
 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. 6 

P. O. BOX  313 

810 00  Bratislava 

Katedra ústavného práva 

 

marek.domin@flaw.uniba.sk 

 

www.uniba.sk 

 

 

Milé študentky, milí študenti, 

V zmysle platného opatrenia dekana PF UK bude skúškové obdobie letného semestra ak. r. 2021/2022 
prebiehať v období od 16. 5. do 30. 6. 2022, a to kontaktným („fyzickým“) spôsobom.  

 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

Priebežné hodnotenie i záverečné skúšky budú prebiehať kontaktným spôsobom na fakulte. 
Výnimkou je oprava priebežného hodnotenia z predmetu Ochrana základných práv, ktorá bude 
prebiehať dištančným spôsobom prostredníctvom aplikácie Moodle. 

Na všetky termíny všetkých záverečných skúšok v oboch formách štúdia je potrebné sa prihlásiť 
prostredníctvom systému AIS. Študent, ktorý nebude na termín skúšky riadne prihlásený, sa skúšky 
nebude môcť zúčastniť. 

Na termín priebežného hodnotenia sa, naopak, cez systém AIS neprihlasuje. Pokyny týkajúce sa 
priebežného hodnotenia a termíny priebežného hodnotenia sú zverejnené v osobitnom ozname. 

 

1/  ÚSTAVNÉ PRÁVO (denné aj externé štúdium)  a  OCHRANA ZÁKLADNÝCH PRÁV (denné aj 
externé štúdium) 

- Ústna forma (skúška predstavuje 80% celkovej známky, zvyšných 20% je priebežné hodnotenie). 

- Najneskôr v čase, ktorý je v systéme AIS uvedený ako začiatok skúšky, bude študentom oznámené 
ich rozdelenie medzi jednotlivých skúšajúcich (napr. písomným oznanom) v priestoroch Katedry 
ústavného práva na 3. poschodí v starej budove PF UK. Študenti sa ďalej riadia pokynmi skúšajúcich. 

- Študenti v rámci skúšky zodpovedia jednu teoretickú otázku vybranú zo zoznamu otázok 
zverejnenom na webstránke katedry a jednu praktickú otázku (simulovaný prípad) vecne zapadajúcu 
do okruhu tém rovnako zverejnených na webstránke katedry. Na úspešné absolvovanie skúšky je 
potrebné zodpovedať dostatočne obe otázky. Nedostatočné zodpovedanie čo i len jednej z nich má 
za následok hodnotenie Fx. 

- Pri príprave aj skúšaní smie študent používať nekomentované právne predpisy, predovšetkým 
Ústavu. Všetky právne predpisy musia byť výlučne v papierovej podobe a musí si ich priniesť študent 
sám. Počas prípravy na odpoveď, ako aj počas odpovede samotnej, môžu byť zo strany skúšajúceho 
podrobené kontrole. Za skutočnosť, že prinesené právne predpisy spĺňajú všetky uvedené 
podmienky, zodpovedá výlučne skúšaný študent. 

- Čítanie textu právneho predpisu nemožno považovať za relevantnú a adekvátnu odpoveď na skúške. 
Rovnako tak nemožno tolerovať to, keď študent pri neschopnosti odpovedať na otázku či podotázku 
začne zdĺhavo listovať v právnom predpise s predstavou, že v ňom bude listovať dovtedy, kým 
prípadne nenaďabí na odpoveď. Použiť právny predpis pri samotnej odpovedi je užitočné vtedy, keď 
je zo spôsobu jeho použitia zrejmé, že študent vie, čo hľadá a kde má hľadať. V opačnom prípade tým 
len demonštruje to, čo sa dá stručne, pravdivo a férovo zhrnúť v odpovedi: „Neviem.“ 
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2/  ŠTÁTOVEDA (denné aj externé štúdium) 

- Písomná forma (skúška predstavuje 80% celkovej známky, zvyšných 20% je priebežné hodnotenie). 

- V dostatočnom časovom predstihu pred časom začiatku skúšky uvedenom v systéme AIS (najmenej 
15 min.) sa študenti dostavia k miestnosti uvedenej v systéme AIS. Študenti sa ďalej riadia pokynmi 
skúšajúcich/dozorujúcich. 

- Študenti v rámci skúšky zodpovedia viacero teoretických otázok vybraných zo zoznamu otázok 
zverejneného na webstránke katedry. 

- Pri vypracovaní písomných odpovedí nie je dovolené používať žiadne pomôcky okrem písacích 
potrieb. Predovšetkým nie sú prípustné žiadne právne predpisy ani iné texty v žiadnej podobe. 
Nedodržanie tohto pravidla bude mať bez výnimky za následok ukončenie vypracovania, hodnotenie 
známkou Fx a vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti.  

 

3/  TEÓRIA A PRAX LEGISLATÍVY (denné štúdium; oprava priebežného hodnotenia) 

- Písomná forma. 

- V dostatočnom časovom predstihu pred časom začiatku skúšky uvedenom v systéme AIS (najmenej 
15 min.) sa študenti dostavia k miestnosti uvedenej v systéme AIS. Študenti sa ďalej riadia pokynmi 
skúšajúcich/dozorujúcich. 

- Študenti v rámci skúšky zodpovedia viacero teoretických otázok vybraných zo zoznamu otázok 
zverejnenom na webstránke katedry a/alebo vypracujú praktické zadanie. 

- Študenti môžu počas spracovania odpovede na praktické zadanie používať nekomentované právne 
predpisy. Všetky právne predpisy musia byť výlučne v papierovej podobe a musí si ich priniesť študent 
sám. Počas úvodných pokynov, ako aj počas vypracovávania odpovede, môžu byť zo strany 
skúšajúceho/dozorujúceho podrobené kontrole. Za skutočnosť, že prinesené právne predpisy spĺňajú 
všetky uvedené podmienky, zodpovedá výlučne skúšaný študent. V prípade, ak bude študent 
používať nedovolené pomôcky, bude hodnotený známkou Fx a následne bude voči nemu vyvodená 
disciplinárna zodpovednosť. 

 

4/  ÚSTAVNÉ PRÁVO program Ekonómia a právo (denné aj externé štúdium) 

- Písomná forma (skúška predstavuje 80% celkovej známky, zvyšných 20% je priebežné hodnotenie). 

- V dostatočnom časovom predstihu pred časom začiatku skúšky uvedenom v systéme AIS (najmenej 
15 min.) sa študenti dostavia k miestnosti uvedenej v systéme AIS. Študenti sa ďalej riadia pokynmi 
skúšajúcich/dozorujúcich. 

- Študenti v rámci skúšky zodpovedia viacero teoretických otázok vybraných zo zoznamu otázok 
zverejnenom na webstránke katedry a/alebo vypracujú praktické zadanie. 

- Študenti môžu počas spracovania odpovede na praktické zadanie používať nekomentované právne 
predpisy. Všetky právne predpisy musia byť výlučne v papierovej podobe a musí si ich priniesť študent 
sám. Počas úvodných pokynov, ako aj počas vypracovávaní odpovede, môžu byť zo strany 
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skúšajúceho/dozorujúceho podrobené kontrole. Za skutočnosť, že prinesené právne predpisy spĺňajú 
všetky uvedené podmienky, zodpovedá výlučne skúšaný študent. V prípade, ak bude študent 
používať nedovolené pomôcky, bude hodnotený známkou Fx a následne bude voči nemu vyvodená 
disciplinárna zodpovednosť. 

 

5/  KONANIE PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM (denné aj externé štúdium; oprava priebežného 
hodnotenia) 

- Písomná forma. 

- V dostatočnom časovom predstihu pred časom začiatku skúšky uvedenom v systéme AIS (najmenej 
15 min.) sa študenti dostavia k miestnosti uvedenej v systéme AIS. Študenti sa ďalej riadia pokynmi 
skúšajúcich/dozorujúcich. 

- Študenti v rámci skúšky zodpovedia viacero teoretických otázok vybraných zo zoznamu otázok 
zverejnenom na webstránke katedry a/alebo vypracujú praktické zadanie/podanie na ústavný súd. 

- Študenti môžu počas spracovania odpovede na praktické zadanie používať nekomentované právne 
predpisy. Všetky právne predpisy musia byť výlučne v papierovej podobe a musí si ich priniesť študent 
sám. Počas úvodných pokynov, ako aj počas vypracovávaní odpovede, môžu byť zo strany 
skúšajúceho/dozorujúceho podrobené kontrole. Za skutočnosť, že prinesené právne predpisy spĺňajú 
všetky uvedené podmienky, zodpovedá výlučne skúšaný študent. V prípade, ak bude študent 
používať nedovolené pomôcky, bude hodnotený známkou Fx a následne bude voči nemu vyvodená 
disciplinárna zodpovednosť. 

 

6/  POLITOLÓGIA PRE PRÁVNIKOV (denné aj externé štúdium) 

- Písomná forma. 

- V dostatočnom časovom predstihu pred časom začiatku skúšky uvedenom v systéme AIS (najmenej 
15 min.) sa študenti dostavia k miestnosti uvedenej v systéme AIS. Študenti sa ďalej riadia pokynmi 
skúšajúcich/dozorujúcich. 

- Študenti zodpovedia niekoľko otázok vybraných zo zoznamu zverejnenom na webstránke katedry. 

 

NEKOMENTOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Na všetkých predmetoch s výnimkou predmetu Štátoveda je na záverečnej skúške možné počas 
prípravy aj počas odpovede používať nekomentované právne predpisy, avšak výlučne v tlačenej 
(papierovej) podobe. 

Prečítanie textu právneho predpisu pri ústnej skúške alebo jeho prepis do písomky pri písomnom 
skúšaní sa však nepovažuje za dostačujúci na úspešné absolvovanie skúšky. 

Okruh povolených dokumentov vyplýva z matérie každého jednotlivého predmetu a rozumejú sa 
nimi predpisy v platnom a účinnom znení. Ide najmä o predpisy, na ktoré odkazujú učebné texty a na 
ktoré sa odkazovalo a s ktorými sa pracovalo počas výučby, predovšetkým: 
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- Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

- Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

- Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach 

- zakladajúce zmluvy Európskej únie a jej Charta základných práv 

- Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) 

- Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 
stavu a núdzového stavu 

- Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. (ochrana verejného záujmu / "konflikt záujmov") 

- Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. (spolupráca NR SR a vlády v záležitostiach EÚ) 

- Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. (preskúmavanie rozhodnutí NBÚ) 

- Civilný sporový poriadok 

- Občiansky zákonník 

- Správny súdny poriadok 

- Trestný zákon 

- Trestný poriadok 

- Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

- Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve 

- Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

- Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej miery 

- Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR 

- Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore 

- Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR 

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

- Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 

- Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv 

- Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

- Zákon č. 19/2002 Z. z. ktorým sa stanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády 
SR 

- Zákon č 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky 
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- Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon) 

- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

- Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine 

- Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 

- Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody 

- Zákon č. 211/2006 Z. z. o výkone väzby 

- Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva ("volebný kódex") 

- Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani 

- Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR 

- Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky 

- Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách 

- Legislatívne pravidlá vlády (uznesenie vlády č. 164/2016). 

 

 

V Bratislave 13.mája 2022 

 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

zástupca vedúceho KÚP  

 


