
Technické pokyny k skúšobnému úkonu z predmetu Európske právo I. v ZS a.r. 2021/2022: 

1. Skúšobný úkon sa riadi Pokynom dekana č. 5/2021 

2. Študenti sa môžu podľa vopred zverejnených podmienok záverečného hodnotenia prihlásiť na 

skúšku v systéme AiS v rámci vypísaných termínov.  

3. Záverečná skúška bude prebiehať ústnou formou dištančne prostredníctvom aplikácie  MS Teams. 

Na ústnej skúške študent zodpovie (i) jednu náhodne zvolenú skúšobnú otázku zo zverejneného 

zoznamu skúšobných otázok a (ii) uskutoční rozbor jedného z rozhodnutí Súdneho dvora resp. 

Všeobecného súdu zo zverejneného zoznamu rozhodnutí. 

4. Pre konkrétny deň skúšky bude vytvorený jeden osobitný tím v aplikácii MS Teams, v rámci 

ktorého bude v priečinku „Súbory“ zverejnený zoznam prihlásených študentov vygenerovaný 

systémom AiS. Poradie študentov na skúške bude určené podľa tohto zoznamu.  

5. Na realizáciu skúšobného úkonu bude využitá možnosť rýchleho hovoru, teda priame volanie 

skúšajúceho študentovi cez aplikáciu MS Teams. Študent čaká na hovor pripravený s funkčnou 

(odskúšanou) kamerou a mikrofónom.  

6. Predpokladaný časový rozsah skúšobného úkonu jedného študenta bude cca 30 min. Na prípravu 

bude mať študent max. 5 minút so zapnutou kamerou a mikrofónom.  

7. Po začatí osobitného stretnutia za účelom realizácie skúšky skúšajúci zabezpečí určenie skúšobnej 

otázky a rozhodnutia Súdneho dvora resp. Všeobecného súdu online generátorom náhodných 

čísel pomocou zdieľanej obrazovky.  

8. V zmysle bodu 14 časti B Pokynu dekana je študent pripravený na to, aby hodnoverne preukázal 

svoju totožnosť (ISIC, občiansky preukaz). 

9. Počas skúšky študent používa neoznačené rozhodnutia Súdneho dvora, resp. Všeobecného súdu, 

to znamená bez vpísaných poznámok, komentárov a farebných zvýraznení. Odporúča sa 

používanie tlačenej verzie rozhodnutí. V prípade použitia elektronickej verzie rozhodnutí je 

študent povinný na výzvu skúšajúceho zapnúť zdieľanie svojej obrazovky. 

10. Skúšajúci je oprávnený počas celého trvania skúšobného úkonu požiadať študenta, aby nasnímal 

okolie miestnosti, v ktorej sa počas skúšobného úkonu nachádza.  

11. V prípade, že na strane študenta nastanú technické problémy v rámci realizácie ústnej skúšky, 

študent postupuje podľa bodu 1 časti B Pokynu dekana. 

 

https://www.upjs.sk/public/media/18041/Pokyn%20c.5%20%20skuskove%20ZS%202021-2022.pdf

