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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

(pre skupiny všetkých vyučujúcich) 
  

 

I. Semester/akademický rok:  zimný semester, 2022/2023 

  

II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/magisterský/denná 

 

III. Názov predmetu:  Konanie pred Ústavným súdom 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Študenti sú povinní sledovať prednášky zverejnené online (v aplikácii Stream). 

b) Výučba vo forme seminárov neprebieha. 

 

V. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

a) Hodnotenie predmetu pozostáva len z priebežného hodnotenia, ktoré sa skladá z 

dvoch častí - písomných previerok. 

b) Ak študent nezíska z priebežného hodnotenia dostatočný bodov počas výučbovej časti 

semestra (dve časti priebežného hodnotenia uvedené v bode VI.), má možnosť 

zúčastniť sa najviac dvoch opravných termínov, ktoré budú prebiehať počas 

skúškového obdobia. Forma opravných termínov priebežného hodnotenia bude 

rovnaká ako v prípade dvoch častí priebežného hodnotenia, ktoré prebehnú počas 

výučbovej časti, s tou výnimkou, že pôjde len o jednu písomnú previerku zahŕňajúcu 

celu matériu predmetu. Podrobnosti budú zverejnené v osobitnom ozname na 

webstránke katedry (časť „Aktuálne oznamy !!!“). 

 

VI. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

a) Termíny priebežného hodnotenia sú nasledovné: 

Prvá časť – 4. 11. 2022 o 13:45 v miestnosti 1 NB. 

Druhá časť – 16. 12. 2022 o 13:45 v miestnosti 1 NB. 

b) Predmetom priebežného hodnotenia budú teoretické otázky (prvá časť) aj stručné 

simulované prípady/vypracovanie podania (druhá časť) vecne spadajúce do 

nasledujúcej matérie: 
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Prvá časť – prednášky č. 1 až 6 uvedené v sylaboch, odkazy na ktoré sú uvedené na 

webstránke katedry. 

Druhá časť – prednášky č. 7 až 11 uvedené v sylaboch, odkazy na ktoré sú uvedené na 

webstránke katedry. 

 

 

V Bratislave, 14. 9. 2022 

  

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

zástupca vedúceho katedry 

 

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. 

vyučujúci predmetu 


