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

(vyučujúci prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.) 
 
I. Semester/akademický rok:   zimný semester, 2021/2022 
 
II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/bakalársky/externá  
 
III. Názov predmetu:    Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 
a) Študenti sú povinní sledovať prednášky zverejnené  online podľa tém definovaných pre 

jednotlivé konzultačné sústredenia. Odkazy na prednášky podľa jednotlivých tém sú k dispozícii 
v systéme moodle.  

b) Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno od študenta 
požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta absolvovať priebežné 
skúšanie. 

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

Náhrada neúčasti sa nevyžaduje. Študent si doplní vedomosti a zručnosti preberané na 
konzultačnom sústredení samoštúdiom. 

 
VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie spôsobu 

a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 
a) Priebežné hodnotenie – spolu 40 bodov, z toho: 

a. 10 bodov spolu za písomné testy prostredníctvom moodle – testy obsahujú základné body, 
ktoré by mali študenti vedieť na základe prípravy na príslušné sústredenie; test bude 
prebiehať cca 15 na začiatku každého sústredenia a celkový počet bodov bude pridelený na 
základe celkovej úspešnosti z jednotlivých testov; 

b. 10 bodov – aktivita na sústredeniach, riešenie prípadových štúdií, počas jedného seminára 
nie je možné študentovi priznať viac ako 5 bodov 

c. 10 bodov – písomná previerka, prípadové štúdie – na záver 2. sústredenia; 
d. 10 bodov – písomná previerka, prípadové štúdie – na záver 4. sústredenia. 
Minimálny potrebný počet bodov za priebežné hodnotenie je 24,5 b. 
 

b) Opravné priebežné hodnotenie – ústne preskúšanie zahŕňajúce teoretické otázky a prípadovú štúdiu; 
opravné priebežné hodnotenie nahrádza priebežné hodnotenie ako celok.  

 
Skúška – 60 bodov – písomná skúška – riešenie najmenej dvoch prípadových štúdií; riešenie si 
vyžaduje znalosť právnych predpisov, judikatúry a teoretických súvislostí v rozsahu zverejnených 
okruhov.  

 
VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov priebežného 

hodnotenia; 
a) Písomná previerka – 2.10.2021 na záver sústredenia 
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Témy písomnej previerky: 
- Pojem a charakteristika medzinárodného práva verejného (MPV) a práva EÚ.  
- Pramene MPV.   
- Základné zásady a princípy MP.  
- Subjekty MP. 
- Vývoj európskej integrácie.  
- Členstvo v EÚ, pristúpenie, vystúpenie z EÚ.  
- Autorita práva EÚ   a vynútenie povinností vyplývajúcich z členstva v EÚ.  
- Deľba právomocí. 
- Inštitucionálny systém – základné orgány. 

 
b) Písomná previerka – 22.10.2021 na záver sústredenia 

Témy písomnej previerky: 
- Colná únia, voľný pohyb tovaru. 
- Voľný pohyb pracovníkov, sloboda usadzovania 
- Voľný pohyb služieb, kapitálu a platieb. 

 
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 13. 12.2021; okruhy sú rovnaké ako v prípade 
riadneho termínu. Študent môže v rámci náhradného termínu písomnej previerky získať najviac 
10 alebo20 bodov v rámci priebežného hodnotenia, podľa toho, či si nahrádza jednu previerku 
alebo obe.  

 
IX. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 
činnostiach 
Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej 24,5 bodu, inak študent nie je 
z predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“). 

 
X. Harmonogram a témy sústredení: 

 
1. sústredenie:   24. 9. 2021  
Témy sústredenia: 
- Pojem a charakteristika medzinárodného práva verejného (MPV) a práva EÚ.  
- Pramene MPV.   
- Základné zásady a princípy MP.  
- Subjekty MP. 
- Vývoj európskej integrácie.  
- Členstvo v EÚ, pristúpenie, vystúpenie z EÚ.  
- Autorita práva EÚ   a vynútenie povinností vyplývajúcich z členstva v EÚ.  
- Deľba právomocí. 
- Inštitucionálny systém – základné orgány. 

2. sústredenie:  2. 10. 2021 
Témy sústredenia: 
- Systém európskeho práva, pramene, povaha, tvorba a postavenie európskeho práva.  
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- Základné aplikačné zásady a princípy európskeho práva.  
- Úloha procesu harmonizácie práva.  
- Formy a metódy uplatňovania európskeho práva. 
 
3. sústredenie:   9. 10. 2021  
Témy sústredenia: 

- Súdny systém EÚ. Druhy konania. 
- Občianstvo EÚ. Voľný pohyb osôb. 

 
4. sústredenie:   22. 10. 2021  
Témy sústredenia: 

- Colná únia, voľný pohyb tovaru. 
- Voľný pohyb pracovníkov, sloboda usadzovania 
- Voľný pohyb služieb, kapitálu a platieb. 

 
XI. Právne predpisy potrebné na konzultačné sústredenia: 

Zmluva o EU, Zmluva o fungovaní EÚ 
Smernica 2004/38 

 
Na 1. konzultačné sústredenie aj: 
Viedenský dohovor o zmluvnom práve 
Charta OSN 
Všeobecná deklarácia ľudských práv 
Štatút Medzinárodného súdneho dvora 

 
 

20. septembra 2021 
 
 
 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.     doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 


