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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:  letný semester, 2022/2023 

  

II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/bakalársky/externá  

 

III. Názov predmetu:  Ústavné právo 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Študenti sú povinní sledovať prednášky zverejnené online.  

b) Výučba vo forme seminárov neprebieha. 

c) Súčasťou výučby sú štyri konzultačné sústredenia, ktorých účelom je najmä 

precvičenie vedomostí nadobudnutých samoštúdiom a konzultácie prípadných 

nejasností. Účasť študentov na konzultačných sústredeniach je povinná. 

d) Ak sa študent nezúčastní na jednom alebo viacerých konzultačných sústredeniach, 

neúčasti (absencie) si nahradí prostredníctvom samoštúdia. Iná forma náhrady 

absencie sa neudeľuje.  

 

V. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

a) Priebežné hodnotenie pozostáva z jednej časti - písomnej previerky, ktorá bude 

realizovaná na poslednom konzultačnom sústredení. Maximálny počet bodov, ktoré 

bude možné za písomnú previerku získať, je 20 bodov. Na to, aby sa študent mohol 

zúčastniť záverečnej skúšky je potrebné získať najmenej 12 bodov. Ak študent 

potrebný počet bodov nezíska, bude sa môcť zúčastniť niektorého z opravných 

termínov priebežného hodnotenia, ktoré budú prebiehať počas skúškového obdobia 

a ktorých termíny zverejnené na webstránke katedry. 

b) Záverečná skúška bude prebiehať ústnou formou. Podrobnosti budú zverejnené 

v osobitnom ozname na webstránke katedry (časť „Aktuálne oznamy !!!“).   

 

VI. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

a) Termín priebežného hodnotenia je nasledovný: 

– 14. apríl 2023 o 18:00 
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b) Predmetom priebežného hodnotenia bude teoretická otázka a/alebo stručný 

simulovaný prípad  vecne spadajúce do nasledujúcej matérie: 

– prednášky č. 1 až 13 uvedené v sylaboch pre dennú formu štúdia 

 

VII. Informácia o náhradných možnostiach splnenia podmienok priebežného hodnotenia, 

ktoré ale nie sú celkovým opravným termínom priebežného hodnotenia podľa čl. 13 

ods. 4 Študijného poriadku fakulty: 

(napr.) 

Náhradné termíny priebežného hodnotenia sa realizovať nebudú. Študenti, ktorí sa 

riadneho termínu nezúčastnili, sa budú môcť zúčastniť niektorého z opravných 

termínov. 

 

VIII. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach 

a) Nevyhnutným predpokladom pre možnosť zúčastniť sa záverečnej skúšky je splnenie 

podmienky priebežného hodnotenia. 

b) Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej 12 bodov, inak nie je z 

predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť záverečnej skúšky (je neklasifikovaný – 

„X“).  

 

 

V Bratislave, 12. 2. 2023  

  

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

zástupca vedúceho katedry 


