
stručné okolnosti prípadu:

Zamestnávateľ (súkromná spoločnosť) požiadal pána Bărbulesca, aby zriadil 

firemný účet v službe instantných správ Yahoo Messenger s cieľom reagovať 

na požiadavky a otázky klientov. Krátko na to ho zamestnávateľ upozornil, 

že napriek zákazu používal firemné prostriedky na osobné účely.

Pán Bărbulescu tvrdil, že internet používa iba na prácu, ale zamestnávateľ 

prepredložil 45 strán prepisov jeho komunikácie v Yahoo Messenger obsahujúcich

aj súkromnú komunikáciu s jeho bratom a snúbenicou o osobných 

záležitostiach, ktoré sa týkali zdravia a sexuálneho života; súčasťou výpisu 

bola aj jeho správy, ktoré si vymenil so snúbenicou zo svojho súkromného 

Yahoo Messenger účtu.

Zamestnávateľ skončil pracovný pomer z dôvodu porušenia pracovnej 

disciplíny, s čím pán Bărbulescu nesúhlasil z dôvodu, že skončenie bolo 

zazaložené na narušení jeho súkromia, ktoré je garantované čl. 8 Európskeho

dohovoru o ľudských právach.

Rumunské súdy potvrdili platnosť skončenia a návrhu zamestnanca vyhovela 

až Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá pomerom hlasov 

jedenásť ku šesť, rozhodla, že vnútroštátne súdy nenastolili spravodlivú 

rovnováhu medzi protichodnými záujmami strán v predmetnom spore.

podmienky súťaže:

11. Súťaž poskytuje príležitosť pre získanie nových skúsenosti v simulovanej 

právnej situácií a súčasne zlepšenie argumentačných schopností, kritického 

myslenia, písomného prejavu, strategického myslenia a schopnosti analýzy, 

príp. schopnosti tímovej spolupráce. 

2. Cieľom súťaže je čo najvernejšie napodobniť činnosť generálneho advokáta 

Súdneho dvora Európskej únie predložením návrhov k prípadu týkajúceho sa

aktuálnej problematiky z oblasti pracovného práva, ochrany osobných údajov

a pra práva Európskej únie.

3. Zúčastniť sa môžu študenti všetkých ročníkov denného aj externého štúdia

na Právnickej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave, a to buď 

samostatne alebo maximálne v trojčlenných tímoch. Člen družstva nemôže 

byť zároveň členom iného družstva. Každý (tím) je povinný vypracovať svoje

písomné riešenie bez pomoci iných osôb (ktoré, nie sú členmi tímu).

 

4. Študenti vypracujú písomné riešenie v slovenskom alebo českom jazyku; 

oba jazyky sú rovnocenné.

 

5. Písomné vypracovanie musí byť zaslané elektronicky v súbore s príponou 

DOC alebo DOCX najneskôr do 23:59 SEČ dňa 06.01.2019 na adresu 

andrej.poruban@flaw.uniba.sk; tlačené kópie sa nevyžadujú. Každý súbor 

mmusí byť riadne označený, aby z neho bolozrejmé, kto je autorom.

  

6. Písomné vypracovanie musí pokryť všetky prejudicálne otázky v zmysle 

článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

7. V písomnom vypracovaní sa hodnotí:

i/ tvorivý prístupu k riešeniu zadania,

ii/ obsahová kvalita argumentov týkajúcich sa všetkých položených otázok,

iii/ spriii/ správna právna analýza a jej aplikácia,

iv/ uplatňovanie právnych predpisov (znalosť a porozumenie právnych 

predpisov Európskej únie a judikatúry),

v/ kvalita a rozsah výskumu (právne predpisy, zásady, národná judikatúra, 

akademická spisba),

vi/ presvedčivosť, vynaliezavosť a logika uvažovania,

vii/ porozumenie úlohy generálneho advokáta pred Súdnym dvorom 

EuEurópskej únie,

viii/  gramatika, štýl a zrozumiteľnosť písomného podania.

8. Písomné vypracovanie môže mať maximálny rozsah 3000 slov a formálna 

úprava je ponechaná na súťažiacich.

 

9. Argumenty, myšlienky a iná tvrdenia, ktoré sú obsiahnuté v písomnom 

vypracovaní a nie sú originálnym výtvorom súťažiacich študentov, musia 

bbyť riadne citované. Forma citácie nie je predpísaná, musí však umožňovať 

jednoznačnú identifikáciu zdroja. Citácie sa uvádzajú formou poznámky 

pod čiarou.


