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1. Ústava – jej podstata a hierarchia právneho poriadku (23.9.) 

- teoretické základy ústavného súdnictva 

- ústavné súdnictvo a jeho typy vo svete 

 

2. Ústavný súd SR (30.9.) 

- právny základ činnosti, zloženie a funkcie 

- princípy konania pred ústavným súdom, základná právomoc 

 

3. Postavenie sudcu ústavného súdu (7.10.) 

- menovanie a odvolanie (podmienky) 

- disciplinárna zodpovednosť sudcov ústavného súdu 

- Kancelária ústavného súdu a súdni poradcovia 

 

4. Základy konania pred ústavným súdom (14.10.) 

- účastníci konania 

- základné fázy konania pred ústavným súdom 

 

5. Rozhodnutia ústavného súdu (21.10.) 

- druhy a typy 

- účinky rozhodnutí  

- precedenčný charakter rozhodnutí 
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6.  Konanie o súlade právnych predpisov (28.10.) 

 

7. Prvé priebežné hodnotenie (4.11.) 

 

8. Konanie o výklade ústavy a ústavných zákonov (11.11.) 

 - preventívna kontrola ústavnosti 

 

9. Konanie o ústavných sťažnostiach (18.11.) 

- konanie o vyhlásení núdzového a výnimočného stavu, konanie o príslušnosť 

 

10. Volebné súdnictvo (25.11.) 

- overenie mandátu poslanca NR SR, konanie o výsledku referenda 

 

11. Konanie o rozpustení politickej strany (2.12.) 

- právomoc ústavného súdu voči prezidentovi 

- právomoc ústavného súdu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

 

12. Konanie pred ESĽP (9.12.) 

- základné princípy 

- základný proces pred ESĽP 

- rozhodnutia a ich účinky 

 

13.  Druhé priebežné hodnotenie (16.12). 
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