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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KSEP-KFP/
mPEK17-034/17

Názov predmetu:
Daňové a colné konanie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 50 bodov (seminárne práce, aktivita na hodine); záverečné hodnotenie 50
bodov (ústna skúška)
Výsledky vzdelávania:
Študent by po absolvovaní predmetu mal vedieť porozumieť právnej úprave regulujúcej procesné
aspekty daní a cla a vedieť ju aplikovať na situácie v praxi. Mal by rozumieť základným princípom
daňového a colného konania a mal by vedieť v rámci týchto princípov vedieť samostatne spracovať
či dokonca predvídať prípadné zmeny v príslušnej legislatíve.
Stručná osnova predmetu:
Pojem správa daní; Princípy správy daní a daňového konania; Činnosť správcu dane; Právna úprava
správy daní na Slovensku; Pojem colná správa, Princípy správy cla a colného konania; Činnosť
colnej správy; Právna úprava cla a colného konania v EÚ a na Slovensku; Nástroje boja proti
podvodným konaniam na úseku daní a cla
Odporúčaná literatúra:
Babčák, V. a kol. Daňové právo na Slovensku, Bratislava: EPOS, 2015
Šramková D. a kol. Celní správa ve funkčním pojetí, Brno: Masarykova Univerzita, 2012
Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo 2, Bratislava, Bratislava, C.H. Beck, 2012
Aktuálna právna úprava a judikatúra
Články z domácich a zahraničných odborných a vedeckých časopisov dotýkajúcich sa aktuálnych
otázok danej problematiky
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0
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Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 23.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-004/17

Názov predmetu:
Daňové právo a politika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. vypracovanie odbornej semestrálnej práce podľa zadania vyučujúcich
2. záverečná písomná skúška.
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je komplexné pochopenie realizovaných opatrení daňovej politiky štátu
prostredníctvom prehĺbenia vedomosti študentov o ekonomických princípoch zdaňovania a ich
praktickej reflexii v právnom poriadku. Obsahom predmetu je prepojenie daňového práva s
daňovou politikou v širších súvislostiach a v kontexte hospodárskej politiky so zreteľom na
makroekonomický a mikroekonomický dopad daní.
Prednášky sú určené pre študentov študijného programu Právo a ekonómia. Do konca tohto kurzu
by študent mal byť schopný porozumieť základným ekonomickým princípom zdaňovania a ich
reflexii v daňovom práve, vedieť zhodnotiť vývoj daňovej politiky a predikovať dopady zmien v
daňovej politike z mikro aj makro pohľadu.
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet, pojem a charakteristika daňového práva, zásady daňového práva v kontexte daňového
práva EÚ a rozhodnutí Súdneho dvora, daňovo-právny vzťah, vzťah ekonómie a práva v oblasti daní
2. Právne aspekty rôznych foriem zdanenia (majetok/príjem/spotreba) a ich dopady na ekonomiku.
Limity vlády vo vzťahu k ukladaniu daní v SR a vo svete
3. Efektívnosťzdanenia – náklady zdanenia, možnosti ich eliminácie, dopady daní, ekvivalencia
dani
4. Efektívnosť zdanenia – behaviorálne aspekty daní – dopad na spotrebiteľa, ponuku práce, úspory,
podnikanie
5. Spravodlivosť zdanenia - (Princíp úžitku a platobnej schopnosti. Vertikálna a horizontálna
spravodlivosť-teórie obete). Rôzne názory na tieto teórie a ich možnosť aplikovania v praxi.
6. Spravodlivosť zdanenia - rôzne prístupy (libertariánstvo, -liberalizmus, -utilitarizmus,
- Ramseyovo poňatie spravodlivosti,-kolektivizmus, -socializmus, -marxizmus). Faktory
ovplyvňujúce daňové zaťažene daňových subjektov z pohľadu sociálnosti a solidárnosti

Strana: 4

7. Aplikácia daňovej spravodlivosti v praxi- cez využitie daňových sadzieb, -cez meranie nerovnosti
dôchodkov: Lorenzova krivka, Giniho koeficient). Súčasné trendy zdaňovania miezd v krajinách
OECD
8. Právny aspekt spravodlivosti zdanenia – spravodlivosť vo výbere daní
9. Optimálne zdanenie – spotreby (Ramsey, Rosen, Corlett, Hague, Diamond, Heady,...) a príjmov
(Mirrlees, Stern, Allen, Heady, Atkinson...)
10. Neutralita zdanenia - Vzájomný vzťah neutrality zdanenia k ostatným požiadavkám kladeným
na optimálny daňový systém. Dodržiavanie princípu neutrality v daňových systémoch. Hodnotenie
konceptov o neutralite zdanenia podľa zvolených kritérií
11. Princíp dodržiavania neutrality zdanenia v daňovom práve v krajinách EU
12. Aktívna a pasívna daňová politika (Daňové reformy – prejav aktívnej daňovej politiky. Zámery
daňových reforiem – daňové systémy: príjmovo orientované, spotrebne orientované a zmiešané,
komprehenzívna daň z príjmu, rovná daň, duálna daň z príjmov,)
13. Aktuálne otázky daňovej politiky a ich súvislosti v daňovom práve SR.
Odporúčaná literatúra:
1. Zubaľová A. a kol.: Daňové teórie a ich využitie v praxi. Iura Edition, Bratislava 2012.
2. Musgrave, R., Musgrave, P. B.: Veřejné finance v teorii a praxi, Management Press, Praha
1994 – Vybrané kapitoly.
3. Stiglitz, J.E.: Ekonomie veřejného sektoru, GRADA Publishing, Praha, 1997 – vybrané
kapitoly.
4. Jackson, P.M. , Brown, C.V.: Ekonomie veřejného sektoru, Eurolex Bohemia, 2003
5. Levitt, S., Dubner, S.: Freakonomics, Premedia Group, s.r.o., Bratislava 2011- vybrané
kapitoly.
6. Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky: komentár. Heuréka, 2004.
7. Terra, B.J.M., Wattèl, P.J.: European tax law. Kluwer law international, 2005.
8. Gruber,, J.:Public Finance and Public Policy, Third Edition, 2010.
9. Rosen, H.S., Gayer,, T.: Public Finance, 8.Ed. New Jersey: Princeton University Press, 2008.
10. Kaplow, L.: The Theory of Taxation and Public Economics, New Jersey: Princeton University
Press, 2008.
Články z domácich a zahraničných odborných a vedeckých časopisov dotýkajúcich sa aktuálnych
otázok danej problematiky.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 43
A
ABS
B
4,65

2,33

11,63

C

D

E

FX

25,58

13,95

39,53

2,33

Vyučujúci: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK-KSEP-KOP/
mPEK17-016/17

Názov predmetu:
Dokazovanie (Dôkazné právo)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 % s použitím nekomentovaných právnych predpisov, hodnotí sa kvalita
písomného záznamu vykonania dôkazu a ústneho vykonania dôkazu
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 –
72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Predmet sa skúša s využitím nekomentovaných právnych predpisov.
Výsledky vzdelávania:
Interdisciplinárny predmet klinického charakteru vychádza z potrieb praxe. Študent si v rámci
neho cibrí schopnosť reálne vykonávať dôkazy, identifikovať ich a presvedčivo ich podať či
už v občianskoprávnom, správnoprávnom alebo trestnom konaní. Zameraný je aj na súvislosti
príslušných foréznych disciplín a na aktuálne problémy spojené s dokazovaním vo virtuálnom
priestore.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem a predmet dôkazného práva. Základné pojmy dôkazného práva, terminologické rozdiely
z pohľadu viacerých právnych disciplín.
2. Výsluch obvineného/účastníka konania/strany sporu
3. Výsluch svedka
4. Spôsoby a taktika vedenia výsluchu.
5. Konfrontácia. Rekognícia.
6. Odborná činnosť a znalecká činnosť I.
7. Listinné a vecné dôkazy
8. Obhliadka, rekonštrukcia.
9. Zadokumentovanie dôkazov, vykonanie dôkazov
10. Kriminalistická expertíza v oblasti počítačovej kriminality
11. Simulácia vykonania dôkazov I
12. Simulácia vykonania dôkazov II
13. Simulácia vykonania dôkazov III
14. Simulácia vykonania dôkazov IV
Odporúčaná literatúra:
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Čentéš, J. a kol.: Trestné právo procesné, Heuréka, Šamorín 2012
Kurilovská, L., Praktikum trestného práva procesného, Heuréka, Šamorín 2013
Kurilovská, L., Základné zásady trestného konania-účel a základná limitácia, Heuréka,
Šamorín 2013
Čentéš, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár, Eurokódex, Žilina 2014
Ficova, S. - Stevcek, M.: Obcianske sudne konanie. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck 2014.
Števček, M. et al: Civilný sporový poriadok, C.H.Beck,, 2016.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

38,46

15,38

15,38

30,77

Vyučujúci: doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., JUDr.
Ondrej Laciak, PhD., prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-005/17

Názov predmetu:
Ekonomická analýza daňového práva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna seminárna práca za max 20 bodov, priebežná písomka za max 20
bodov, na záver štúdia bude skúška za max 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať
najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71
bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. Kredity nebudú
udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 51% maximálneho počtu bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vysvetliť vzájomné prepojenie medzi právom, v tom najmä pozitívnym
právom, ktoré upravuje dane a ekonomickými aspektami zdanenia. Študentom sa prezentujú
ekonomické aspekty daní ako gnozeologický základ tvorby daňového práva ako i spätný vplyv
daňového práva na správanie sa ekonomických subjektov. Vysvetľuje sa význam daňového práva
ako nástroja štátu na reguláciu spoločenských vzťahov pri tvorbe daňových príjmov verejných
rozpočtov na zabezpečenie potrieb občanov v zmysle spoločenskej zmluvy medzi občanmi a
štátom.
Stručná osnova predmetu:
1. Ekonomický význam daní a právna úprava ukladania daní.
2. Ekonomický význam, ukladanie daní a ich právna úprava v historickom kontexte (Rímske právo,
Islamské právo a iné).
3. Vzťah vlastníckeho práva a práva štátu ukladať dane súkromným osobám.
4. Ekonomický význam zdanenia aktívnych príjmov jednotlivcov a jeho právna úprava.
5. Ekonomický význam zdanenia aktívnych príjmov obchodných spoločností a jeho právna úprava.
6. Ekonomický význam zdanenia pasívnych príjmov osôb a jeho právna úprava.
7. Ekonómia vyhýbania sa daniam, ekonomická a právna terminológia, právna úprava pravidiel
proti neprijateľnému vyhýbaniu sa daniam. Zneužívanie práva vo vzťahu k daňovému právu.
8. Ekonómia daňových trestných činov, právna úprava daňových trestných činov a jej dopady.
Ekonómia sankcií a dobrovoľného plnenia daňovej povinnosti.
9. Správa a výber daní z ekonomického a právneho hľadiska.
10. Efektívny výber daní a právna úprava daňového konania.
11. Ekonómia daňových sporov a úprava ich riešenia vo vnútroštátnom a medzinárodnom práve
(arbitráž).
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12. Ekonómia duševného vlastníctva a právna úprava daní ukladaných na príjmy s ním súvisiace.
13. Ekonomický význam koordinácie štátov v oblasti daní a jeho reflexia v medzinárodnom
verejnom práve. Medzinárodné zmluvy v oblasti daní.
14. Ekonomický význam koordinácie daní na nadnárodnej úrovni a jeho reflexia v Európskom
práve.
Odporúčaná literatúra:
1. Posner, R. A.: Economics and Law. Publisher: Aspen Publishers; 7 edition (February 7, 2007).
ISBN 978-0735563544.
2. Spurr, S.: Economic Foundations of Law. Publisher: South-Western College Pub; 1st edition,
2005. ISBN 978-0324275032.
3. Robert D. Cooter, Thomas Ulen: Law and Economics (6th Edition) (Pearson Series in
Economics). Publisher: Prentice Hall; 6 edition, 2011. ISBN-13: 978-0132540650.
4. Polinski, M. A.: An Introduction To Law & Economics. Publisher: Aspen Publishers; 4th
edition, 2011. ISBN-13: 978-0735584488.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 43
A
ABS
B
11,63

0,0

16,28

C

D

E

FX

13,95

27,91

25,58

4,65

Vyučujúci: doc. Ing. Mgr. Jana Kubicová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPKK/mPEK17-015/17 Ekonomické trestné činy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktivita na seminároch a písomné previerky (10%),
Záverečné hodnotenie: 90 % ústna skúška s použitím nekomentovaných právnych predpisov
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 –
72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Predmet sa skúša s využitím nekomentovaných právnych predpisov.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom teoretické a praktické poznatky z oblasti ekonomických trestných činov a
celkovo trestných činov uvedených v IV. a V. hlave osobitnej časti Trestného zákona (trestné
činy proti majetku a trestného činy hospodárske). Pritom je nevyhnutné zohľadniť aj poznatky z
iných právnych odvetví, najmä finančného práva, obchodného práva, správneho práva a z oblasti
účtovníctva a ekonomických vied.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem ekonomická kriminalita pojem ekonomické trestné činy, vyjadrenie ekonomických
trestných činov v Trestnom zákone.
2. Krádež, lúpež, sprenevera, neoprávnené užívanie cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzieho
motorového vozidla, zatajenie cudzej veci, poškodzovanie cudzej veci a súvisiace trestné činy.
3. Podvod a jeho osobitné formy I.
4. Podvod a jeho osobitné formy II.
5. Trestné činy proti veriteľovi I
6. Trestné činy proti veriteľovi II.
7. Legalizácia príjmov z trestnej činnosti
8. Boj proti terorizmu a proti organizovanému zločinu
9. Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku
10. Trestné činy proti hospodárskej disciplíne
11. Trestné činy proti verejnému obstarávaniu a verejnej dražbe
12. Trestné činy proti mene a trestné činy daňové I.
13. Trestné činy proti mene a trestné činy daňové II.
14. Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu
Odporúčaná literatúra:
Strana: 10

Mencerová, I., Tobiašová, L., Turayová, Y. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť.Heuréka,
Šamorín 2014
Mencerová, I., Tobiašová, L., Turayová, Y. a kol, Trestné právo hmotné. Všeobecná
časť.Heuréka, Šamorín 2013
Mencerová, I. a kol.: Repetitórium z trestného práva hmotného. VO PF UK, Bratislava 2010
Burda, E.,Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol.: Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár.I.
diel. 1. vydanie, C. H. Beck, Praha 2010
Burda, E.,Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol.: Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár.
II.diel. 1. vydanie, C. H. Beck, Praha 2011.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS
B
0,0

0,0

23,08

C

D

E

FX

7,69

30,77

38,46

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., doc. JUDr. Iveta
Fedorovičová, CSc., doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Jakub Ľorko, PhD., doc. JUDr.
Margita Prokeinová, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF-KPPPSZ/
mPEK17-011/17

Názov predmetu:
Ekonómia trhu práce a pracovné právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca, písomná skúška
Aktívne vystupovanie na cvičeniach – 5 %
Vypracovanie odbornej semestrálnej práce – 10 %
Výsledný semestrálny písomný test – 15 %
Záverečná písomná skúška - 70 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky z oblasti trhu práce, zamestnanosti a nezamestnanosti. Oboznámia sa
so situáciou a základnými prístupmi k riešeniu problémov na národnom i globálnom trhu práce a
základnými faktormi vplyvu na ponuku a dopyt po práci. Získajú orientáciu v nástrojoch aktívnej
i pasívnej politiky zamestnanosti a politiky trhu práce. Ťažisko výučby v oblasti pracovného
práva spočíva v objasňovaní právnej úpravy spoločenských vzťahov, ktoré vznikajú medzi
zamestnávateľmi a občanmi (zamestnancami) na trhu práce pri realizácii práva na prácu, resp. práva
na zamestnanie. Cieľom je naučiť budúcich absolventov správne sa orientovať v oblasti právnej
regulácie zamestnanosti a trhu práce, oboznámiť ich s právnou úpravou a viesť ich k správnej
interpretácii a aplikácii príslušných právnych predpisov v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Postavenie a fungovanie trhu práce v trhovej ekonomike.
- Ľudský kapitál. Členenie obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity. Špecifiká trhu práce
v trhovej ekonomike. Sily formujúce trh práce.
- Teória ponuky práce a faktory vplyvu. Teória dopytu po práci a faktory vplyvu. Flexibilita
a flexiistota na trhu práce
Zamestnanosť a Európska stratégia zamestnanosti.
- Základné ukazovatele zamestnanosti a vývoj zamestnanosti. Náklady práce a cena práce.
- Inštitucionálne zložky ESZ. Stratégia Európa 2020
- Štrukturálne fondy EÚ
Nezamestnanosť.
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- Modely a typy nezamestnanosti. Meranie nezamestnanosti.
Politika zamestnanosti a politika trhu práce.
- Aktívna a pasívna politika trhu práce.
Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce
- Trh práce a pracovné právo
- Právne vzťahy pri zabezpečovaní práva na prácu
- Štandardné právne formy zamestnávania
- Atypické formy zamestnávania
- Právo na prácu a politika zamestnanosti
- Právo na prácu a politika zamestnanosti v medzinárodnom a európskom pracovnom práve
- Právo na prácu a politika zamestnanosti v slovenskom pracovnom práve
- Právo na prístup k zamestnaniu
- Účastníci právnych vzťahov zamestnanosti
- Orgány štátnej správy v oblasti zamestnanosti
- Zamestnávateľ
- Zamestnanec
- Uchádzač o zamestnanie, znevýhodnený uchádzač o zamestnanie a záujemca o zamestnanie
- Poskytovatelia služieb zamestnanosti
- Subjekty poskytujúce služby zamestnanosti bezplatne
- Subjekty poskytujúce služby zamestnanosti za úhradu
- Aktívne opatrenia na trhu práce
- Sprostredkovanie zamestnania
- Informačné a poradenské služby
- Vzdelávanie a príprava pre trh práce
- Príspevky v rámci poskytovania služieb zamestnanosti
- Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
- Právne vzťahy zamestnávania občanov iných štátov
- Zamestnávanie štátnych príslušníkov nečlenských štátov EÚ
- Voľný pohyb zamestnancov v rámci Európskej únie
Odporúčaná literatúra:
Rievajová, E. a kol.: Trh práce a politika zamestnanosti. Bratislava: Ekonóm, 2012
Pongráczová, E. a kol.: Teória a politika zamestnanosti – aplikačné praktikum. Bratislava:
Ekonóm, 2015
Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. - Bratislava : Sprint vfra, 2013. - 598 s.
Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. – komentáre.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS
B
38,46

7,69

38,46

C

D

E

FX

7,69

7,69

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., JUDr. Vladimír Minčič, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-018/17

Názov predmetu:
Energetické právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: dve písomné previerky počas semestra
Záverečné hodnotenie podľa klasifikačnej stupnice: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 =
73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent bude po absolvovaní predmetu schopný
- porozumieť základným otázkam stratégie, politiky a právnej regulácie energetického trhu,
- analyzovať a riešiť konkrétne právne otázky výroby a distribúcie elektriny,
- analyzovať a riešiť konkrétne právne otázky výroby a distribúcie plynu,
- analyzovať a riešiť konkrétne právne otázky výroby a distribúcie tepla,
- analyzovať a riešiť konkrétne právne otázky vybraných transakcií na energetickom trhu.
Stručná osnova predmetu:
1. Globálne problémy svetovej energetiky, prehľad medzinárodnej a európskej regulácie.
2. Postavenie a kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Komisie.
3. Výroba, prenos, distribúcia a obchod s elektrickou energiou.
4. Obchodné vzťahy v elektroenergetike.
5. Spotrebiteľské vzťahy v elektroenergetike.
6. Neoprávnené odbery a vymáhanie pohľadávok.
7. Právna úprava trhu s plynom.
8. Právna úprava teplárenstva.
9. Ochrana životného prostredia a obnoviteľné zdroje.
10. Ochrana hospodárskej súťaže v energetickom sektore.
Odporúčaná literatúra:
Johnston, A., Block, G.: EU Energy Law. New York: Oxford University Press, 2012.
Massai, L.: European Climate and Clean Energy Law and Policy. New York: Routledge, 2011.
Tomain, J., Cudahy, R.: Energy Law in a Nutshell. St. Paul: West Group, 2011.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: PraF UK, 2014.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
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Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF-KTPKK-KTPSV/
mPEK17-012/17

Názov predmetu:
Etika, korupcia a transparentnosť

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent odovzdáva úlohy z predpísanej literatúry. Na konci semestra sa
uskutoční záverečná skúška. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na
získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D
najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne schopnosť tvoriť a riešiť etické dilemy v oblasti práva a ekonómie, ako aj
schopnosť identifikovať a predchádzať korupčným rizikám. Študent zároveň nadobudne zručnosti
spojené s analýzou verejnej politiky a právneho poriadku.
Stručná osnova predmetu:
- Pojem morálky a etiky. Vzťah morálky a práva.
- Špecifiká a riziká právnických profesií.
- Etické pravidlá pre sudcov a advokátov.
- Korupcia v rámci ekonomického, právneho a politického kontextu. Definovanie korupcie. Právne
vymedzenie korupcie.
- Meranie korupcie. Politická a administratívna korupcia. Oficiálne štatistiky, percepčné metódy.
Príčiny a dôsledky korupcie.
- Protikorupčné nástroje: riešenie úzkych miest, monopolov, znižovanie voľnosti v rozhodovaní,
etické kódexy, whistleblowing.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
1. Čipkár, J.: Etika a právo. 2010, 382 strán. ISBN 978-80-7097-808-5
2. Geffert, R.: 2010: Etika vo verejnej správe. Košice 132 s. ISBN 978-80-7097-826-9.
Odporúčaná:
3. Peters, B. G., Pierre, J., eds. 2004: The Politicization of the Civil Service in Comparative
Perspective: A Quest for Control. Routledge.
4. Sičáková-Beblavá, E., Beblavý, M. 2011: Slamené či oceľové putá? : Medzinárodné dohovory
a protikorupčné opatrenia na Slovensku. Ústav verejnej politiky FSEV UK, Bratislava
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5. Burda, E. a kol.: Trestný zákon – II. diel. Komentár. C. H. Beck 2011. ISBN
978-80-7400-394-3
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS
B
23,08

0,0

53,85

C

D

E

FX

7,69

15,38

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Tomáš Jacko, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-027/17

Názov predmetu:
Finančná kontrola

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna seminárna práca a jej prezentácia za max 20 bodov, priebežná
písomka za max 20 bodov, na záver štúdia bude skúška za max 60 bodov. Na získanie hodnotenia A
je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81bodov, na hodnotenie
C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 51% maximálneho počtu
bodov
Výsledky vzdelávania:
Vymedzenie podstaty finančnej kontroly ako sekundárnej finančnej činnosti. Miesto finančnej
kontroly v procese manažovania rizík pri hospodárení s finančnými zdrojmi. Finančná kontrola vo
verejnom a súkromnom sektore. Holistický prístup ku kontrole.
Stručná osnova predmetu:
1. Kontrola ako nástroj riadenia, funkcie kontroly. Finančná kontrola verejných zdrojov
v podmienkach trhovej ekonomiky
2. Charakteristika systému verejnej vnútornej finančnej kontroly (PIFC)
3.Vnútorná kontrola – základný prvok v systéme finančného riadenia verejných zdrojov
4. Význam interného auditu pri uskutočňovaní finančného riadenia a kontroly verejných
prostriedkov.
5. Systém finančnej kontroly vo verejnej správe v Slovenskej republike
6. Government Governance – podstata a princípy. Hodnotenie efektívnosti hospodárenia
s verejnými zdrojmi
7. Riziko a neistota v kontrolnej činnosti
8. Korupcia vo verejnom sektore a protikorupčné nástroje
9. Rozpočet – kľúčový nástroj efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi.
Rozpočtový proces, manažment rozpočtových výdavkov, základné prístupy k tvorbe
rozpočtu.
10. Špecifiká finančného riadenia v podmienkach územnej samosprávy. Finančná
analýza komunálnej firmy
11. Finančná kontrola a audit medzinárodných finančných zdrojov. Finančná kontrola
na prvej, druhej a tretej úrovni. Subjekty v systéme riadenia medzinárodnej finančnej
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pomoci
12. Vládny audit a jeho úloha v systéme finančného riadenia verejných zdrojov
Odporúčaná literatúra:
1. Sivák, R., Čiernik, A.: Finančná kontrola verejných prostriedkov v trhovej ekonomike.
Bratislava: Ekonóm, 2004. ISBN 80-225-1955-3
2. Dvořáček, J.: Interní audit a kontrola, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck,
2003. ISBN 80-7179-805-3
3. Rektořík, J., Šelešovský, J.: Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Praha:
EKOPRESS, 2003. ISBN 80-86119-72-6
4. Veverková, I.: Ekonomické minimum hlavného kontrolóra. Bratislava:
5. IURA EDITION, 2013. ISBN 978-80-8078-678-6
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 28
A
ABS
B
57,14

0,0

35,71

C

D

E

FX

3,57

0,0

3,57

0,0

Vyučujúci: Ing. Anton Čiernik, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-032/17

Názov predmetu:
Finančné nástroje a inovácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie práce na seminároch okrem povinnej dochádzky predstavuje prácu v 3-4 členných
tímoch, ktorí realizujú rôzne investičné stratégie v rámci portfólií, prezentácie jednotlivých
problémov podľa prednesených tém s aktualizáciou na podmienky súčasných trhov, záverečná
písomka – spolu 40 bodov za seminár. Minimálny počet bodov za seminár je 21. Skúška zastupuje
max 60 bodov pri minimálnom počte bodov 31. Bodové hodnotenie spolu od 91-100 bodov je A,
od 81-90 bodov –B, 71-80 je hodnotenie C, 61-70 hodnotenie D, 51-60 je E. Menej ako 51 bodov
je FX.
Výsledky vzdelávania:
študent po absolvovaní tohto predmetu získava prehľad nielen v teoretickej a legislatívnej oblasti
finančných nástrojov, ale aj čiastkové problémy mechanizmu ich fungovania na finančných trhoch,
ich oceňovania, obchodovania. Je nevyhnutné, aby študent zvládol problematiku nielen z pohľadu
emitenta, ale i investora. Je tie dôležité, aby zvládol najnovšie konštrukcie investičných produktov
v podobe aj rôznych štruktúrovaných produktov. Absolvovanie tohto predmetu dáva študentovi
možnosť zamestnania nielen vo finančných inštitúciách, či rôznych podnikateľských subjektoch,
ale aj na rôznych stupňoch regulácie a dohľadu v rámci hospodárstva
Stručná osnova predmetu:
1. Finančné nástroje – cenné papiere, ich členenie a vývoj. Európske Smernice a legislatíva SR v
danej oblasti.
2. Benchmark peňažného trhu – štátne pokladničné poukážky, ich emisia a formy predaja,
stanovenie ceny, obchodovanie
3. Zmenka ako dlhový cenný papier. Podoby zmenky a jej náležitosti. Stanovenie ceny pri
obchodovaní so zmenkami. Splatenie, resp. postup pri nesplatení zmenky.
4. Ostatné komerčné CP peňažného trhu – depozitné certifikáty, komerčné papiere.
5. Nástroje kapitálového trhu – dlhopisy a ich podoby. Štátne, komunálne a podnikové dlhopisy.
Emisia dlhopisov a formy výnosov. Dlhopisové indexy.
6. Riziká na trhu dlhopisov. Rating – hodnotenie kreditného riziká a jeho problémy. Trhové riziká
a dopad na ceny dlhopisov.
7. Inovácie na trhu dlhopisov – konvertibilné a opčné dlhopisy.
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8. Akcie ako majetkové cenné papiere. Formy akcii a dividendová politika. Akcie a riziká na
kapitálovom trhu.
9. Akciové indexy ako indikátory akciového trhu a ich konštrukcie.
10. Využitie derivátov na dlhopisovom trhu. Futures a swapy pri hedgingu na trhu dlhopisov.
11. Hedging a špekulácie na trhu akcií. Opčné stratégie pri obchodovaní na akciovom trhu.
12. Tvorba nových štruktúrovaných produktov na kapitálovom trhu. Investičné certifikáty.
13. Aktuálne problémy finančného trhu v globálnej ekonomike.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Predmet sa vyučuje v slovenskom jazyku, vyžaduje sa však aj anglický jazyk pri štúdiu
zahraničnej literatúry a to najmä pri prezentáciách v rámci seminárov.
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-017/17

Názov predmetu:
Finančné právo (Verejné financie a finančná kontrola)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (50%): aktivita na seminári (20%), písomné zadanie a analýza rozpočtu obce
(30%)
Záverečné hodnotenie (50%): ústna skúška (50%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91-100%, b/1,5 = 81-90%, C/2 = 73-80%, D/2,5 = 66-72%. E/3 =
61-65%. FX = 0-60%
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí hlbšie vedomosti a praktické zručnosti o úlohe verejných rozpočtov v
podmienkach SR a EÚ a v tejto súvislosti aj finančnej kontrole , právnej úprave rozpočtového
procesu na úrovni štátu, územnej samosprávy a zároveň EÚ. Absolvent získa nielen elementárny
prehľad o právnych a ekonomických súvislostiach rozpočtov a kontroly, ale aj poznatky z aplikačnej
praxe (napr. tvorba VZN, rozpočtové opatrenia, nútená správa a ozdravný režim) a zároveň
pravidlách rozpočtovej zodpovednosti na úrovni štátu i EÚ, tak aby bol schopný komplexne poňať
podstatu riadenia verejných financií na úrovni štátu ale aj v súvislosti s fiškálnou decentralizáciou
a reguláciou na úrovni EÚ.
Stručná osnova predmetu:
1. Základy rozpočtovej teórie a politiky, charakteristika rozpočtového a mimorozpočtového
hospodárenia vo verejnom sektore, podstata a úlohy kontroly (pojmový aparát)
2. Právna úprava rozpočtu verejnej správy v podmienkach SR, štruktúra a základná charakteristika
jeho zložiek, rozpočtové pravidlá verejnej správy
3. Štátny rozpočet – základná charakteristika, mechanizmus tvorby, schvaľovania a plnenia štátneho
rozpočtu, kontrola rozpočtového hospodárenia, rozpočtové opatrenia, štátny záverečný účet
4. Špecifiká rozpočtového hospodárenia ostatných zložiek rozpočtu verejnej správy, vzťahy k
štátnemu rozpočtu a ich právne zakotvenie, systém štátnej pokladnice
5. Reforma verejných financií a aktuálne otázky fiškálnej politiky v SR, fiškálna nerovnováha –
príčiny vzniku a možnosti riešenia
6. Riadenie dlhu a likvidity na úrovni štátu – rozpočtová zodpovednosť a stabilizačné mechanizmy
7. Podstata fiškálnej decentralizácie a jej vplyv na finančné hospodárenie nižších vládnych úrovní
(územnej samosprávy)
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8. Osobitnosti rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy (obce/mestá a vyššie územné
celky), rozpočtové pravidlá územnej samosprávy, záverečný účet obce/mesta/VÚC, rozpočtová
zodpovednosť, ozdravný režim a nútená správa
9. Ekonomické a právne aspekty mimorozpočtového (fondového) hospodárenia v podmienkach SR
10. Európsky rozmer rozpočtovej politiky – rozpočet Európskej únie a jeho vplyv na verejné
financie v SR
11. Fondové hospodárenie Európskej únie v kontexte realizácie politík EÚ a ich vplyv na členské
štáty
12. Kontrolné mechanizmy vo verejnom sektore s osobitným zameraním na ekonomické a právne
aspekty finančnej kontroly
13. Finančná kontrola v podmienkach Európskej únie (Európsky dvor audítorov, OLAF,
medzinárodná spolupráca)
Odporúčaná literatúra:
Sidak, M. – Duraťčinská, M.: Finančné právo. Bratislava: CH Beck, 2014.
Sivák, R. a kol.: Financie. Wolters Kluwer, 2015.
Marková, H. – Boháč, R.: Rozpočtové právo. Praha: CH Beck, 2007.
OECD Best Practices for Budget Transparency.
Súvisiace právne predpisy.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 31
A
ABS
B
38,71

3,23

29,03

C

D

E

FX

16,13

3,23

9,68

0,0

Vyučujúci: Mgr. Andrea Koroncziová, PhD., doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-020/17

Názov predmetu:
Hospodárska politika II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Študent má možnosť získať 40 bodov za semestrálne aktivity:
20 bodov za samostatnú písomnú prácu
2 x 10 bodov za priebežné testy
Záverečné hodnotenie: záverečné hodnotenie bude robené formou písomnej skúšky, za ktorú má
študent možnosť získať 60 bodov.
Hodnotenie študenta bude v súlade s ustanoveniami študijného poriadku.
Výsledky vzdelávania:
Formou prednášok a aktívnej práce na seminároch poskytnúť pokročilé vedomosti z hospodárskej
politiky prehĺbiť analytické schopnosti študentov v oblasti hodnotenia dopadov hospodárskopolitických opatrení na reálnu ekonomiku a formulovania odporúčaní pre zvýšenie účinnosti
hospodárskej politiky.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, základné definície a problémy
Úvod do problematiky. Motivácia študentov. Koncepty a limity hospodárskej politiky.
2. Inštitucionálne prostredie hospodárskej politiky
Inštitucionálne prostredie, politické riziko, korupcia, záujmové skupiny, lobbing
3. Mikroekonomické zlyhania trhu.
Mikroekonomické zlyhania trhu, mikroekonomické argumenty pre vládne zásahy. Hospodárskopolitické implikácie regulačných politík.
4. Makroekonomické zlyhania trhu
Prístupy k voľbe cieľov a nástrojov ich dosiahnutia. Ekonomické, sociálne a environmentálne ciele
– komplementárne a substitučné vzťahy. „Trade-offs“ v hospodárskej politike
5. Makroekonomické zlyhania trhu
Dlhodobý vs. krátkodobý rast. Teórie krátkodobej a dlhodobej stabilizačnej politiky. Zlyhania trhu
v rastových teóriách.
6. Makroekonomická analýza a prognóza ako nástroj pri tvorbe politiky
Makroekonomická analýza ako nevyhnutný podklad hospodársko-politického rozhodovania.
Základné metódy makroekonomickej analýzy a ich využiteľnosť. Makroekonomická prognózavýznam, tvorba, využitie v praktickej hospodárskej politike.
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7. Meranie, dáta, interpretačné problémy pri hodnotení ekonomickej úrovne a výkonu.
Správne meranie a porovnávanie ekonomickej úrovne a ekonomického rastu. Zdôvodnenie zmien
v tempách ekonomického rastu- s aplikáciou na ekonomiku SR. Hodnotenie parametrov rastu a
úrovne ekonomík: globálny pohľad
8. Vzťahy medzi ekonomickou úrovňou a vybranými ekonomickými a spoločenskými javmi
Súvislosti ekonomickej úrovne a dožitia (Prestonova krivka). Súvislosti ekonomickej úrovne a
rozsahu štátnej ingerencie v ekonomike. Súvislosti ekonomickej úrovne s ekonomickou slobodou,
korupciou a inými charakteristikami prostredia. Možnosti vyjadrenia a interpretácie súvislostí
medzi ekonomickou úrovňou a ďalšími spoločensko-ekonomickými charakteristikami. Správna
interpretácia takýchto súvislostí.
9. Výkyvy v rovnováhe ekonomiky. Špecifické problémy s nestabilitou v „catching- up countries“.
Chápanie a meranie nerovnováh. Zvláštnosti makroekonomických nerovnováh v „dobiehajúcich“
ekonomikách a skúsenosti hospodárskej politiky s ich zmierňovaním. Súvislosti ekonomického
rastu a stability - demonštrácia na príklade ekonomiky SR.
10. Fiškálna politika
Základné ukazovatele - primárna bilancia, deficit, dlh - vývoj v čase, fiškálna držateľnosť –
rovnovážny dlh, rovnovážna primárna bilancia, aritmetika dlhu
11. Vnútorné a vonkajšie (ne-)rovnováhy: ako súvisia? Mechanizmy prenosu vnútornej
nerovnováhy do vonkajšej.
„Dvojité deficity“- prepojenie vonkajšej a vnútornej nerovnováhy. Odlišnosti nerovnováh v malých
otvorených ekonomikách verzus vo väčších uzavretejších ekonomikách
12. Vplyv globalizačného a integračného procesu na hospodárku politiku
Podpora zvyšovania konkurenčnej schopnosti. Inovačný dynamizmus. Pozícia krajiny v
medzinárodnom hodnotovom reťazci. Inštitucionálny rámec voči PZI.
13. Sociálno-ekonomické dôsledky globalizácie
Základné celoplanetárne rozpory - nesúlad medzi ekonomickým rozvojom a životným prostredím,
rozpor medzi rastúcou produkciou bohatstva a prehlbujúcou sa nerovnomernosťou jeho
rozdeľovania - hospodársko-politické implikácie. Globálny vývoj populácie.
Odporúčaná literatúra:
Vybrané kapitoly z:
ACOCELLA, N. 2005. Economic Policy in the Age of Globalization. New York: Cambridge
University Press, 2005.
BÉNASSY-QUÉRÉ, A. - BENOÎT COEURÉ, B. - PISANI-FERRY, P. J: Economic Policy:
Theory and Practice. Oxford University Press, 2010.
FELDERER, B. – HOMBURG, M. Makroekonomika a nová makroekonomika. Vydavateľstvo
Elita: Bratislava, 1995.
BALDWIN, R. – WYPLOSZ, CH. 2009. EKONOMICKÁ INTEGRACE. PRAHA. GRADA
PUBLISHING. 2009
Stiglitz, J. 2002. Globalization and its disconents. London. Penguin Books. 2002.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Vyžaduje sa znalosť slovenského a anglického jazyka
Poznámky:
nie sú potrebné žiadne obmedzenia
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 28
A
ABS
B
7,14

0,0

14,29

C

D

E

FX

28,57

46,43

3,57

0,0

Vyučujúci: Ing. Elena Fifeková, PhD., Ing. Karol Morvay, PhD., Ing. Jarmila Vidová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-009/17

Názov predmetu:
Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa hodnotí aktivita a vypracovanie prípadovej štúdie
Písomná postupová skúška.
- priebežné hodnotenie: 40 % bodov
- záverečné hodnotenie: 60 % bodov
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť teoretické a praktické poznatky z problematiky súťaživosti
a protimonopolnej politiky, poukázať na nevyhnutnosť ochrany hospodárskej súťaže, uviesť
problémy nedovoleného obmedzovania súťaže a praktické príklady porušovania súťaže v SR a v
EÚ.
Stručná osnova predmetu:
1. Podstata, úlohy, ciele a význam hospodárskej súťaže, ekonomické a právne aspekty.
Podstata, úlohy, ciele a význam politiky hospodárskej súťaže ako dôležitého segmentu hospodárskej
politiky. Hlavné prvky európskeho súťažného práva, súťažné právo na Slovensku
2. Nedokonalá konkurencia, efektívnosť, blahobyt a monopol
Alokačná efektívnosť, technická efektívnosť, trhová sila a monopol.
Prečo je monopol menej efektívny? Počet firiem a blahobyt.
Dynamická efektívnosť a motivácie inovovať.
3. Definícia trhu a zhodnotenie trhovej sily
Definovanie trhu – tovarový a geografický trh, relevantný trh.
Meranie a zhodnotenie trhovej sily
4. Koluzívne správanie, kartely a dohody obmedzujúce súťaž (3 týždne)
Čo je kartel? Faktory, ktoré ovplyvňujú koluzívne správanie.
Dohody obmedzujúce súťaž – právne kritéria a základná typológia podľa práva EÚ a SR
Výnimky zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž práva EÚ a SR, blokové výnimky.
Prípadové štúdie
5. Koncentrácie (2 týždne)
Koncentrácie a efektívnosť. Koncentrácie a trhová sila.
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Kontrola koncentrácií podľa práva EÚ a SR.
Prípadové štúdie.
6. Predátorstvo, monopolizácia a iné praktiky zneužívania dominatného postavenia (3 týždne)
Predátorské ceny. Necenové praktiky vedúce k monopolizácii.
Cenová diskriminácia.
Zneužívanie dominantného postavenia a jeho právna úprava
Právne následky obmedzovania hospodárskej súťaže a postup pri ich uplatňovaní
Prípadové štúdie.
7. Vzťah európskych pravidiel hospodárskej súťaže vo vzťahu k iným politikám EÚ, limity
pôsobnosti a pravidlá de minimis a NAAT
8. Štátna pomoc na vnútornom trhu EÚ a pravidlá jej poskytovania
Odporúčaná literatúra:
Motta, M. 2004. Competition Policy. Theory and Practice. Cambridge University Press, 2004.
Bishop, S. – Walker, C. 2010. The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application
and Measurement. Sweet & Maxwell, 3. Vydanie, 2010.
Tokárová,M. 2008. Protimonopolná politika. Bratislava:Sprint dva, 2008. ISBN
98780-89085-98-9.
Zákony o ochrane hospodárskej súťaže SR, odporúčania a nariadenia týkajúce sa hospodárskej
súťaže EÚ.
Eucken, W. 2004. Zásady hospodářského řádu. Praha: Liberální nstitut, 2004. ISBN
80-86389-32-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 40
A
ABS
B
15,0

0,0

22,5

C

D

E

FX

32,5

27,5

2,5

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., JUDr. Hana Kováčiková, PhD., Mgr. Peter
Silanič, PhD., Peter Mandžák
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:

Strana: 28

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-010/17

Názov predmetu:
Industriálna ekonómia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa hodnotí aktivita a vypracovanie prípadovej štúdie
Písomná postupová skúška.
- priebežné hodnotenie: 40 % bodov
- záverečné hodnotenie: 60 % bodov
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vysvetliť rôzne aspekty súťaženia firiem na trhu, spôsoby získavania a
udržiavania si trhovej sily, ale ja rôzne spôsoby jej zneužívania a zakázaných praktík. Následne
tieto teoretické poznatky prepojiť s praktickými problémami, ktoré vznikajú pri realizácii
protimonopolnej politiky z pohľadu súťažnej autority.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky. Motivácia študentov. Vymedzenie predmetu štúdia.
2. Teória hier, Nashova rovnováha, statické hry. Základné príklady využitia teórie hier. Väzňova
dilema. Definícia Nashovej rovnováhy. Implikácie pre súťažnú ekonómiu.
3. Dynamické hry a opakované hry. Definícia Nashovej rovnováhy v zmiešaných stratégiách.
Metóda spätnej indukcie. Základné príklady dynamických hier a opakovaných hier. Implikácie pre
súťažnú ekonómiu
4. Cournotov model oligopolov s homogénnym produktom a jeho rovnováha. Cournotov model
oligopolov s heterogénnym produktom a jeho rovnováha. Rovnováha v podmienkach efektívnej
hospodárskej súťaže verzus koluzívna rovnováha.
5. Bertrandov model oligopolov s neobmedzenými výrobnými kapacitami a jeho rovnováha.
Bertrandov paradox. Bertrandov model oligopolov s obmedzenými výrobnými kapacitami a
fixnými nákladmi. Implikácie pre verejné obstarávanie a aukcie. Formy zakázaných dohôd vo
verejnom obstarávaní.
6. Modely fungovania trhu s dominantnou firmou. Formy zneužívania dominantného postavenia.
Neprimerane vysoké ceny, stláčanie marží a rôzne formy zliav ako nástroj udržania si dominantného
postavenia.
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7. Monopoly a ich regulácia. Prirodzené monopoly. Formy regulácie: regulácia miery návratnosti,
regulácia pomocou cenových stropov. Príklady prirodzených monopolov a ich regulácia v EÚ.
8. Kartely a kolúzie, zakázané kartely verzus tacitné kolúzie a nasledovanie sa na trhu. Formy
kolúzneho správania, faktory ovplyvňujúce vznik a stabilitu kartelov. Metódy odhaľovania kartelov.
Príklady najznámejších kartelov.
9. Vertikálne dohody a obmedzenia medzi firmami, modely distribúcie produktov. Prosúťažné a
protisúťažné pôsobenie vertikálnych dohôd. Vývoj v nazeraní na vertikálne dohody v USA a v
Európe. Základné formy zakázaných vertikálnych obmedzení.
10. Trhová štruktúra a trhová sila, posudzovanie trhovej sily, efektívna konkurencia. Faktory
ovplyvňujúce posúdenie trhovej sily (dvoj stranné trhy, popredajné služby a náhradné diely).
11. Horizontálne koncentrácie a ich posudzovanie z ekonomického pohľadu. Unilaterálne efekty a
koordinované efekty horizontálnych koncentrácii, potenciálne prínosy koncentrácii.
12. Produktová diferenciácia, horizontálna a vertikálna produktová diferenciácia, implikácie pre
posúdenie trhovej sily.
13. Strategické správanie sa firiem, vstup na trh a výstup z trhu, bránenie vo vstupe na trh a
podnákladové ceny. Bariéry vstupu, výstupu a bariéry expanzie.
Odporúčaná literatúra:
Cabral, L. M. B. Introduction to Industrial Organization. Massachusetts Institute of Technology
2000. ISBN: 9780262332552
368 pp.
Shy, O.: Industrial Organization. Theory and Applications. Massachusetts Institute of Technology
1996. ISBN: 9780262691796
488 pp.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS
B
30,77

0,0

15,38

C

D

E

FX

23,08

15,38

15,38

0,0

Vyučujúci: Ing. Richard Kališ, doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. Martin Labaj, PhD., Martin
Labaj
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-031/17

Názov predmetu:
Islamské právo a financie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna seminárna práca za max 20 bodov, priebežná písomka za max 20
bodov, na záver štúdia bude skúška za max 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať
najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81bodov, na hodnotenie C najmenej 71
bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. Kredity nebudú
udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 51% maximálneho počtu bodov
Výsledky vzdelávania:
Islamská ekonomika a financie majú významný a stále rastúci podiel na svetovej ekonomike,
ovplyvňujú nielen islamský svet, ale i zvyšok sveta. Po ukončení štúdia predmetu budú mať študenti
vedomosti o vzťahu a vzájomnom úzkom prepojení medzi islamským právom a financiami, budú
schopní aktívne používať nástroje islamských financií vo väzbe na kľúčové pramene a princípy
islamského práva, a na základe komparácie islamských a západných financií porozumejú ich
podstatným rozdielom, ale i možnostiam využitia v západných financiách. Získané vedomosti a
zručnosti budú pre študenta východiskom pre porozumenie súčasných aktuálnych problémov medzi
islamským a západným svetom ako i rozšírením poznatkov o finančných nástrojoch ktoré sa stále
viac aplikujú i v západných financiách.
Stručná osnova predmetu:
1. Význam a postavenie globálneho islamského finančného priemyslu vo svetovej ekonomike.
Vývoj islamských financií. Súčasný podiel na svetovej ekonomike. Úloha a výkon počas globálnej
finančnej krízy.
2. Pramene a princípy Islamského práva – prehľad a význam z pohľadu islamských financií.
Terminológia (Shari´a, Figh, Usul al-figh, Qur´an, Sunna, Ijma, Qiyas, Furu, Mabsut, Mukhtasar,
Fatwas). Formovanie klasického systému a jeho moderná transformácia. (Caliphs and Qadis, Hadith
and traditionists, Schools of law, Siyasa, Modernist and Salafiyya Movement). Islamské právo a
morálna ekonómia (From Haram to Wajib /the spectrum of ethical choice/). Riba (Qur´an, Sunna,
Fiqh, Modernists). Gharar, Jahl, Maysir. Hiyal. Islamské zmluvné právo (Freedom of Contract,
Lazim and Ja´iz Contracts, Combination of Contracts, Subject mater. Parties. Formation. Voidable
and Void Contracts. Termination).
3. Islamské finančné inštitúcie. Medzinárodné regulačné orgány a štandardy. Autorizácia IFIs.
Regulácia a klasifikácia produktov poskytovaných IFIs.
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4. Účtovné a daňové implikácie islamských finančných produktov. Účtovné a finančné výkazníctvo
pre islamské finančné produkty. Daňové aspekty islamských finančných produktov. Taxation
Framework for Islamic Finance Products. IFRS účtovné štandardy a zdaňovanie produktov
kompatibilných so Sharia´s.
5. Riadenie spoločností ponúkajúcich islamské finančné služby. Dohľad. Význam Shari´a. Riadenie
a Shari´a. Výbor Shari´a.
6. Islamské verejné financie. Dane v ponímaní islamu. Spoločnosť a verejné výdavky. Financovanie
ochrany ľudí v núdzi. Systém sociálneho zabezpečenia. Verejné zdravotníctvo v islamských
financiách.
7. Musharaka a Mudaraba. Musharaka. Mudaraba.
8. Murabaha a Tawarruq. Základné znaky. Dokumentácia pre Murabaha. Bezpečnosť pre Murabaha.
Finančná regulácia Murabaha acitivities. Osobitné právne otázky.
9. Deriváty a islamské financie. Bay´ Salam. Bay´´Urbum. Khiyarat. Call and Put options. Wa´d.
ISDA/IIFM Tahawwut (Hedging) Master Agreement.
10. Istisna´and Ijara. Istisna´ - základné črty. Ijara základné prvky.
11. Sukuk. Hsitória, vývoj, trh sukuk. Podstata sukuk a rozdiel od bondov. Sukuk štrutúry. Súčasné
právne problémy súvisiace so sukuk.
12. Takaful. Podstata takaful. Porovnanie takaful a konvenčného poistenia. Finančné štruktúry
takaful. Structures. Politiky takaful. Takaful a zaistenie. Riadenie inštitúcií s produkatami takaful.
13. Riešenie sporov a špecializované ADR pre islamské financie. Nutnosť IDR pre islamské
financie. Existujúce modely pre komerčné ADR. IDR ako islamský model pre komerčné ADR.
Návrh ustanovení a dohôd pre riešenie islamských finančných sporov.
Odporúčaná literatúra:
1. Mahmoud A. El-Gamal: Islamic Finance: Law, Economics, and Practice 1st Edition. Publisher:
Cambridge University Press; 1 edition (November 24, 2008), ISBN-13: 978-0521741262.
2. Hrdličková Ivana: Islámské finance jako alternativa. Vydavateľstvo: A.M.S trading, 2013.
ISBN: 978-80-902419-5-4.
3. Nethercott, Craig R., Eisenberg David M (eds): Islamic Finance – Law and Practice. Publisher:
Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-956694-5
4. Sayyid Abul A'la Mawdudi: First Principles of Islamic Economics Paperback – August 23,
2011. Publisher: The Islamic Foundation (August 23, 2011) , ISBN-13: 978-0860374923.
5. Jonathan Ercanbrack: The Transformation of Islamic Law in Global Financial Markets.
Publisher: Cambridge University Press (January 1, 2015) ISBN-13: 978-1107061507.
6. Wael B. Hallaq: An Introduction to Islamic Law 1st Edition. Publisher: Cambridge University
Press; 1 edition (August 10, 2009) . ISBN-13: 978-0521678735.
7. Mohammad Hashim Kamali: Shari'ah Law: An Introduction Paperback – February 8, 2008.
Publisher: Oneworld Publications (February 8, 2008) . ISBN-13: 978-1851685653.
8. Mohammad Hashim Kamali: Shari´ah Law. An Introduction. Oxford: Oneworld Publications,
2008. ISBN 978-1-85168-565-3.
9. Wael B. Hallaq: An Introduction to Islamic Law. Cambridge University Press, 2009. ISBN
978-0-521-86146-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-001/17

Názov predmetu:
Makroekonómia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie zadaní, úloh a aktivita na seminároch 20 %
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce 10 %
Písomná previerka 10 %
Písomná záverečnná skúška 60 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje študentom komplexný systém poznatkov modernej makroekonómie a základné
teoretické východiská pre pochopenie fungovania ekonomiky. Po absolvovaní predmetu študenti
budú schopní formulovať hlavné rozdielne teoretické prístupy v makroekonómii a aplikovať
získané poznatky na reálne makroekonomické javy. Vzájomné vzťahy medzi výkonnosťou
ekonomiky a ekonomickým rastom na jednej strane a infláciou, nezamestnanosťou, monetárnou
a fiškálnou politikou na druhej strane sú v centre záujmu makroekonómie. Študenti sa naučia
pracovať so viacerými makroekonomickými modelmi a získajú predstavu o vzťahoch medzi
kľúčovými makroekonomickými veličinami ako aj fungovaní ekonomiky ako celku z krátkodobého
a z dlhodobého hľadiska. Študenti po absolvovaní predmetu budú schopní analyzovať príčiny
cyklického vývoja ekonomiky, komparovať rôzne prístupy k ekonomickému cyklu a identifikovať
nástroje na zmierňovanie prejavov cyklického vývoja.
Vedomosti a porozumenie:
- Aktívne zvládnutie tohto predmetu prispeje k rozvíjaniu kritického myslenia študentov, k
porozumeniu makroekonomickému vývoju a k schopnosti aplikácie získaných poznatkov z
makroekonómie na aktuálne národohospodárske problémy.
- Schopnosť využiť poznatky makroekonómie pri štúdiu ďalších ekonomických disciplín.
Zručnosti, vlastnosti a atribúty:
- schopnosť analyzovať a hodnotiť základné makroekonomické javy, procesy a súvislosti. Študenti
získajú schopnosť abstraktne a analyticky ekonomicky myslieť a zaujímať makroekonomické
stanoviská a hodnotenia.
- schopnosť vyhľadávať, analyzovať a vyhodnocovať makroekonomické informácie a
makroekonomický vývoj z rôznych zdrojov (OECD, SB, MMF, EUROSTAT a iné).
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Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do makroekonómie a základné makroekonomické veličiny.
2. Ekonomika v dlhom období.
3. Ekonomika vo veľmi dlhom období. Ekonomický rast.
4. Ekonomika v krátkom období. Ekonomický cyklus.
5. Teórie spotreby.
6. Phillipsova krivka a význam očakávaní.
7. Makroekonomická rovnováha v uzatvorenej ekonomike.
8. Využitie modelu IS-LM.
9. Moderné prístupy k nezamestnanosti.
10. Monetárna politika.
11. Fiškálna politika.
12. Makroekonomická rovnováha v otvorenej ekonomike.
13. Najdôležitejšie vzťahy a otvorené – polemické otázky v makroekonómii.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
Lisý, J. a kolektív: Ekonomický rast a ekonomický cyklus. Teoretické a praktické problémy.
Bratislava: IURA Edition, 2011
Dujava, D., Lisý, J. – Přívarová, M.: Makroekonomická rovnováha a nerovnováha: teoretické a
praktické problémy. Bratislava: Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013
Gonda, V.: Makroekonómia 2. Peniaze a monetárne teórie. Bratislava: IURA Edition, 2005
Čaplánová, A., Martincová, M.: Inflácia, nezamestnanosť a ľudský kapitál.
(Makroekonomické súvislosti). Bratislava: IURA Edition, 2014
Rozborilová, D.: Makroekonómia 8. Teória spotreby a úspor investícií a vládnych výdavkov.
Bratislava: IURA Edition, 2005
Muchová, E: Makroekonómia 9. Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava: IURA
Edition, 2005
Odporúčaná:
Blanchard, O. et al.: Macroeconomics. A European Perspective. Pearson Education, 2011
Burda, M. – Wyplosz, Ch.: Macroeconomics. A European Text. Oxford University Press, 2010
Mankiw, G.: Macroeconomics. New York, Worth Publisher, 2010.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 43
A
ABS
B
4,65

0,0

13,95

C

D

E

FX

25,58

32,56

16,28

6,98

Vyučujúci: doc. Ing. Marta Martincová, PhD., Ing. Marcel Novák, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-008/17

Názov predmetu:
Medzinárodná ekonómia a právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt 20 %
Písomná previerka 10%
Zadania, úlohy a aktivita 10%
Písomná skúška 60 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je predstaviť študentom relevantné teórie pre analýzu otvorenej ekonomiky a
poskytnúť im pohľad na súčasný stav medzinárodných ekonomických vzťahov. Zároveň predmet
predstaví študentom fungovanie medzinárodných vzťahov a základné inštitúty medzinárodného
práva verejného, ktoré sú relevantné aj pre oblasť medzinárodného hospodárskeho práva. Predmet
umožní absolventom analyzovať a interpretovať procesy v európskej a svetovej ekonomike a
porozumieť vzájomnej interakcii medzi národnou a európskou úrovňou ekonomického vývoja.
Predmet poskytne študentom priestor na vytvorenie individuálneho postoja k aktuálnemu
vývoju v Európe. ktorý budú môcť podporiť relevantnými argumentmi z hľadiska ekonomickej
teórie. Pozornosť sa venuje zmenám a trendom v svetovej ekonomike, ktoré prebiehajú v
podmienkach globalizácie a integrácie. Z pohľadu medzinárodného práva verejného sa pozornosť
zameriava okrem všeobecných inštitútov (pramene, subjektivita, systém riešenia sporov, donútenie,
zodpovednosť) aj na špecifické oblasti ako medzinárodné hospodárske právo, investičné právo a
investičná arbitráž. Študenti spracujú analýzu niektorých vybraných aktuálnych prípadov riešených
relevantnými orgánmi medzinárodnej spravodlivosti.
Vedomosti a porozumenie:
a)Absolvovanie predmetu umožní pochopiť a zvládnuť relevantné teórie pre analýzu otvorenej
ekonomiky a umožní pochopiť a zvládnuť relevantné pojmy, teoretické a praktické poznatky
z oblasti medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov s akcentom na postavenie štátu,
medzinárodných organizácií a jednotlivca, ako aj otázky zodpovednosti, sankcií a donútenia za
porušenie medzinárodných záväzkov.
b) Analyzovať, kriticky zhodnotiť medzinárodné ekonomické vzťahy a aktuálne problémy svetovej
ekonomiky (prezentované v ekonomických diskusiách a ekonomických analýzach).
Zručnosti, vlastnosti a atribúty:
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a) Získanie schopnosti kritického myslenia, aplikovanie poznatkov na aktuálne ekonomické a
medzinárodnoprávne problémy.
b)Získanie, spracovanie a interpretácia relevantných ekonomických údajov z medzinárodných
databáz (OECD, SB, MMF, Eurostat a i.), schopnosť empiricky skúmať relevantnosť teórií.
c) Získanie, spracovanie a interpretácia relevantných medzinárodných dokumentov, práca so
základnými a pomocnými prameňmi medzinárodného práva (zmluvy, medzinárodná obyčaj, právne
zásady, judikatúra medzinárodných súdov, náuka medzinárodného práva).
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet a základné pojmy v medzinárodnej ekonómii. Teórie medzinárodného obchodu.
Platobná bilancia.
2. Zahraničnoobchodná politika.
3. Medzinárodná migrácia a medzinárodné kapitálové toky.
4. Menový kurz. Vývoj medzinárodného menového systému.
5. Medzinárodná ekonomická integrácia..
6. Teória optimálnej menovej oblasti a menová integrácia v Európe.
7. Teórie ekonomickej závislosti a nerovnosť medzi krajinami. Kontroverzné otázky globalizácie.
8. Medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo, osobitosti medzinárodného právneho systému.
9. Štát ako tradičný subjekt medzinárodného práva.
10. Zodpovednosť štátu za protiprávne správanie.
11. Jednotlivec ako subjekt medzinárodného práva.
12. Medzinárodné vládne organizácie ako subjekt medzinárodného práva
13. Donútenie v medzinárodnom práve (s akcentom na ekonomické sankcie) a riešenie sporov v
medzinárodnom práve.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
1. Krugman, P.- Obstfeld, M, Melitz, J.: International Economics. Theory and Policy, 9th edition,
Addison Wesley 2012.
2. Muchová, E.: Medzinárodná ekonómia (vybrané problémy). Bratislava, Ekonóm 2014
3. Baldwin, R. Wyplosz, Ch.: Ekonomie evropske integrace. Grada, 2013
4. Muchová, E.: Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava: IURA Edition, 2005
5. Dixon, M. – McCorquodale, R. – Williams, S.: Cases & Materials on International Law, 5th
edition, Oxford University Press, 2011
6. Vršanský, P. et al.: Medzinárodné právo verejné. Všeobecná časť. Eurokódex, 2012
7. Brownlie. I.: Princípy medzinárodného práva verejného. Wolters Kluwer 2015
Odporúčaná:
1. Salvatore, D.: International Economics. 5th edition, Prentice Hall 2007
2. Marrewijk, Ch.et al.: International Economics (Theory, Application and Policy). Oxford
University Press 2007
3. David, V. et al.: Mezinárodní právo verejné s kazuistikou, 2. vydanie, Leges, 2011
4. Pajtinka ,E.: Slovník diplomacie. Bratislava, 2013
5. Valuch, J. – Rišová, M. – Seman, R.: Právo medzinárodných organizácií, Praha: C.H.Beck,
2011
6. Stiglitz, J.: Making globalization work. New York: WW.Norton 2006
7. Foster, J.B., Magdoff. F.: Velká finanční krize. Příčiny a následky. Grimmus, 2009
8. Švihlíková, I.: Přelom. Od velké recese k velké transformaci. Inaque, 2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
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Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 41
A
ABS
B
7,32

0,0

29,27

C

D

E

FX

41,46

21,95

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Daniel Bednár, PhD., Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPEK17-013/17

Názov predmetu:
Medzinárodné obchodné právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 40% bodov (minimálne jedna semestrálna písomka, hodnotenie aktivity),
Záverečné hodnotenie – písomný test 60%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent by mal po absolvovaní predmetu nadobudnúť základné znalosti o právnej úprave
medzinárodného práva obchodného, o základných metódach a prameňoch právnej úpravy. Mal by
sa vedieť orientovať v jednotlivých prameňoch upravujúcich obchodno-právne vzťahy s cudzím,
medzinárodným prvkom.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem medzinárodného práva obchodného
2. Medzinárodné právo obchodné ako súčasť medzinárodného práva súkromného
3. Pramene medzinárodného práva obchodného
4. Základné spôsoby právnej úpravy vzťahov v medzinárodnom obchode
5. Právne normy uplatňujúce sa v medzinárodnom práve obchodnom
6. Zásady medzinárodných obchodných zmlúv UNIDROIT
7. INCOTERMS
8. Kúpna zmluva v medzinárodnom obchode
9. Premlčanie v medzinárodnom obchode
10. Licenčná zmluva v medzinárodnom obchode
11. Zmluva o franchise v medzinárodnom obchode
12. Zmluva o leasingu v medzinárodnom obchode
13. Factoring v medzinárodnom obchode
14. Riešenie sporov v medzinárodnom obchode
Odporúčaná literatúra:
1. Martyniv, H. : Medzinárodné právo obchodné pre ekonómov, Ekonóm, Bratislava, 2010
2. Rozehnalová, N. : Právo mezinárodního obchodu, Wolters Kluwer, 2011
3. Monaghan, N., Monaghan, C.: Begining Contract Law, New York: Routledge, 2013
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4. Rahnavard, D. : Couse Notes: Contract Law. New York: Routledge, 2013
5. Stone, R., Dennevey, J.: Text, Cases and materials on Contract Law. New York: Routledge,
2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS
B
7,69

7,69

23,08

C

D

E

FX

53,85

7,69

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Lea Mezeiová, doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPEK17-035/17

Názov predmetu:
Medzinárodné zmluvné právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa hodnotí aktivita a vypracovanie prípadovej štúdie
Písomná postupová skúška
Výsledky vzdelávania:
Medzinárodná zmluva je z praktického pohľadu v modernom svete nezastupiteľný prameň
medzinárodného práva.
Cieľom predmetu je predstaviť študentom základné právne inštitúty medzinárodného zmluvného
práva a aj prostredníctvom riešení prípadových štúdií študentom pomôcť získať aj praktické
skúsenosti z tejto bohatej právnej oblasti. Vďaka témam ako výklad a interpretácia medzinárodných
zmlúv, negociácia a uzatváranie medzinárodných zmlúv, platnosť a ukončenie medzinárodných
zmlúv a pod., získa absolvent tohto predmetu právnické zručnosti použiteľné aj v ďalšom štúdiu
a profesionálnej praxi po ukončení štúdia.
Študent získa znalosti o kľúčovom pramene medzinárodného práva – Viedenskom dohovore o
zmluvnom práve a tiež získa prehľad o mnohých relevantných právnych inštitútoch v právnom
systéme medzinárodných zmlúv.
Predmet je vyučovaný s dôrazom na analýzu konkrétnych zmluvných inštrumentov (vzhľadom na
osobitosť študijného programu, ide najmä o zmluvy uzavreté v rámci medzinárodného obchodného
a investičného práva) a tiež rozhodnutí medzinárodných justičných orgánov.
Stručná osnova predmetu:
1. Definícia pojmu – medzinárodná zmluva ako základný prameň práva v medzinárodnom práve,
druhy medzinárodných zmlúv, klasifikácia, medzinárodná zmluva a medzinárodnoprávna obyčaj
2. Kodifikácia medzinárodného zmluvného práva – Viedenský dohovor o zmluvnom práve
3. Uzatváranie medzinárodných zmlúv
4. Výhrady, zmeny, úpravy medzinárodných zmlúv
5. Platnosťa účinky medzinárodných zmlúv; dôvody neplatnosti; ukončenie zmlúv
6. Výklad medzinárodných zmlúv (práca Komisie OSN pre medzinárodné právo)
7. Sukcesia štátov do medzinárodných zmlúv
8. Následky nedodržania zmluvných záväzkov; donútenie, zodpovednostný mechanizmus, riešenie
sporov
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9. Medzinárodné zmluvy ako prameň vnútroštátneho práva (všeobecne)
10. Medzinárodné zmluvy ako prameň vnútroštátneho práva v podmienkach Slovenskej republiky
11. Členstvo v EÚ a medzinárodnoprávne záväzky štátov
12. Medzinárodné obchodné a investičné právo – zmluvný základ (o.i. BIT -história, ciele, súčasný
stav, Energy Charter Treaty, a pod.)
13. Medzinárodné obchodné a investičné právo – riešenie sporov z investičných zmlúv
Odporúčaná literatúra:
VRŠANSKÝ, P. et al.: Medzinárodné právo verejné. Všeobecná časť. Wolters Kluwer, 2015
DIXON, M. et al.: Cases & Materials on International Law, 5th edition, Oxford University Press,
2011
DAVID, V. et al.: Mezinárodní právo verejné s kazuistikou, 2. vydanie, Leges, 2011
PAJTINKA, E.: Slovník diplomacie. Bratislava, 2013
BROWNLIE, I.: Princípy medzinárodného práva verejného. Eurokódex, 2013
BUCHTA, T.- SÝKOROVÁ, M.: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom.
C.H.Beck, 2016
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a anglický
Poznámky:
Kapacita predmetu obmedzená na 40 študentov
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS
B
7,69

0,0

30,77

C

D

E

FX

23,08

30,77

7,69

0,0

Vyučujúci: JUDr. Metod Špaček, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-006/17

Názov predmetu:
Mikroekonómia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca, priebežné testy
písomná skúška
Priebežné hodnotenia : 40 bodov
• aktivita na seminároch 10 bodov
• priebežné písomné práce 20 bodov
• seminárna práca a jej prezentácia 10 bodov
Písomná skúška: 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej
81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie
E najmenej 51 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomnej skúšky získa menej
ako 31 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so štandardnou mikroekonomickou teóriou, ktorá je
zameraná na analýzu správania a rozhodovania trhových subjektov v podmienkach dokonalej
i nedokonalej konkurencie, na problémy dosiahnutia všeobecnej ekonomickej rovnováhy,
efektívnosti a spravodlivosti, ako aj na skúmanie príčin zlyhania trhu a úlohy štátu pri riešení
nedokonalostí trhu. Na základe získaných teoretických poznatkov priviesť študentov k hlbšiemu
zamýšľaniu sa nad súčasnými mikroekonomickými problémami hospodárskeho života tak, aby ich
boli schopní analyzovať a riešiť.
Štúdiom mikroekonomickej teórie študenti získajú:
· teoretické poznatky o racionálnom rozhodovaní mikroekonomických trhových subjektov v
rôznych formách konkurencie, o rozhodovaní trhových subjektov v podmienkach rizika i neistoty,
· teoretické vedomosti o nastoľovaní všeobecnej rovnováhy a efektívnosti vo vzťahu k
spravodlivosti, o zlyhaniach trhu a problémoch spojených s jednotlivými zlyhaniami trhu,
· schopnosť prostredníctvom nástrojov mikroekonomickej analýzy vyhodnocovať konkrétne
prípady rozhodovania spotrebiteľov a firiem v rôznych trhových situáciách, vyhodnocovať účinky
štátnych opatrení pri riešení zlyhaní trhu,
- schopnosť aplikovať poznatky mikroekonómie v hospodárskej praxi.
Stručná osnova predmetu:
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Vznik a vývoj mikroekonomickej teórie. Racionálna voľba a štandardy jej hodnotenia. Modely
racionálnej voľby spotrebiteľa a ich aplikácia v praxi. Formovanie dopytu z pohľadu jednotlivých
faktorov. Rozhodovanie v podmienkach rizika a neistoty. Firma a jej voľba technológie vo väzbe na
náklady a časové obdobie. Ponuka firmy a odvetvia v rôznych formách konkurencie. Analýza trhu
práce a kapitálu. Všeobecná ekonomická rovnováha, efektívnosť a spravodlivosť. Zlyhania trhu a
možnosti ich riešenia v podobe štátnych opatrení.
Odporúčaná literatúra:
ZÁKLADNÁ
1. Holková, V. - Veselková A.- Valach, M.: Mikroekonómia. Bratislava : Sprint - dva, 2014.
2. Holman, R.: Mikroekonomie. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2002.
3. Varian, H., R.: Mikroekonomie. Praha : Victoria Publishing, 1995.
DOPLŇUJÚCA
1. Nicholson, W.: Microeconomic Theory:basic principles and extensions. (Cincinnati),
South - Western, Thomson Learning, 2002.
2. Becker, G., S.: Economic Theory, New York, 1977.
3. Etner, F.: Mikroekonómia, Bratislava : Elita, 1995.
4. Frank, H. Robert: Mikroekonomie a chování. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1995.
5. Macáková, L. a kol. Mikroekonomie II. Praha : Melandrium, 2008.
6. Hořejší, B. - Soukupová, J. -Macáková, L.-Soukup, J.: Mikroekonomie,
Praha:Management Press, 5. vydání, 2010.
7. Parkin Michael: Microeconomics (tenth edition), Pearson Education Limited, Edinburg
Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England, 2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 36
A
ABS
B
2,78

0,0

0,0

C

D

E

FX

22,22

30,56

36,11

8,33

Vyučujúci: doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOP/mPEK17-002/17

Názov predmetu:
Občianske právo procesné 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška (100%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základných teoretických inštitútov civilného procesného práva ako predpokladu na
zvládnutie konania v prvej inštancii.
Študent bude vedieť riešiť najdôležitejšie otázky týkajúce sa konania v prvej inštancii, bude vedieť
posúdiť jednotlivé procesné podmienky v konkrétnom prípade a nadobudne praktické zručnosti na
vypracovanie základných procesných úkonov účastníkov a súdu.
Po absolvovaní bude schopný interpretovať a aplikovať ustanovenia relevantných právnych
predpisov na základnej úrovni a bude poznať nevyhnutné súvislosti medzi nimi.
Predmet sa vyučuje s využitím nekomentovaných právnych predpisov.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem CPP a civilného procesu, sústava súdov, zloženie súdu, vnútorná organizácia súdov
2. Základné princípy podľa CSP
3. Právomoc súdov, príslušnosť súdov
4. Strany sporu a zastúpenie v spore
5. Procesné úkony súdu, doručovanie
6. Žaloba, dispozičné procesné úkony, procesný útok a obrana
7. Konanie v prvej inštancii
8. Dokazovanie a dôkazné prostriedky
9. Súdne rozhodnutia
10. Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí, trovy konania
11. Skrátené konania a skrátené rozhodnutia
12. Spory s ochranou slabšej strany
13. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia
Odporúčaná literatúra:
Ficová, S. a kol.: Exekučné konanie. Bratislava: C. H. Beck 2014
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Ficová, S., Števček, M. a kol.: Občianske súdne konanie. 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2013,
500 s.
Števček, M. a kol.: Civilné právo procesné: základné konanie a správne súdnictvo. 2. vydanie.
Bratislava : Eurokódex, 2013, 752 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 44
A
ABS
B
13,64

2,27

15,91

C

D

E

FX

31,82

15,91

20,45

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., Mgr. Petronela Luprichová, PhD., doc. JUDr.
Alexandra Löwy, PhD., doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD.,
JUDr. Michal Dáni, JUDr. Martina Haršányová, JUDr. Radoslav Hnilica, PhD., Mgr. Richard
Straka, Mgr. Zuzana Klincová
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOP/mPEK17-007/17

Názov predmetu:
Občianske právo procesné 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška (100%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základných teoretických inštitútov civilného procesného práva.
Študent bude vedieť riešiť najdôležitejšie otázky týkajúce sa osobitných konaní, opravných konaní,
vykonávacieho konania a nadobudne praktické zručnosti na vypracovanie základných procesných
úkonov účastníkov z týchto oblastí.
Po absolvovaní bude schopný interpretovať a aplikovať ustanovenia relevantných právnych
predpisov na základnej úrovni a bude poznať nevyhnutné súvislosti medzi nimi.
Predmet sa vyučuje s využitím nekomentovaných právnych predpisov.
Stručná osnova predmetu:
1. Opravné prostriedky všeobecne, odvolanie
2. Odvolanie
3. Dovolanie
4. Dovolanie generálneho prokurátora, obnova konania
5. Civilný mimosporový poriadok – princípy a všeobecná časť
6. Konania v rodinnoprávnych veciach
7. Konanie o dedičstve
8. Konania v statusových veciach
9. Výkon rozhodnutia, exekúcia všeobecne
10. Exekúcia zrážkami zo mzdy
11. Exekúcia na peňažné plnenie
12. Exekúcia na nepeňažné plnenie
13. Správny súdny poriadok
Odporúčaná literatúra:
Ficová, S. a kol.: Exekučné konanie. Bratislava: C. H. Beck 2014
Ficová, S., Števček, M. a kol.: Občianske súdne konanie. 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2013,
500 s.
Strana: 47

Števček, M. a kol.: Civilné právo procesné: základné konanie a správne súdnictvo. 2. vydanie.
Bratislava : Eurokódex, 2013, 752 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 42
A
ABS
B
19,05

0,0

30,95

C

D

E

FX

21,43

16,67

9,52

2,38

Vyučujúci: Mgr. Marek Ivančo, JUDr. Martin Križan, PhD., JUDr. Veronika Bačíková, Mgr.
Richard Straka, Mgr. Katarína Szendreiová, JUDr. Michal Dáni, JUDr. Bianka Tkáčová, Mgr.
Andrej Fekete, JUDr. Martina Haršányová, JUDr. Radoslav Hnilica, PhD., JUDr. Michal Káčerík,
Mgr. Zuzana Klincová, doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP/mPEK17-003/17

Názov predmetu:
Právna regulácia vnútorného trhu (Právo EÚ 1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa hodnotí aktivita a vypracovanie prípadovej štúdie
Písomná postupová skúška.
- priebežné hodnotenie: 40 % bodov
- záverečné hodnotenie: 60 % bodov
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zaoberá ekonomickými a najmä právnymi aspektmi fungovania vnútorného trhu
Európskej únie.
Vstupom Slovenska do EÚ sa slovenský trh stal súčasťou zjednoteného trhu členských krajín EÚ,
čo prinieslo mnoho zmien v podmienkach a pravidlách vykonávania hospodárskych činností.
Z tohto dôvodu je pre každý subjekt pôsobiaci na vnútornom trhu EÚ esenciálne pochopiť ako tento
trh funguje, čím sa líši, resp. je podobný národnému trhu.
Stručná osnova predmetu:
1. Zákaz obmedzení slobôd vnútorného trhu.
2. Voľný pohyb tovaru
3. Zásada nediskriminácie. Právo občanov na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov Únie.
Občianstvo EÚ
4. Voľný pohyb pracovníkov.
5. Uznávanie odborných kvalifikácií.
6. Sloboda usadzovania (etablovania).
7. Voľný pohyb služieb.
8. Voľný pohyb kapitálu a platieb.
9. Sloboda podnikania v oblasti právnych služieb.
10. Vnútorný trh a vonkajšie vzťahy
Odporúčaná literatúra:
TICHÝ, L. A kol.: Evropské právo.
Barnard, C. : The Substantive Law of the EU The Four Freedoms. Oxford University Press 2013.
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Vivien Rose, V.—Bailey, D.: Bellamy and Child: European Union Law of Competition, Oxford
University Press 2013.
Ashiagbor, D. – Countouris , N. – Lianos, I.: The European Union after the Treaty of Lisbon.
Cambridge University Press, 2012.
Lenaerts, K. – Van Nuffel,P.: European Union Law, Third Edition, Londýn, Sweet and Maxwell,
2011.
Craig,P. – de Búrca, G. :EU LAW, Text, Cases, and Materials. Fifth Edition. 2011, New York,
Oxford University Press.
Woods, L. – Watson, P.: EU Law, Oxford University Press, 2012
Chalmers, D. – Davies, G.— Monti, G.: European Union Law, Cambridge University Press, 2010
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU law. Oxford University Press, 2012
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 44
A
ABS
B
20,45

2,27

18,18

C

D

E

FX

34,09

9,09

11,36

4,55

Vyučujúci: JUDr. Hana Kováčiková, PhD., doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., JUDr. Mária
Patakyová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UPITPDV/
mPEK17-029/17

Názov predmetu:
Právo duševného vlastníctva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Záverečné hodnotenie: písomná skúška s prípadovou štúdiou za použitia nekomentovaných
právnych predpisov (100%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Predmet Právo duševného vlastníctva poskytne študentom znalosti o práve súvisiacom s inštitútmi
práva duševného vlastníctva. V nadväznosti na to študenti získajú vedomosti o autorskom práve
a priemyselných právach duševného vlastníctva, a to v podobe znalosti ich právnej úpravy na
národnej ako aj na medzinárodnej úrovni. V dôsledku procesu vzrastajúceho záujmu o právo
duševného vlastníctva sa zvyšuje potreba osvojenia odborných znalostí a praktických zručností
študentov z oblastí autorského práva a priemyselných práv duševného vlastníctva, a to pre ich ďalšie
štúdium, ako aj následné pôsobenie v právnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem a predmet práv duševného vlastníctva.
2. Autorské právo;
3. Právo výkonných umelcov a právo výrobcov zvukových záznamov a zvukovo-obrazových
záznamov, právo vysielateľov;
4. Kolektívna správa autorského práva a práv súvisiacich s autorskými právami, zmluvné autorské
právo;
5. Priemyselné práva k výsledkom tvorivej duševnej činnosti;
6. Priemyselné práva na označenie;
7. Práva obdobné s priemyselnými právami a práva súvisiace s priemyselnými právami;
8. Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky;
9. Zmluvné právo pre priemyselné práva;
10. Právna ochrana práv duševného vlastníctva;
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11. Medzinárodné autorské právo, medzinárodné právo výkonných umelcov, medzinárodné
právo výrobcov zvukových záznamov a zvukovo-obrazových záznamov a medzinárodné právo
vysielateľov;
12. Európske autorské právo, európske právo výkonných umelcov, európske právo výrobcov
zvukových záznamov a zvukovo-obrazových záznamov a európske právo vysielateľov;
13. Medzinárodný systém priemyselných práv.
14. Európsky systém priemyselných práv,
Odporúčaná literatúra:
Muríň, P.: Autorské právo. Bratislava: Epos, 2002.
Muríň, P.: Autorské práva II. Bratislava: Epos, 2004.
Muríň, P.: Priemyselné práva a právo vyšľachtiteľov. Bratislava: Epos, 2004.
Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2005.
Hošková, M.: Mezinárodní patentová ochrana – PCT. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010.
Jenerál, E.: Evropský a euroasijský patentový systém. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011.
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné, 2. diel. Bratislava: IURIS LIBRI, 2014
Lazoríkova, J.: Autorský zákon – komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2013.
Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon – Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007.
Vojčík, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.
Relevantné články v odborných časopisoch a na Internete
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet sa poskytuje len v zimnom semestri a kapacita predmetu nie je obmedzená. Predmet je
vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 9
A
ABS
B
55,56

11,11

0,0

C

D

E

FX

22,22

0,0

11,11

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPEK17-028/17

Názov predmetu:
Právo finančného trhu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 50 bodov (seminárne práce, aktivita na hodine); záverečné hodnotenie 50
bodov (písomný test)
Výsledky vzdelávania:
Študent by po absolvovaní predmetu mal vedieť porozumieť právnej úprave nástrojov a subjektov
finančného trhu. Mal by rozumieť dôvodom zvýšeného stupňa verejnoprávnej regulácie v tomto
odvetví a mal by ovládať základné procesy regulácie a výkonu dohľadu.
Stručná osnova predmetu:
Pojem regulácie finančného trhu, regulácia finančného trhu v EÚ a v SR; pojem, predmet a
klasifikácia dohľadu; vznik integrovaného dohľadu v podmienkach SR; postavenie a úlohy útvaru
dohľadu nad finančným trhom NBS; všeobecné zásady výkonu dohľadu; dohľad na mieste; dohľad
na diaľku, konanie pred NBS; povoľovacia činnosť a predchádzajúce súhlasy; ochrana investorov
na finančnom trhu; špecifiká jednotlivých nástrojov finančného trhu; osobitosti v podnikaní
vybraných dohliadaných subjektov;
Odporúčaná literatúra:
Sidak, M., Slezáková, A. a kol.: Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu,
Bratislava, Wolters Kluwer, 2014
Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo 2, Bratislava, Bratislava, C.H. Beck, 2012
Revenda, Z.: Centrální bankovníctví, Praha, MANAGEMENT PRESS, 2011
Schlossberger, O.: Platební služby, Praha, MANAGEMENT PRESS, 2012
Chovancová, B., Žofčák, S.: Kolektívne investovanie, Bratislava, IURA EDITION, 2012
Medveď, J. A kol.: Banky - teória a prax, Bratislava, Sprint dva, 2012
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 11
A
ABS
B
0,0

0,0

18,18

C

D

E

FX

54,55

27,27

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Yana Daudrikh, PhD., Mgr. Ján Mazúr,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPEK17-024/17

Názov predmetu:
Právo medzinárodných organizácií

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra vypracovanie seminárnej práce na vybranú tému.
Písomná postupová skúška
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je predstaviť študentom medzinárodné vládne organizácie ako subjekt
medzinárodného práva, ktorý v poslednom období získava čoraz väčší význam v medzinárodnom
spoločenstve.
Výučba je zameraná tak na všeobecnejšiu časť, v ktorej študenti získajú prehľad o právnych
základov práva medzinárodných organizácií a základných právnych inštitútoch, ako aj na
praktickejšiu časť, kde je pozornosť venovaná konkrétnym významným medzinárodným
organizáciám s rôznymi oblasťami pôsobnosti (medzinárodná bezpečnosť, medzinárodný obchod
a posilnenie ekonomickej spolupráce, ľudské práva a vláda práva, a pod.), najmä ich štruktúre a
kompetenciám.
Osobitná pozornosť sa venuje hlavnej univerzálnej medzinárodnej organizácii – Organizácii
Spojených Národov a jej úlohách v súčasnom modernom svete. Študenti budú mať možnosť získať
poznatky najmä o hlavných cieľom, zásadách a štruktúre tejto medzinárodnej organizácie a o
konkrétnych právnych mechanizmoch, ktoré má k dispozícii pri udržiavaní svetového mieru a
bezpečnosti a v oblasti medzinárodného riešenia sporov.
Stručná osnova predmetu:
Medzinárodná organizácia ako subjekt medzinárodného práva, historický vývoj, súčasný stav a
klasifikácia
2. Vznik a fungovanie medzinárodných organizácií - zakladajúci akt, členstvo (proces prijatia
za člena, výkon členských práv a pod.), sídlo a stále zastúpenia štátov pri medzinárodných
organizáciách
3. Normotvorba a záväznosť právnych aktov medzinárodnej organizácie; vynútiteľnosť
4. Sukcesia
5. Zodpovednosť medzinárodných organizácií
6. Výsady a imunity medzinárodných organizácií
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7. OSN ako univerzálna medzinárodná vládna organizácia a jej úloha v medzinárodnom8
spoločenstve (história vzniku, zakladajúci dokument, štruktúra)
8. OSN a medzinárodná bezpečnosť
9. Sankčný mechanizmus OSN (vrátane problematiky tzv „targeted sanctions“)
10. OSN a medzinárodná spravodlivosť (systém mierového riešenia sporov)
11. Špecializované agentúry OSN a aktuálne výzvy OSN
12. Medzinárodné organizácie – spolupráca v oblasti bezpečnosti (OSCE, NATO)
13. Medzinárodné organizácie – vláda práva a ľudské práva (regionálna úroveň: Rada Európy)
14. Medzinárodné organizácie – spolupráca v oblasti obchodu; iné medzinárodné zoskupenia štátov
a nadnárodná spolupráca
Odporúčaná literatúra:
VRŠANSKÝ, P. et al.: Medzinárodné právo verejné. Všeobecná časť. Wolters Kluwer, 2015
VALUCH, J. – RIŠOVÁ, M. – SEMAN, R.: Právo medzinárodných organizácií, Praha:
C.H.Beck, 2011
DIXON, M. et al.: Cases & Materials on International Law, 5th edition, Oxford University Press,
2011
Časopisecký zdroj o aktuálnych otázkach:
International Organisations Law Review, ISSN 1572-3739, Brill NV, Leiden
(z časti dostupný aj na: http://www.brill.com/international-organizations-law-reviewhttp://
www.brill.com/international-organizations-law-review)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a anglický
Poznámky:
Kapacita predmetu obmedzená na 40 študentov
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jozef Valuch, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:

Strana: 56

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KSEP/mPEK17-033/17

Názov predmetu:
Právo životného prostredia EÚ

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
prezentácia 50%, esej 50%
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si poznatkov o platnom práve Európskej únie a o právnych aspektoch aproximácie
právnej regulácie Slovenskej republiky právu Európskej únie, získanie prehľadu o aktuálnom stave
týkajúcom sa dosiahnutej miery harmonizácie nášho právneho poriadku s právom Európskej únie
v oblasti starostlivosti o životné prostredie
Stručná osnova predmetu:
1 Úvod do právnej problematiky práva životného prostredia EÚ 2. Právna úprava ochrany prírody
a krajiny
3. Právna úprava ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
4. Právna úprava ochrany vôd
5. Právna úprava starostlivosti o pôdu
6. Nakladanie s odpadmi
7. Mierové využívanie jadrovej energie
8. Používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
9. Ochrana zdravia a životné prostredie
10. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a posudzovanie koncepčných dokumentov
(SEA) 11. Integrovaná prevencia a znižovanie znečisťovania
12. Vybrané rozhodovacie procesy v oblasti životného prostredia a zodpovednosti za životné
prostredie
Odporúčaná literatúra:
Krämer, L.: EC Environmental Law. Sweet and Maxwell, London 2003; Jans, J. H.: European
Environmental Law. Europa Law Publishing, Groningen 2000; www.eur-lex.europa.eu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Martin Dufala, PhD., JUDr. Matúš Michalovič, PhD., Mgr. Jana Šmelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-037/17

Názov predmetu:
Regionálna politika Európskej únie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca
kombinovaná skúška
25 % - Ústne overovania a posudzovania vedomostí
35 % - Písomné overenie a vyhodnotenie nadobudnutých poznatkov (dlhšia písomná práca podľa
zvolenej témy)
40 % - Záverečná skúška (písomná)
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentovi ucelené teoretické i praktické znalosti regionálnej politiky Európskej únie
Vzdelávacie výstupy:
Získať špecifické znalosti v oblasti regionálnej politiky Európskej únie
Disponovať detailnými znalosťami z teórií v oblasti
fungovanie regionálnej politiky EÚ.
Rozvíjať zručnosti v interpretácii získaných výsledkov oblasti
výziev regionálnej politiky EÚ
Naučiť sa, ako analyzovať a syntetizovať rôzne
prístupy v oblasti fungovania regionálnej politiky EÚ
Praktické zručnosti:
Sú schopní samostatne vykonať definované pokyny s určitou
úrovňou dohľadu
Sú schopní rozvíjať svoje komunikačné schopnosti účinným spôsobom, efektívne a profesionálne
komunikovať
Kompetencie:
Schopnosť aplikovať vedomosti a zručnosti v praxi
Schopnosť pracovať v tíme
Schopnosť kritického a sebakritického rozhodnutia
Schopnosť vysvetliť svoje názory a rozhodnutia a prijať a vziať do úvahy kritiku a pripomienky
praxe
Stručná osnova predmetu:
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Pochopenie jednej z najvýznamnejších politík EÚ. Vysvetlenie jej vzniku, vývoja, princípov. Popis
hlavných aktérov, inštrumentov a realizovateľnosť politiky. Zameranie jednotlivých štrukturálnych
fondov a kohézneho fondu. Príprava SR na regionálnu politiku EÚ z hľadiska dodržiavania
základných princípov – programovania, adicionality, partnerstva, subsidiarity. Vytváranie štruktúr
pre administráciu regionálnej politiky EÚ pre jednotlivé programovacie obdobia.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
Baun, M., Marek, D. 2002. The EU as a Regional Actor. Journal of Common Market Studies, 4.
Ivaničková, A:
· 1998. Regionalizácia a priestorová organizácia regionálneho rozvoja. Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM, 175 s.
· 2003.Sociálno-ekonomický rozvoj a inštitucionálny mechanizmus v regiónoch Slovenskej
republiky. Ekonomické rozhľady 2: s. 206 – 215
· 2002. Ekonomická a sociálna súdržnosť a princípy regionálnej politiky Európskej únie.
Ekonomický časopis, 6: s- 939 – 956
· 2002: Regióny Slovenska – kandidáti na vstup do „európskej únie regiónov“. In: Systémové
podmienky transformácie Slovenskej ekonomiky v procese globalizácie. Bratislava: s. 127 – 136
BARCA, F. 2009. An Agenda for Reformed Cohesion Policy: A place-based approach to meeting
European Union Challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of D.
Hubner, Commissioner for Regional Policy, Brussels: European Commission.
EUROPEAN COMMISSION, 2010a. Document accompanying the Commission Communication
on Regional policy cintributing to smart growth in Europe 2020. COM (2010) 553 Final.
Commission Staff Working Document. Brussels: European Commission.
EUROPEAN COMMISSION. 2010b.Regional policy contributing to smart growth in Europe
2020. COM (2010) 553 Final. Communication from theCommission to the European Parliament,
the Council, the Committee of the Regions. Brussels: European Commission.
FORAY,D., DAVID, P.A., HALL, B., 2009. Smart Specialisation – The Concept. Knowledge
Economists Policy Brief no. 9. Brussels: European union. http.//ec.europa.eu/invest-in-research/
monitoring/knowledge_en.htm.
MARTIN, R., SUNLEY, P., 2006. Path dependence and regional economic evolution. Journal of
Economic Geography 6(4), August: 395-437.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:

Strana: 60

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-030/17

Názov predmetu:
Regulácia a dohľad nad bankami

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú na seminároch dve písomné previerky po 10 bodoch a písomná práca
za 10 bodov; písomná práca na skúšku bude za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné
získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej
71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent schopnosť porozumieť zmyslu a cieľom orgánov regulácie
a dohľadu nad bankami a finančnými inštitúciami. Študenti budú schopní vyhodnotiť a navrhnúť
riešenie problémov, ktoré sú spojené s analýzou a identifikáciou konkrétnych problémov a súvislostí
v uvedenej oblasti. Do konca tohto kurzu by študent mal byť schopný porozumieť podstate regulácie
a navrhnúť riešenia v prípade konkrétnych udalostí, s ktorými sa banky a finančné inštitúcie
stretávajú vo svojom podnikaní.
Stručná osnova predmetu:
Základné prístupy k regulácii a dohľadu nad bankami. História a vývoj regulácie, Lamfalussyho
prístup: harmonizácia finančnej regulácie prostredníctvom európskeho práva, vzájomné uznávanie
národných pravidiel, ktoré nie sú harmonizované, národné kompetencie v oblasti výkonu dohľadu,
princíp kontroly primárne domovským regulačným orgánom v bankách pôsobiacich vo viacerých
krajinách EÚ a spolupráca medzi národnými regulátormi.
De Larosierov prístup, vytvorenie nového modelu dohľadu nad európskymi finančnými inštitúciami
a trhmi v záujme posilniť všeobecnú finančnú stabilitu v Európskej únii. Orgány Európskeho
systému finančného dohľadu a ich kompetencie. Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB),
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie (EIOPA), Európsky orgán pre cenné papiere (ESMA). Spoločný výbor európskych
orgánov dohľadu a príslušné orgány alebo orgány dohľadu v členských štátoch.
Mikroprudenciálna a makroprudenciálna regulácia. Hlavné opatrenia a predpisy jednotnej
regulácie. Banková únia. Systémovo významné finančné inštitúcie. Dokumenty Basel I – III.
Ochrana subjektov finančného a bankového trhu. Integrácia regulácie a dohľadu. Usporiadanie
dohľadu a inštitúcií vo vybraných štátoch.
Odporúčaná literatúra:
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1. JUROŠKOVÁ, L.: Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium. 2012. ISBN:
9788087284261.
2. BABOUČEK, I. a kol.: Regulace činnosti bank. Praha: 2009. ISBN: 9788072651443.
3. Dokumenty Európskej centrálnej banky a Národnej banky Slovenska (www.ecb.int;
www.nbs.sk ).
4. De Larosiére report. The High-Level Group on Financial Supervision in the EU.[online] 2009.
Dostupné: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS
B
84,62

0,0

7,69

C

D

E

FX

7,69

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-036/17

Názov predmetu:
Rétorika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude priebežne hodnotiť ústny prejav (spolu 50 bodov) a zároveň budú
študenti počas semestra písať písomnú previerku (50 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné
získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej
71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov. Kredity
nebudú udelené študentovi, ktorý z celkového hodnotenia získa menej ako 50 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie charakterizovať, klasifikovať a uplatniť verbálne a neverbálne prostriedky rečovej
komunikácie, vie ich používať, rozšifrovať, vie kultivovať svoj rečový prejav, identifikovať chyby a
stereotypy v komunikácii, rozlišovať typy sociálnych interakcií pri výkone právnického povolania,
odbúravať bariéry v sociálnej komunikácii (tréma, strach) s dôrazom na problematiku právnej
komunikácie.
Stručná osnova predmetu:
Rétorika a komunikácia, výrazové prostriedky v rétorike, jazykové výrazové prostriedky, zvuková
zložka komunikácie (technika reči, intonácia), neverbálne výrazové prostriedky, komunikácia a
medziľudské vzťahy (bariéry v komunikácii), zásady vystupovania pred publikom, zvládanie
nepríjemných otázok, nepriaznivých reakcií, trémy z vystupovania, aranžmán prejavu, právna
komunikácia, právne komunikačné techniky.
Odporúčaná literatúra:
Abrahámová, E.: Základy právnej komunikácie. Bratislava: Heuréka, 2012. ISBN
978-80-89122-81-3.
Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3905-2.
Borg, J.: Umění přesvědčivé komunikace. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-4821-4.
Mistrík, J.: Rétorika. Bratislava: SPN, 1987.
Šimurka, D.: Hovor ako hovorca. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-260-5767-3.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Ing. Ladislav Pasiar, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-019/17

Názov predmetu:
Teória a prax sociálneho zabezpečenia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca
písomná skúška
Aktívne vystupovanie na cvičeniach – 10 %
Výsledný semestrálny písomný test – 20 %
Záverečná písomná skúška - 70 %
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť poslucháčom poznatky o systémoch sociálneho zabezpečenia v podmienkach SR a
ďalších krajín EÚ z pohľadu teoretického i praktického. Priblížiť fungovanie jednotlivých súčastí
sociálneho zabezpečenia z aspektu inštitucionálneho, financovania systému, osobného a vecného
rozsahu, získať vedomostí o metodike výpočtu jednotlivých dávok. Orientovať sa v problematike
koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.
Vedomosti a porozumenie:
- získať teoretické a praktické vedomostí z oblastí jednotlivých súčastí systémov sociálneho
zabezpečenia (sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory, sociálnej pomoci), teórie konštrukcie
dávok, používaných systémov financovania, determinantov a princípov fungovania systémov,
- analyzovať a odborne spracovať teoretické a praktické otázky fungovania systémov v SR i vo
svete z hľadiska finančného zabezpečenia, osobného a vecného rozsahu systémov,
Zručností, kompetencie:
- nadobudnúť špecifické i kmeňové kompetencie pre potreby sociálno-ekonomickej praxe, ako i
ďalšieho štúdia, s akcentom na systémové kompetencie v oblasti sociálneho zabezpečenia,
- analyzovať, komparovať a vyhodnocovať modely fungovanie sociálneho zabezpečenia, vplyvy a
väzby systému v kontexte vývoja ekonomík.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické prístupy, otázky a praktické fungovanie systému sociálneho zabezpečenia a jeho
jednotlivých súčastí v podmienkach SR. Funkcie, princípy, ciele, nástroje realizácie a efekty
systému sociálneho zabezpečenia. Inštitucionálne a finančné zabezpečenie jednotlivých súčastí
systému – sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory, sociálnej pomoci. Osobný rozsah a
dávková sústava. Metodika výpočtu dávok.
Odporúčaná literatúra:
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1. Rievajová, E. a kol.: Sociálne zabezpečenie. Bratislava: Ekonóm, 2013
2. Pongráczová, E. a Šipikalová, S..: Sociálne zabezpečenie – aplikačné praktikum. Bratislava:
Ekonóm, 2016
3. Collection of Pension Contributions: Trends, Issues and Problems in Central and Eastern
Europe. International Labour Organization, 2007
4. Krebs, V. a kol.: Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. Praha, VÚPaSV, 2009
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 12
A
ABS
B
16,67

0,0

50,0

C

D

E

FX

33,33

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 17.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-022/17

Názov predmetu:
Teória verejnej voľby

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
projekt, priebežné testy
písomná skúška
Esej - 20 percent
Priebežný test – 20 percent
Záverečná písomná skúška - 60 percent
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je s využitím ekonomickej teórie poskytnúť študentom ucelený a podrobný
pohľad na fungovanie demokratického politického systému a verejného sektora v súčasných
spoločnostiach a existujúcich mechanizmov alokácie zdrojov vo verejnom sektore. Po ukončení
predmetu budú študenti schopní aplikovať prístup teórie verejnej voľby a metodológiu novej
inštitucionálnej ekonómie pri skúmaní súčasných demokratických politických systémov a riešení
otázok fungovania ich verejného sektora.
Vedomosti a porozumenie:
- Porozumenie mechanizmom fungovania verejného sektora, právnym a politologickým aspektom
fungovania súčasných demokratických spoločností.
- Poznať teoretické a metodologické východiská teórie verejnej voľby a ich implikácie pre alokáciu
zdrojov vo verejnom sektore.
Zručnosti, vlastnosti a atribúty:
- Uplatnenie metodológie teórie verejnej voľby v ekonomickej analýze spôsobov alokácie zdrojov
vo verejnom sektore.
- Schopnosť analyzovať a identifikovať alternatívne spôsoby fungovania verejného sektora v
súčasných demokratických spoločnostiach.
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet a metodológia teórie verejnej voľby.
2. Zlyhania súkromného trhu vs. zlyhania štátu.
3. Externality, verejné statky, všeobecne prospešné statky a verejná voľba.
4. Teória hlasovacích systémov.
5. Racionálne správanie sa voličov, dopyt a ponuka na politickom trhu.
6. Alternatívne volebné systémy.
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7. Nástroje priamej demokracie a alternatívne indikátory preferencií.
8. Správanie sa voličov a politických strán.
9. Teória klubov.
10. Ekonomická teória byrokracie.
11. Teória hľadania renty (rent seeking).
12. Konštitucionálna ekonómia.
13. Komparácia alokácie zdrojov vo verejnom a v súkromnom sektore.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
Čaplánová, A. a kol. Teória verejnej voľby, Bratislava: Ekonóm, 2011.
Odporúčaná:
Johnson, D.B. Teória verejnej voľby. Úvod do novej politickej ekonómie. SOFA. Bratislava.
1998 ISBN: 80-85752-43-3
Mueller, D.C. Public Choice III. New York: Cambridge University Press. 2003. ISBN:
0-521-81546-0
Fisher, R.C. State & Local Public Finance, 4th edition, Thomson South-Western. Mason, 2015,
ISBN: 1-800-423-0563
Barr, N. The Economics of the Welfare State, 5th edition, Oxford University Press. Oxford. 2012.
ISBN: 9780199297818
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, anglický
Poznámky:
- predmet si musí zapísať minimálne 15 študentov, kapacita predmetu je obmedzená na 30
študentov.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 15
A
ABS
B
13,33

0,0

26,67

C

D

E

FX

40,0

20,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. Ing. Dária Rozborilová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:

Strana: 68

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPKK/mPEK17-014/17 Trestné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktivita na seminároch a písomné previerky (10%),
Záverečné hodnotenie: 90 % ústna skúška s použitím nekomentovaných právnych predpisov
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 –
72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Predmet sa skúša s využitím nekomentovaných právnych predpisov.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom teoretické základy z trestného práva vo vzájomných súvislostiach trestného
práva hmotného a trestného práva procesného
Výučba je zameraná na analýzu platnej právnej úpravy (predovšetkým Trestného zákona, Trestného
poriadku a súvisiacich predpisov) a jednotlivých inštitútov trestného práva s cieľom ich správneho
výkladu, argumentácie a aplikácie. Cieľom je oboznámenie sa najmä so všeobecnou časťou
Trestného zákona, spôsobom práce s s osobitnou časťou Trestného zákona a s Trestným poriadkom
a s praktickým použitím týchto predpisov.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem a predmet trestného práva, vzťah trestného práva hmotného a trestného práva procesného,
pramene trestného práva, výklad trestného práva a analógia v trestnom práve, zásady trestného
práva, zásady trestného konania.
2. Pojem trestný čin, skutková podstata trestného činu, pojem trestné konanie, typy a systémy
trestného konania
3. Objekt a subjekt skutkovej podstaty trestného činu, Objektívna stránka skutkovej podstaty
trestného činu
4. Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu
5. Subjekty trestného konania
6. Trestná súčinnosť, vývinové štádiá trestného činu, okolnosti vylučujúce protiprávnosť trestného
činu
7. Procesné úkony, zaistenie osôb, zaistenie vecí, zabezpečovanie informácii pre účely trestného
konania
8. Súbeh trestných činov, trestné činy pokračovacie, hromadné a trváce.
9. Základy dokazovania v trestnom konaní.
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10. Sankcie v trestnom práve. Trestanie mladistvých. Rozhodnutia v trestnom konaní
11. Systematika osobitnej časti trestného zákona a spôsob používania osobitnej časti Trestného
zákona
12. Postup pred začatím trestného stíhania, Prípravné konanie ako štádium trestného konania,
Vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie, Rozhodnutia v prípravnom konaní.
13. Preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby. Hlavné pojednávanie.
14. Opravné prostriedky v trestnom konaní.
Odporúčaná literatúra:
Mencerová, I., Tobiašová, L., Turayová, Y. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť.Heuréka,
Šamorín 2014
Mencerová, I., Tobiašová, L., Turayová, Y. a kol, Trestné právo hmotné. Všeobecná
časť.Heuréka, Šamorín 2013
Mencerová, I. a kol.: Repetitórium z trestného práva hmotného. VO PF UK, Bratislava 2010
Burda, E.,Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol.: Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár.I.
diel. 1. vydanie, C. H. Beck, Praha 2010
Burda, E.,Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol.: Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár.
II.diel. 1. vydanie, C. H. Beck, Praha 2011.
Čentéš, J. a kol.: Trestné právo procesné, Heuréka, Šamorín 2012
Kurilovská, L., Praktikum trestného práva procesného, Heuréka, Šamorín 2013
Kurilovská, L., Základné zásady trestného konania-účel a základná limitácia, Heuréka,
Šamorín 2013
Čentéš, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár, Eurokódex, Žilina 2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS
B
23,08

7,69

46,15

C

D

E

FX

7,69

7,69

7,69

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., prof. JUDr. Jozef
Čentéš, PhD., doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.,
Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Jakub Ľorko, PhD.,
doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-025/17

Názov predmetu:
Verejná ekonomika a správa

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent môže získať za absolvovanie predmetu celkovo 100 bodov, z toho 60 bodov zo skúšky a
40 bodov zo seminára.
Pre udelenie zápočtu musí študent získať zo seminára minimálne 21 bodov zo 40 bodov. Z
celkových 40 bodov je za spracovanie projektu 10 bodov, obhájenie projektu 10 bodov, z písomnej
previerky 10 bodov a za aktivitu na seminároch 10 bodov. Z každej súčasti musí získať min 5 bodov.
Zo skúšky musí získať minimálne 32 bodov, inak mu nebudú pridelené kredity z predmetu.
Výsledky vzdelávania:
1. Študent získa ucelený pohľad na úlohy a fungovanie verejnej správy a verejného sektora. Bude
rozumieť úlohe správy a spôsobom ako prostredníctvom verejného sektora plní svoje úlohy.
2. Študent sa oboznámi s aktuálnymi teoretickými konceptmi verejného manažmentu a pohľadmi a
názormi na úlohy verejného sektora. Toto poznanie bude schopný premietnuť do fungovania miest
a ich ekonomiky.
3. Študent získa poznatky o možnostiam usporiadania a prerodu správnych a verejných služieb
prostredníctvom IKT a o celkovom koncepčnom spôsobe vládnutia.
4. Študent bude schopný na základe získaných poznatkov spracovať projekt na vybraný problém
verejnej správy.
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet a postavenie verejnej správy :verejná správa a výkonná moc štátu.
2. Vývoj a pramene verejnej správy :čínska filozofia a správna veda, staroveká grécka správna veda,
vplyv rímskeho práva na rozvoj štátovedy.
3. Dvojaké chápanie verejnej správy – Public management a Public Administration. (New)Public
Management a (New Public) Governance.
4. Verejný sektor a jeho úloha. Zlyhanie trhu alebo štátu?
5. Efektívnosť verejného sektora: podstata neefektívnosti, spoločenská a ekonomická efektívnosť,
metódy merania efektívnosti.
6. Performance management.
7. Verejné obstarávanie.
8. Verejná správa a priestor. Prečo existujú mestá?
9. E-government: podstata, význam a úlohy e-governmentu, stav a problém.
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10. Strategické vládnutie.
Odporúčaná literatúra:
Žárska a kol.: Verejná správa, Bratislave, vydavateľstvo Ekonóm, 2016
Stiglitz: Ekonomie veřejného sektoru, Praha, Grada, 1997
Bovaird – Löffler: Public Management and Governance, London, Routledge, 2009
Pollit – Bouckaert: Pbulic Management Reform, Oxford, Oxford Press, 2011
Osborne (ed.): The New Public Governance?, London, Routledge, 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa poskytuje, ak si ho zapíše najmenej 15 študentov
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 14
A
ABS
B
14,29

0,0

0,0

C

D

E

FX

28,57

28,57

28,57

0,0

Vyučujúci: Mgr. Ing. Tomáš Černenko, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOPHP/mPEK17-023/17 Verejné obstarávanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne počas semestra: Záverečné hodnotenie: skúška
Klasifikačná stupnica: A: 91 - 100 %; B: 81 – 90%; C: 73 – 80 %; D: 66 – 72%; E: 61 – 65%;
Fx: 0 – 60%
Výsledky vzdelávania:
Predmetom voliteľného predmetu bude okrem základných teoretických otázok aj skúmanie
praktického prístupu jednotlivých subjektov účastných sa verejného obstarávania, ako aj
príslušných orgánov (ÚVO) a európskych orgánov. Výsledkom vzdelávania v tomto predmete by
mal byť študent, ktorý sa komplexne orientuje v problematike verejného obstarávania a vie určiť,
ktoré postupy verejného obstarávania boli použité a z akých dôvodov (aké rozdiely existujú medzi
rôznymi postupmi vo verejnom obstarávaní). Úspešný absolvent predmetu by mal byť schopný
posúdiť súťažné podklady z hľadiska ich súladu so zákonnými ustanoveniami, ako aj princípmi
verejného obstarávania.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do verejného obstarávania, pramene práva
2. Predmet a charakter verejných zákaziek
3. Druhy a postupy verejného obstarávania / praktické prípady
4. Súťažné podklady/ hlavné nedostatky súťažných podkladov (podmienky účasti, kritériá
vyhodnotenia ponúk, predkladanie ponúk)
5. Princípy verejného obstarávania
6. Pôsobnosť ÚVO, revízne postupy
7. Rozhodovacia prax (ÚVO, judikatúra súdov vrátane ESD)
Odporúčaná literatúra:
Lexa J..Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení. Beaumont, Bratislava. 2010
Griga M., Tkáč J.. Judikatúra súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania, Iura Edition,
2012
Griga M., Tkáč J. . Zákon o verejnom obstarávaní. Komentár. , Iura Edition 2013
Podešva V., Seménková D., Sommer L., Strelička J.. Přehled judikatury ve věcech veřejných
zákazek. 2. Vyd. Wolters Kluwer, Praha. 2012
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v letnom semestri; kapacita predmetu je obmedzená na 40 študentov
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 35
A
ABS
B
31,43

0,0

20,0

C

D

E

FX

14,29

17,14

17,14

0,0

Vyučujúci: JUDr. Peter Lukáčka, PhD., JUDr. Hana Kováčiková, PhD., doc. JUDr. Ing. Ondrej
Blažo, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPEK17/SS1/17

Názov predmetu:
Záverečná práca a jej obhajoba

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: ústna forma (100 %)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Obhajoba diplomovej práce sa realizuje bez využitia nekomentovaných právnych predpisov.
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne schopnosť tvorivo pracovať s literatúrou a formálnymi prameňmi práva,
ekonomickou literatúrou a analyzovať hospodárske prostredie. Študent zvláda kritickú analýzu
odbornej a vedeckej literatúry a právnych textov, vie tvoriť vlastné závery a východiská v odbore
právo a národné hospodárstvo, vrátane interdisciplinárnych súvislostí a vie ich písomne formulovať
a ústne obhajovať.
Téma diplomovej práce musí byť zvolená tak, aby v sebe zahŕňala právne a národohospodárske
otázky, a teda spĺňala nároky na prácu v odbore právo ako i národné hospodárstvo.
Stručná osnova predmetu:
1.Odborné vedenie a metodická pomoc školiteľa, resp. vedúceho práce pri vedeckej a tvorivej
činnosti študenta zameranej na vytvorenie diplomovej práce.
2. Priblíženie hlavnej charakteristiky práce – výber témy, informácia o cieľoch a význame práce,
domáci a zahraničný kontext, analýza a syntéza poznatkov, sumarizácia existujúcej odbornej
a vedeckej literatúry, metodika práce a metodika skúmania, pracovné postupy, štrukturovanie
záverečnej práce, etika a technika citovania, aplikovateľnosť konkrétnych výsledkov výskumu,
logické usporiadanie a dostatočné zhodnotenie v konfrontácii s výsledkami iných autorov.
3. Charakteristika vybraných problémov k samotnej téme diplomovej práce, analýza súčasného
právneho stavu, ekonomických súvislostí alebo stavu poznania v konkrétnej oblasti.
4. Príprava prezentácie výsledkov vlastnej výskumnej činnosti.
5. Diskusia.
6. Vypracovanie diplomovej práce.
7. Diskusia v rámci obhajoby diplomovej práce.
Diplomová práca je zameraná najmä na právne odbory: občianske právo, právo duševného
vlastníctva, právna informatika, právo Európskej únie, finančné právo, rímske právo, právne dejiny,
pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, obchodné právo, hospodárskej právo, trestné
právo, správne právo, právo životného prostredia, teória práva, ústavné právo, medzinárodné právo,
ekonomické vedy v právnych súvislostiach, t.j. národohospodársky respektíve finančný kontext.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Šavelka, J., Myška, M., Ptašnik, A., Spáčilová, D.: Právní informační systém. Brno: Tribun EU,
2011.
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Gregušová, D., Moravčíková, A., Susko, B.: Vybrané kapitoly z právnej informatiky. Bratislava:
VO PRaF UK, 2000.
Katuščák, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce : ako písať bakalárske práce, diplomové
práce, dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce,
práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ako urobiť bibliografické odkazy, ako citovať
tradičné a elektronické dokumenty. 5. vyd. Nitra: Enigma, 2008.
Kimlička, Š.: Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690
pre "klasické" aj elektronické zdroje. Bratislava: Stimul, 2002.
Meško, D., Katuščák, D. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole? : akademická príručka.
Martin: Osveta, 2013.
Ďalšie odborné a vedecké pramene podľa tématického zamerania bakalárskej práce.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/mPEK17-038/17

Názov predmetu:
Špeciálny seminár

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, projekt
písomná skúška
20 % spracovanie a prezentácia návrhu výskumného projektu
30 % prezentácia výsledkov výskumného projektu a obhajoba práce
50 % spracovanie písomnej verzie výskumného projektu
Výsledky vzdelávania:
Hlavným cieľom predmetu je získanie praktických zručností pri realizácie študentských
výskumných projektov v oblasti ekonómie a práva.
Schopnosť definovať výskumné ciele a výskumné otázky, spracovať kritický prehľad literatúry k
výskumnej téme. Schopnosť vybrať relevantnú metodiku výskumnej práce. Študent bude schopný
navrhnúť samostatný kvalitatívny výskum založený na dotazníkovej metóde, interview a spracovať
prípadovú štúdiu. Zároveň získa praktické zručnosti pri realizácii tohto výskumu a prezentácii a
obhajobe výsledkov štúdie.
Stručná osnova predmetu:
Špeciálny seminár je zameraný na študentov, ktorí chcú získať hlbšie praktické zručnosti vo
výskume a analýzach v oblasti ekonómie a práva. Študenti budú schopní navrhnúť a realizovať v
projekt založený na výskume (dotazníky, interview, prípadové štúdie, analýzy materiálov).
Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:
MILLER, J.G. – YANG, K. 2007. Handbook of Research Methods in Public Administration,
Second Edition, CRC Press, ISBN 9780849353840
Odporúčaná literatúra:
1. DISMAN, M. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost?, Nakladatelství Karolinum, Praha.
ISBN 80-246-0139-7.
2. NEUMAN, L. W. 2006. Social Reseach Methods: qualitative and quantitative approaches. 6.
vydanie. Pearson International Edition, ISBN 0-205-45793-2.
3. DILLMAN, D. et. al. 2009. Internet, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design
Method. New Jersey: John Wiley and Sons, ISBN 978-0-471-69868-5.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Ing. Peter Kopkáš, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.01.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPEK17/SS2/17

Názov predmetu:
Štátna skúška

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent bude musieť vyriešiť komplexné zadanie s využitím interdisciplinárnej právnej a
ekonomickej analýzy a výsledky riešenia tohto zadania bude následne prezentovať počas ústnej
skúšky (100%).
Na riešenie zadania bude môcť študent využívať právne a ekonomické zdroje informácií.
Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania: Študent má interdisciplinárne znalosti z občianskeho práva, pracovného
práva, obchodného práva a hospodárskeho práva, finančného práva, trestného práva,
medzinárodného práva, európskeho práva, mikroekonómie, makroekonómie, financií a národného
hospodárstva, vie ich aplikovať vo vzájomných súvislostiach.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné princípy tvorby, výkladu a aplikácie práva.
2. Občianske právo hmotné
3. Občianske právo procesné
4. Medzinárodné právo
5. Európske právo
6. Trestné právo hmotné
7. Trestné právo procesné
8. Ekonomické trestné činy
9. Finančné právo
10. Etika, korupcia a transparentnosť
11. Mikroekonómia
12. Makroekonómia
13. Národné hospodárstvo
14. Financie
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Dátum poslednej zmeny: 23.01.2018
Schválil:
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