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USMERNENIE KATEDRY SPRÁVNEHO A 
ENVIRONMENTÁLNEHO PRÁVA PRAF UK K VÝUČBE A 

SKÚŠKOVÉMU OBDOBIU LS 2021/2022 
 
 

1. Toto usmernenie sa týka primárne povinných predmetov SPH, SPP, 
SP1 a SP2 smeru právo aj smeru ekonómia a právo, denné aj externé 
štúdium, vyučované na katedre správneho a environmentálneho práva 
(ďalej len „KSEP“). 
 

2. Termíny skúšok sú vypísané štandardne na 8:00, 13:00 a 16:00, kedy sa 
skúška začne. Pozor, ak by konkrétny vyučujúci chcel začať skúšať 
neskôr, ako je vypísaný čas, v takom prípade túto skutočnosť oznámi 
študentom prostredníctvom MS Teams, keď ich zaradí do Teamu 
a v ňom oboznámi študentov o konkrétnom čase, kedy začne skúšať; 
skúška ako taká prebehne vždy prezenčne. Čas 8:00, 13:00 a 16:00 
znamená, že skúška začne najskôr v daný čas; pred danou hodinou nikdy. 
Informácia o miestnosti, kde skúška prebehne, bude v deň skúšky na 
dverách 315 SB.  
 

3. Termíny SPH pre denné štúdium v miestnostiach 601 a 604 NB 
s obmedzením 0 (nula) sú vypísané len z organizačných dôvodov, aby 
KSEP mala k dispozícii danú miestnosť; na tento termín sa študent 
nezapisuje.   

 
4. Z hygienických dôvodov KSEP žiada študentov, aby si na skúšku 

priniesli vlastný notebook. V prípade technických problémov, KSEP 
zabezpečí študentovi prístup k počítaču, avšak z hygienických dôvodov 
preferujeme vlastné notebooky. V prípade využitia notebooku KSEP 
žiadame študentov o zabezpečenie dezinfekcie na ruky, ktorú použijú 
pred samotným využitím notebooku KSEP. Z hygienických dôvodov tiež 
KSEP odporúča študentom, aby počas výkonu skúšky v jednotlivých 
miestnostiach mali po celý čas prekryté nos a ústa respirátorom alebo 
rúškom. Za pochopenie ďakujeme.  
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5. KSEP povoľuje na vypracovanie zadania k otázkam študentom používať 
iba www.slov-lex.sk; vytlačené verzie zákonov sa nepripúšťajú. 
Zoznamy právnych predpisov, ako ani prednastavené znenia zákonov 
v prehliadači KSEP nepripúšťa.  

 
6. KSEP študentov informuje, že nebude pridávať žiadne nové termíny a 

ani rozširovať už vypísané termíny; KSEP si vyhradzuje právo 
neodpovedať na maily študentov, kde ich otázka smeruje práve k 
tomuto bodu usmernenia.  

 
7. KSEP si dovoľuje informovať, že skúška je tvorená dvomi otázkami, a to 

jednou teoretickou otázkou a jednou praktickou otázkou (možnosť 
používania právnych predpisov je zachovaná pri oboch otázkach), pričom 
na úspešné absolvovanie predmetu musí študent preukázať požadované 
teoretické znalosti a zručnosti na úrovni aspoň 60 % a požadované 
praktické znalosti a zručnosti na úrovni aspoň 60 %. 

 
 
 
 
Bratislava, 22. apríl 2022 
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