
MPV I.  
 
 
Informácia pre študentov/študentky, ktorí/ktoré majú povolené vykonať skúšku 
z predmetu Medzinárodné právo verejné I. počas letného semestra akademického roka 
2019/2020 
Skúška: vypracovanie 5 testových a 5 otvorených otázok. 
Predpokladaný termín skúšky: 15. apríl 2020 
Bližšie informácie budú zverejnené prostredníctvom webstránky a mailom v týždni od 
6.4.2020 do 9.4.2020.  
 
Výučba a následné povinnosti počas semestra: 
 
V rámci systému MOODLE sú zverejnené prednášky a zadania konkrétnych prípadov tak, ako 
boli naplánované na začiatku semestra. Preto odporúčame v rámci samoštúdia využiť tieto 
zdroje rovnako ako aj povinnú resp. odporúčanú literatúru. 
 
Študenti podľa rozdelenia do skupín (podľa rozvrhu) majú povinnosť zaslať mailom do 
15.4.2020 pedagógom (podľa rozdelenia) vypracovaný prípad v nasledujúcej štruktúre: 
 
Formát: písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5 (+ pred a za 0 b), zarážky vpravo, vľavo 
0 cm,  
Uviesť meno a priezvisko študenta 
Obsah: stručne a výstižne popísať skutkovú podstatu prípadu - max. 10 riadkov, otázky 
položené zo strany jednotlivých strán prípadu Medzinárodnému súdnemu dvoru (MSD), 
určenie jurisdikcie MSD, argumenty jednotlivých strán sporu, rozsudok s odôvodnením. 
Maximálny rozsah:  2 strany A4 
 
R. Mihalovič  
- I. ročník bc. štúdia - skupina č. 1 (všetci absolvujúci skupinu so začiatkom výučby utorok 
13:30 hod) - spracovanie prípadu Právo prechodu cez indické územie, Portugalsko proti 
Indii – (Medzinárodný súdny dvor, rozsudok, 12. apríla 1960),  
- I. ročník bc. štúdia - skupina č. 2 (všetci absolvujúci skupinu so začiatkom výučby utorok 
16:30 hod)-  spracovanie azylového prípadu Haya del Torre, Kolumbia proti Peru 
(Medzinárodný súdny dvor, 20. 11. 1950),  
- I. ročník bc. štúdia - skupina č. 3 (všetci absolvujúci skupinu so začiatkom výučby utorok 
18:00 hod)- spracovanie prípadu Spor o vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros, Maďarsko 
proti Slovensku (Medzinárodný súdny dvor, 25. 9. 1997) 
 
J. Jankuv  
- I. ročník bc. štúdia - skupina č. 5 (všetci absolvujúci skupinu so začiatkom výučby streda 
13:30 hod)- spracovanie prípadu Korfský kanál, Veľká Británia proti Albánsku 
(Medzinárodný súdny dvor, 9. apríl 1949)  
- I. ročník bc. štúdia - skupina č. 6 (všetci absolvujúci skupinu so začiatkom výučby streda 
15:00 hod)- spracovanie prípadu Vojenské a polovojenské aktivity v a proti Nikarague, 
Nikaragua proti USA (Medzinárodný súdny dvor, rozsudok, 27.jún 1986)  
 
 
 
 



D. Lantajova  
- I. ročník bc. štúdia - skupina č. 4 (všetci absolvujúci skupinu so začiatkom výučby streda 
08:00 hod)- spracovanie prípadu Súlad jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova s 
medzinárodným právom (Medzinárodný súdny dvor, posudok 22.júla 2010) 
 
Prípad bude hodnotený max. počtom 5,5 boda, ktoré budú započítané do celkového hodnotenia 
aktivít študenta na seminároch. Upozornenie: každý študent je povinný odovzdať vypracovanie 
daného prípadu včas. 
Následne, po doručení spracovaných prípadov budú zverejnené kompletné prípady aj s 
rozhodnutím súdu v rámci systému MOODLE. 
 
V týždni od 27.4. 2020 do 30.4.2020 bude pre študentov pripravený online test 
pozostávajúci z 15 otázok, pričom každá otázka bude hodnotená 1,5 bodom, maximálny počet 
bodov bude 22,5 boda. Presný dátum bude špecifikovaný do 22.4.2020 prostredníctvom 
oznamu na webstránke Katedry MPaEP a mailovej správy. 
 
Študentovi sa zrátajú dosiahnuté body v rámci riešenia prípadov počas seminárov (študent 
mohol doteraz získať maximálne 8 bodov), z odovzdaného vypracovaného prípadu a online 
testu. Maximálne môže študent dosiahnúť 36 bodov, ktoré budú prepočítané na bonusové body 
rovnakým kľúčom, ako bolo stanovené na začiatku semestra. 
 
V prípade, ak sa vyskytne situácia, že prípadové štúdie študentov či študentiek budú navzájom 
opisované resp. totožné, prípadová štúdia nebude hodnotená a daný študent či študentka bude 
musieť spracovať novú štúdiu v odlišnej forme.   
 
Záverečné hodnotenie 
Termíny a forma záverečného hodnotenia budú oznámené neskôr podľa pokynov vedenia 
fakulty na webstránke katedry, resp. v systéme MAIS. 
 


