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USMERNENIE ÚSTAVU EURÓPSKEHO PRÁVA PRAF UK  
KU SKÚŠKAM Z PREDMETOV VYUČOVANÝCH NA ÚEP 

 
 
Toto usmernenie je vydané v súvislosti s protiopatreniami voči vírusovému ochoreniu COVID-19 a platí až 
do odvolania zákazu kontaktnej výučby. 
 
1) Toto usmernenie sa týka predmetov (vrátane ich mutácií pre EaP) vyučovaných na Ústave európskeho 

práva (ďalej len „ÚEP“).  
 

2) Študenti sú povinní prihlásiť sa na vybraný termín skúšky alebo opravné termíny priebežného skúšania 
(ďalej len „NPH“) prostredníctvom AIS2.  

 
3) Študent, ktorý nedosiahol potrebný počet bodov z priebežného hodnotenia, nesmie sa prihlásiť na termín 

skúšky. 
 

4) Predmety a spôsob ich skúšania: 
a. ZPEÚaMP (denná / externá forma):  

- písomná skúška prostredníctvom MOODLE;  
- študent musí byť počas skúšky pripojený aj prostredníctvom MS Teams na účely kontroly; 
- dve prípadové štúdie. 

 
b. ZPEÚaMP (NPH):  

- ústne prostredníctvom MS Teams; 
- teoretické otázky a prípadová štúdia v zmysle okruhov zverejnených na skúšku. 

 
c. Európske právo (EaP):  

- študent je prihlásený prostredníctvom MS Teams; 
- zadanie vypracováva písomne na papier vlastnoručným písmom; 
- odovzdáva v stanovenom čase sken alebo fotokópiu. 
- 2 teoretické otázky + prípadová štúdia 

 
 

d. Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi 
- študent je prihlásený prostredníctvom MS Teams; 
- zadanie vypracováva prostredníctvom MOODLE; 
- prípadová štúdia 

 
e. EU LAW 1 / Európske právo 1 

- 1st part orally through the MS Teams / 1. časť ústne prostredníctvom MS Teams   
- 2nd part in written through the MS Teams / 2. časť písomne prostredníctvom MS Teams  
- case study / prípadová štúdia  

 
f. EU LAW 2 / Európske právo 2 

- 1st part orally through the MS Teams / 1. časť ústne prostredníctvom MS Teams   
- 2nd part in written through the MS Teams / 2. časť písomne prostredníctvom MS Teams  
- case study / prípadová štúdia  

 
g. Európske právo 2 (Právo vnútorného trhu) 

- ústna skúška prostredníctvom MS Teams;  
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- študent musí byť počas skúšky pripojený aj prostredníctvom MS Teams na účely kontroly; 
- prípadová štúdia. 

 
h. European Competition Law and State Aid / Európske súťažné právo a štátna pomoc 

- oral exam through the MS Teams / ústne prostredníctvom MS Teams; 
- case study /prípadová štúdia. 

 
i. Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2):  

- písomná skúška prostredníctvom MOODLE;  
- študent musí byť počas skúšky pripojený aj prostredníctvom MS Teams; 
- prípadová štúdia. 

 
 

j. Inštitucionálne právo Európskej únie 
- študent je prihlásený prostredníctvom MS Teams; 
- prípadová štúdia 

 
k. Konania pred Súdnym dvorom EÚ 

- študent je prihlásený prostredníctvom MS Teams; 
- zadanie vypracováva prostredníctvom MOODLE; 
- prípadová štúdia 

 
l. PRVT: 

- študent je prihlásený prostredníctvom MS Teams; 
- zadanie vypracováva prostredníctvom MOODLE; 
- 2 teoretické otázky + prípadová štúdia 

 
m. PZBOP: 

- študent je prihlásený prostredníctvom MS Teams;  
- zadanie vypracováva prostredníctvom MOODLE; 
- prípadová štúdia 

 
n. Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ 

- študent je prihlásený prostredníctvom MS Teams; 
- zadanie vypracováva prostredníctvom MOODLE; 
- prípadová štúdia 

 
o. Verejné obstarávanie 

- študent je prihlásený prostredníctvom MS Teams; 
- zadanie vypracováva prostredníctvom MOODLE; 
- prípadová štúdia 

 
 
PÍSOMNÉ ODPOVEDE MUSIA BYŤ ODOVZDANÉ V STANOVENOM TERMÍNE, INAK SA NA NE 
NEPRIHLIADA! 
 
 

5) Ústna forma skúšania/hodnotenia bude prebiehať prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Uzatvorenie 
systému AIS prebehne 48 hodín pred plánovanou skúškou, ak skúšajúci pedagóg nerozhodne inak. 

 
6) V prvý deň uzatvorenia systému AIS riaditeľ ÚEP rozdelí študentov termínu, ktorí majú byť skúšaní ústnou 

formou a priradí ich jednotlivým skúšajúcim na skúšanie (každý termín skúšajú všetci zamestnanci ÚEP, 
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ktorí daný predmet vyučovali). 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 NPH pre predmet ZPEUaMP – vypísané v AIS napríklad na 20.5. o 9.00; 10 študentov 
priradených k doc. Blažovi – najneskôr deň pred termínom študentov informuje, že skúšať sa začne o 9:00 
a k tomuto času určí dvoch študentov; zvyšných 8 študentov bude priradených na určitý čas približne v 15 
minútových rozostupoch (t. j. 9:15, 9:30, 9:45, atď.) 
O 9:00 doc. Blažo pripojí prvých dvoch študentov na skúšku, zadajú sa im otázky na vypracovanie a cca 
o 9:15 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. 
 
POZOR! Dôrazne žiadame, aby študenti boli nachystaní ísť odpovedať (t. j. aby boli prítomní pri počítači) 15 
minút pred im zadaným časom až 15 minút po im pridelenom čase. Ak by sa skúšanie predĺžili na viac ako 15 
minút po 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). 
 

7) Písomná forma skúšania/hodnotenia bude prebiehať prostredníctvom aplikácie MOODLE alebo MS 
TEAMS. Použitie konkrétnej aplikácie určia skúšajúci jednotlivých predmetov a informujú o tom 
študentov poznámkou v systéme AIS.  
 

8) Odovzdanie písomného vypracovania:  
a. V prípade písomného skúšania cez MS Teams je študent povinný svojim rukopisom vypracovať 

zadanie na papier a do uplynutia stanoveného času čitateľnú farebnú fotografiu alebo sken svojho 
vypracovaného zadania odoslať na mail skúšajúceho.  
 

b. V prípade písomného skúšania cez MOODLE je študent povinný zadanie odoslať do uplynutia 
stanoveného času prostredníctvom zodpovedajúcej funkcie v tomto programe. Na mailom zaslané 
vypracované zadania pri skúšaní cez MOODLE skúšajúci nebude prihliadať. 

 
9) Študent je povinný na začiatku skúšania preukázať svoju totožnosť kartou ISIC alebo občianskym 

preukazom alebo cestovným dokladom, v opačnom prípade nebude pripustený na skúšku a bude 
hodnotený známkou Fx.  

 
10) ÚEP povoľuje na vypracovanie zadania k otázkam študentom používať iba nekomentované právne 

predpisy; 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 ofotiť mobilom a zaslať 
skúšajúcemu na jeho mailovú adresu.  

 
11) Počas skúšania je študent povinný  

 
a. zdieľať svoju obrazovku a 
b. mať povinne zapnutý mikrofón a  
c. na výzvu skúšajúceho bezodkladne prepínať medzi vyzdieľanou obrazovkou a kamerou na 

počítači/notebooku/mobile.  
V čase skúšania nesmie byť v miestnosti so študentom v miestnosti prítomný nik; študent je povinný na 
výzvu skúšajúceho túto skutočnosť preukázať nasmerovaním kamery na miestnosť ako takú.  

 
12) Nedodržanie povinností zo strany študenta môže mať za následok udelenie hodnotenia Fx zo skúšky.  
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13) ÚEP dôrazne vyzýva študentov (osobitne tých, ktorí sa obávajú technických problémov na ich strane), aby 
si dôsledne zvážili tú skutočnosť, že 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 ÚEP hodnotiť známkou Fx zo skúšky. Zdôrazňujeme, že na konci toho skúškového 
obdobia neprebehne kontrolná etapa štúdia, a preto bude možné študenta vyskúšať aj tvárou v tvár 
nasledujúci semester po povolení kontaktnej výučby.  

 
14) V prípade, ak technický problém pri skúšaní nastane na strane skúšajúceho a nebude môcť termín 

riadne prebehnúť neskôr v daný deň, daný skúšajúci určí nový termín skúšania (do konca daného 
skúšobného týždňa), 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.  

 
15) ÚEP si dovoľuje upozorniť, že vzhľadom na to, že ďalšie termíny skúšok budú vypísané v auguste, tak ÚEP 

v období máj a jún nebude pridávať žiadne nové termíny a ani rozširovať už vypísané termíny. ÚEP si 
vyhradzuje právo neodpovedať na maily študentov, kde ich otázka smeruje práve k tomuto bodu 
usmernenia.  

 
Bratislava 20. 9. 2021 

 
 

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

  riaditeľ ÚEP                  zástupca riaditeľa ÚEP 
         v. r.             v. r. 

 

 
 
 

 


