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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(pre skupiny všetkých vyučujúcich) 
 
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (osoba zodpovedná za predmet, čl. 47 ods. 7 VSK UK) 
doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 
 

I. Semester/akademický rok:   zimný  semester/ 2022-23 
 
II. Študijný program/stupeň/forma:   právo /magisterský/denná  
 
III. Názov predmetu:     Európske súťažné právo a štátna pomoc 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 
a) Účasť študentov na seminároch je povinná. Študenti sú povinní sledovať prednášky zverejnené  

online.  
b) Ak sa študent nezúčastní na troch seminároch jeho neúčasť je ospravedlnená. 
c) Preukázanie dôvodov štvrtej neúčasti na seminároch sa nevyžaduje.  

 
V. Podmienky, za akých si môže študent nahradiť neúčasť na seminároch: 

V prípade štvrtej neúčasti na seminároch je študent povinný doplniť si preberanú matériu 
samoštúdiom a túto skutočnosť preukázať v rámci ústneho preskúšania počas konzultačných hodín 
príslušného vyučujúceho. 

 
VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie spôsobu 

a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 
a) Priebežné hodnotenie – 30 bodov – z toho 10% aktivita počas seminárov  20% formou 

písomného riešenia prípadovej štúdie. 
Opravné priebežné hodnotenie – ústne preskúšanie zahŕňajúce prípadovú štúdiu; opravné 
priebežné hodnotenie nahrádza priebežné hodnotenie ako celok.  

b) Skúška – 70 bodov – ústna skúška – riešenie prípadovej štúdie a následná diskusia; riešenie 
si vyžaduje znalosť právnych predpisov, judikatúry a teoretických súvislostí v rozsahu 
zverejnených okruhov.  

 
VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy termínu priebežného hodnotenia; 

a) Písomná previerka – 14. 11. 2021 
b) Témy písomnej previerky: 

a. Základy súťažného práva 
b. Ekonomické teórie 
c. Relevantný trh, trhová sila, prekážky vstupu na trh, vplyv na obchod medzi členskými štátmi 
d. Kartelové dohody 
e. Zneužívanie dominantného postavenia 
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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; 
Náhradný termín písomnej previerky v týždni po 12. 12.2022; resp. v skúškovom období. 
Okruhy sú rovnaké ako v prípade riadneho termínu. Študent môže v rámci náhradného 
termínu písomnej previerky získať najviac 30 bodov v rámci priebežného hodnotenia. 

 
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 neúčasť na seminároch nenahradí, 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 priebežného hodnotenia najmenej 18 bodov, inak študent nie je 
z predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“). 

 
X. Doplňujúca informácia 

---  
 
 
20. 9. 2022 
 
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 
 
 
 

 


