
PODMIENKY HODNOTENIA PREDMETU SPP SK 

 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:   
skúška  
Priebežné hodnotenie:  
hodnotenie aktivity študenta na seminárnych cvičeniach 
Záverečné hodnotenie:  
písomná skúška                                                                                    
 
Podľa čl. 12 ods. 4 Študijného poriadku Právnickej fakulty TU študentovi, ktorý sa počas 
semestra nezúčastní na praktických cvičeniach viac ako 1/3 výučby (vymešká 4 a viac 
seminárov), učiteľ môže určiť podmienky nahradenia neúčasti. Ak študent nesplní 
podmienky nahradenia neúčasti alebo vyučujúci neurčí podmienky nahradenia neúčasti, 
študent nebude z predmetu hodnotený.  
 
Študent s individuálnym študijným plánom sa nemusí zúčastňovať seminárov. Nie je 
povinný ani splniť žiadne osobitné podmienky na to, aby bol pripustený na skúšku. 

 
Podľa čl. 12 ods.  6 Študijného poriadku Právnickej fakulty TU študent je povinný zúčastniť 
sa výučby so študijnými prameňmi podľa pokynov vyučujúceho. V opačnom prípade 
vyučujúci študentovi v dochádzkovom výkaze zaznamená jeho ospravedlnenú neúčasť 
v dochádzkovom výkaze. 
 
Písomná skúška trvá 45 min., jej náplňou je vypracovanie dvoch „otvorených“ otázok, ktoré 
sa hodnotia samostatnou známkou. Výsledné hodnotenie skúšky predstavuje priemer 
hodnôt dvoch známok získaných za obe otázky (ak bol študent hodnotený čo len z jednej 
otázky Fx, celá písomná skúška sa hodnotí známkou Fx). 

Príklad. Študent bol na písomnej skúške hodnotený za prvú otázku A (50 b), za druhú otázku 
D (20 bodov). Výpočet je: 50 + 20 =70 : 2 = 30 - 40 bodov. V prípade, ak vychádza bodové 
hodnotenie na rozhraní dvoch známok, hodnotenie klesá smerom k horšej známke. 
Výsledné hodnotenie študenta z predmetu bude C (30  bodov).  
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