebo elektronickej podobe. 
h) Študent je povinný sa riadiť počas prípravy na online skúšku a počas online skúšky 

hlasovými a písomnými pokynmi skúšajúceho danými prostredníctvom aplikácie MS 
Teams. Počas celej prípravy a samotnej odpovede musí byť študent v miestnosti sám 
a okrem zariadenia používaného na video-hovor nesmie používať žiadne iné 
elektronické, informačno-komunikačné technológie ani študijné materiály. 
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i) Na účely identifikácie sa študent bezprostredne po pripojení na online skúšku preukáže 
svojím preukazom ISIC (detailne ho ukáže na webkameru), je povinný mať zapnutý 
mikrofón aj kameru po celý čas prípravy na skúšku aj počas priebehu skúšky, pokiaľ mu 
skúšajúci neurčí inak. Ak o to skúšajúci študenta požiada, je študent povinný 
prostredníctvom kamery a živého prenosu obrazu umožniť skúšajúcemu prehliadku 
miestnosti, v ktorej sa študent počas skúšania nachádza a na vyzvanie zdieľať 
pracovnú plochu svojho počítača. 

j) Počas celej prípravy na online skúšku a počas online skúšky musí byť študent 
neprerušovane pripojený k schôdzi, pokiaľ skúšajúci nestanoví inak. Opustenie online 
schôdze sa považuje za neprítomnosť na skúške (resp. na príprave na ňu), okrem 
prípadov, ak sa študent odpojí a následne pripojí podľa pokynov. Rovnako tak sa za 
neprítomnosť na online skúške považuje prerušenie audio alebo video spojenia počas 
prípravy na online skúšky alebo počas online skúšky a to aj na krátky čas, ak to tak zo 
situácie vyhodnotí skúšajúci. Študent zodpovedá za to, že aj keď má zapnutý mikrofón, 
nebude prejavom mikrofónu ani inými zvukmi rušiť priebeh online skúšky – v opačnom 
prípade ho skúšajúci môže vykázať z daného termínu skúšky. 

k) Počas celej doby prípravy na online skúšku musia byť pripravujúci sa študenti online 
pod dozorom skúšajúceho, a musia sa riadiť podľa jeho pokynov (vrátane odpovede na 
výzvu na potvrdenie prítomnosti). 

l) Študent nesmie vyhotovovať ani zvukový a ani obrazový záznam online skúšky. 
Študent môže požiadať skúšajúceho vyučujúceho o vyhotovenie záznamu online 
skúšky, v takomto prípade vyučujúci vyhotoví záznam z online skúšky. 

m) Nesplnenie povinností študenta podľa pravidiel uvedených v bodoch X. e) až X. l) tejto 
Informácie môže byť dôvodom pre udelenie hodnotenia FX. 

n) Odporúčame všetkým študentom, aby si zápis hodnotenia v AISe skontrolovali 
a v prípade nezrovnalostí kontaktovali skúšajúceho vyučujúceho. 

o) Študentom odporúčame na skúšku zvoliť vhodné oblečenie, a v prípade online skúšky 
podľa možností aj vhodne prostredie, v ktorom sa online skúšky zúčastnia. 

 
V Bratislave, 19.09.20212 
  
Ing. Albert Priehoda, PhD 
zástupca riaditeľa  
Ústav ekonomických vied 
    
  
   


