
usmernenie KSEP k výučbe a skúškovému obdobiu 

počas doby trvania zákazu prezenčnej výučby na PraF UK 

USMERNENIE KATEDRY SPRÁVNEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO 

PRÁVA PRAF UK  

K VÝUČBE A SKÚŠKOVÉMU OBDOBIU POČAS TRVANIA ZÁKAZU 

PREZENČNEJ VÝUČBY 
 

Toto usmernenie je vydané v súvislosti s protiopatreniami voči vírusovému ochoreniu COVID-

19 a platí až do odvolania zákazu kontaktnej výučby. 

 

Toto usmernenie sa primerane vzťahuje aj na priebeh štátnej skúšky z predmetu Správne 

právo. 

 

1) Toto usmernenie sa týka primárne povinných predmetov SPH, SPP, SP1, SP2 a SP3 

(vrátane ich mutácií pre EaP); primerane sa vzťahuje na všetky ostatné predmety 

vyučované na katedre správneho a environmentálneho práva (ďalej len „KSEP“) 

vrátane štátnej skúšky z predmetu Správne právo. 

 

2) Výučba všetkých predmetov KSEP prebieha prostredníctvom aplikácie MS TEAMS 

a na základe pokynov príslušného pedagóga zabezpečujúceho jeho výučbu.  

 

3) Ústne skúšky na KSEP prebiehajú prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Písomné 

skúšky a priebežné hodnotenia prebiehajú prostredníctvom aplikácie MS TEAMS alebo 

MOODLE (určí si každý skúšajúci a informuje o tom študentov); z jedného predmetu 

sa vždy bude používať iba jedna z týchto aplikácií; povinné predmety SPH, SPP, 

SP1, SP2 a SP3 (vrátane ich mutácií pre EaP a vrátane externej formy výučby) 

prebiehajú len cez MS TEAMS. 

 

4) Uzatvorenie systému AIS prebehne 48 hodín pred plánovanou skúškou, t. j. nie 24 

hodín, ako po minulé semestre. Termíny z SPH denné štúdium budú štandardne 

vypísané na 8:00, ale konkrétny skúšajúci bude informovať študentov, kedy konkrétne 

bude skúšať (pozri bod 5.).  

 

5) V prvý deň uzatvorenia systému AIS vedúci KSEP rozdelí študentov termínu 

a priradí ich jednotlivým skúšajúcim na skúšanie (každý termín skúšajú všetci 

pedagogickí zamestnanci KSEP určení vedúcim KSEP). Deň pred skúškou si každý 

skúšajúci priradí študenta do skupiny v MS TEAMS. Skúšajúci informuje študenta, 

kedy konkrétne (hodina a minúta) bude vyskúšaný v rámci „polhodinového okna“. 

Príklad k termínu SPH – vypísané v AIS napríklad na 19.5 o 8.00; 10 študentov 

priradených k doc. Horvatovi – najneskôr deň pred termínom študentov informuje, že 

skúšať sa začne o 9:00 a k tomuto času určí študenta; zvyšných 9 študentov bude 

priradených na určitý čas približne v 15 minútových rozostupoch (t. j. 9:15, 9:30, 9:45, 

atď.) 

O 9:00 doc. Horvat pripojí prvého študenta na skúšku, zadá mu otázky na vypracovanie 

a cca o 9:15 pripojí druhého študenta v poradí a po pripojení a udelení otázok začne 

skúšať prvého študenta v poradí. Po skončení skúšania udelí študentovi známku, pripojí 

ďalšieho študenta na skúšku a udelia sa mu otázky a vyskúša ďalšieho študenta v poradí 

atď. 

POZOR! Dôrazne žiadame, aby študenti boli nachystaní ísť odpovedať (t. j. aby boli 

prítomní pri počítači) 30 minút pred im zadaným časom až 30 minút po im pridelenom 

čase. Napríklad, ak študent je priradený na čas 10:15, bude nachystaný čakať na 

pripojenie na skúšku už od 9:45. Ak by sa skúšanie predĺžilo na viac ako 15 minút po 
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plánovanom začiatku skúšania študenta, skúšajúci študenta o tejto skutočnosti vhodným 

spôsobom upovedomí (chat alebo ho pripojí do hovoru alebo inak) a požiada ho 

o strpenie.  

Nedodržanie uvedených okien skúšania zo strany študenta bude brané ako neúspešné 

absolvovaní skúšky (Fx). 

 

6) Študentom sa zakazuje začať schôdzku určenú na skúšanie v aplikácii MS TEAMS; 

schôdzku môže začať jedine skúšajúci. Študentom sa zakazuje nahrávanie ústnej skúšky 

cez aplikáciu MS TEAMS bez súhlasu skúšajúceho.  

 

7) Študent je povinný na začiatku skúšania preukázať svoju totožnosť za použitia karty 

ISIC alebo občianskym preukazom alebo cestovným dokladom, v opačnom prípade 

nebude pripustený na skúšku a bude hodnotený známkou Fx. Na začiatku skúšania je 

študent taktiež povinný ukázať skúšajúcemu na kameru stôl a miestnosť, v ktorej sa 

študent nachádza. 

 

8) Otázky si študent vyberá prostredníctvom náhodného generátora čísel dostupného 

cez www.google.com (na danom webovom sídle treba zadať ako vyhľadávací kľúč 

slová „náhodný generátor čísel“). Čísla buď vygeneruje skúšajúci (vyzdieľa na tento 

účel svoju obrazovku študentovi), alebo podľa pokynu skúšajúceho študent (študent na 

tento účel vyzdieľa svoju obrazovku). Ak vybrané otázky sú pre skúšaných študentov 

rovnaké, študent, ktorý si vyberal otázku ako druhý v poradí, je povinný si vybrať cez 

generátor inú otázku.  

 

9) KSEP povoľuje na vypracovanie zadania k otázkam študentom používať iba 

www.slov-lex.sk; prípravu si študent povinne nachystá na papier a vypíše ju perom 

(t. j. je zakázané robiť si prípravu do počítača). Na výzvu skúšajúceho je študent povinný 

prípravu odfotiť mobilom a zaslať skúšajúcemu na jeho mailovú adresu.  

 

10) Počas skúšania je študent povinný mať vyzdieľanú obrazovku, zapnutú kameru, 

aby bolo vidieť študenta a mať povinne zapnutý mikrofón. V čase skúšania nesmie 

byť v miestnosti so študentom prítomná žiadna iná osoba; študent je povinný na výzvu 

skúšajúceho túto skutočnosť preukázať nasmerovaním kamery na miestnosť ako takú. 

Žiadame študentov, aby používali iba stiahnutú a nainštalovanú aplikáciu MS 

TEAMS a nepoužívali jej verziu v prehliadači (browseri), pretože verzia 

v browseri nepodporuje mať zároveň vyzdieľanú obrazovku a zapnutú kameru.  

 

11) Nedodržanie povinností zo strany študenta môže mať za následok udelenie hodnotenia 

Fx zo skúšky.  

 

12) KSEP dôrazne vyzýva študentov (osobitne tých, ktorí sa obávajú technických 

problémov na ich strane), aby si dôsledne zvážili skutočnosť, či chcú byť vyskúšaní 

cez online systém. Osobitne to platí v prípade, ak už počas výučbovej časti štúdia má 

študent problémy s internetom, keďže technické problémy na strane študenta môže 

KSEP hodnotiť známkou Fx zo skúšky.  

 

13) V prípade, ak technický problém pri skúšaní nastane na strane skúšajúceho 

a nebude môcť termín riadne prebehnúť v neskoršom čase v daný deň, daný skúšajúci 

určí nový termín skúšania (do konca daného skúšobného týždňa; pre piatkové 

termíny platí, že nový termín bude čo najskôr, ale nie počas riadne vypísaného 

http://www.google.com/
http://www.slov-lex.sk/


usmernenie KSEP k výučbe a skúškovému obdobiu 

počas doby trvania zákazu prezenčnej výučby na PraF UK 

termínu), oznámi ho študentom, priradí študentov na daný termín v aplikácii MS 

TEAMS a vyskúša ich v tomto novom termíne. Študentovi bude zapísaná známka až 

na základe tohto náhradného termínu skúšania. Ak študentovi náhradný termín 

nevyhovuje, bezodkladne oboznámi o tejto skutočnosti mailom skúšajúceho 

a skúšajúci je povinný daného študenta ospravedlniť z daného termínu (vymaže ho 

z termínu v systéme AIS) a študent sa môže prihlásiť na ďalší termín.  

 

14) KSEP si dovoľuje upozorniť, 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.  

 

15) KSEP si dovoľuje informovať, že z predmetu SPH sa neskúša teoretická otázka č. 19 

Spoločensko-organizačné opatrenia a materiálno-technické operácie.  

 

Zásady skúšania termínov v prípade povolenia kontaktnej výučby:  

16)  Uzatvorenie systému AIS prebehne 48 hodín pred plánovanou skúškou, t. j. nie 24 

hodín, ako po minulé semestre. Termíny z SPH denné štúdium budú štandardne 

vypísané na 8:00, ale konkrétny skúšajúci bude informovať študentov, kedy konkrétne 

bude skúšať (pozri ďalší bod).  

 

17)  V prvý deň uzatvorenia systému AIS vedúci KSEP rozdelí študentov termínu a priradí 

ich k jednotlivým skúšajúcim na skúšanie (každý termín skúšajú všetci pedagogickí 

zamestnanci KSEP určení vedúcim KSEP). 24 hodín pred skúškou si každý skúšajúci 

priradí študenta do skupiny v MS TEAMS. Skúšajúci informuje študenta, kedy 

konkrétne (hodina a prípadne aj minúta) bude vyskúšaný.  

 

18)  Z hygienických dôvodov KSEP žiada študentov, aby si na skúšku priniesli vlastný 

notebook. 

 

 

Bratislava 27.4.2020, 20.7.2020, 21.9.2020 

 

 

 
......................................................        .................................................. 

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.        doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

vedúci KSEP               zástupca vedúceho KSEP 

v. r.          v. r. 


