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2004
Ficová, S., Števček, M. a kolektív: Občianske súdne konanie, Praha, C. H. Beck 2010
Števček, M., Ficová S. a kolektív: Občiansky súdny poriadok, Komentár, 2. vydanie, I. diel, C. H.
Beck, Bratislava 2012
Števčel. M., Ficová S. a kolektív: Občiansky súdny poriadok, Komentár, 2. vydanie, II. diel, C.
H. Beck Bratislava 2012
Sobihard, J.: Správny poriadok. Komentár. Iura Edition, Bratislava, 5. vydanie, 2011
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná časť. Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Bratislava 2012
Vrabko, M. a kol.: Správne pravo hmotné – Všeobecná časť, 1. vyd., Bratislava: C. H. Beck 2012
Vrabko, M. a kol.: Správne pravo procesné – Všeobecná časť, 1. vyd. Bratislava: C. H. Beck,
2013
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Kapacita predmetu je obmedzená na 12 študentov, v prípade vyššieho záujmu sa študenti vyberú.
2 hodiny seminárov týždenne prebieha vo forme individuálnych konzultácií.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 44
A
ABS
B
97,73

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

2,27

Vyučujúci: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., prof. JUDr. Mária
Srebalová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KSEP/1-mPR-641/16

Názov predmetu:
Administratívnoprávne praktikum (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / individuálne konzultácie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: riešenie zadaní prípadov z aplikačnej praxe, vypracúvanie právnych analýz
a ich prezentácia, účasť na diskusii, účasť na individuálnych konzultáciách.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí schopnosti a zručnosti dôležité pre výkon právnických povolaní, pri ktorých
je potrebné používanie, výklad a aplikácia administratívnoprávnych noriem, a to na základe
prepojenia výučby správneho práva s aplikačnou praxou orgánov verejnej moci SR aplikujúcich vo
svojej rozhodovacej činnosti správne právo.
Stručná osnova predmetu:
Študenti zapísaní na predmet budú pod vedením a dohľadom vyučujúceho individuálne aj
skupinovo vypracúvať riešenia zadaní prípadov z aplikačnej praxe orgánov verejnej moci SR
aplikujúcich vo svojej rozhodovacej činnosti správne právo, pripravovať právne rozbory a analýzy,
prezentovať ich a diskutovať o nich. Konkrétne zadania budú zodpovedať aktuál-nym požiadavkám
aplikačnej praxe.
Odporúčaná literatúra:
Košičiarová, S.: Správny poriadok. Komentár s novelou účinnou od 1. 1. 2004. Heuréka, Šamorín
2004
Ficová, S., Števček, M. a kolektív: Občianske súdne konanie, Praha, C. H. Beck 2010
Števček, M., Ficová, S. a kolektív: Občiansky súdny poriadok, Komentár, 2. vydanie, I. diel, C.
H. Beck, Bratislava 2012
Števček, M., Ficová, S. a kolektív: Občiansky súdny poriadok, Komentár, 2. vydanie, II. diel, C.
H. Beck,
Bratislava 2012
Sobihard, J.: Správny poriadok. Komentár. Iura Edition, Bratislava, 5. vydanie, 2011
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná časť. Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, Bratislava 2012
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné – Všeobecná časť, 1. vyd., Bratislava: C. H. Beck 2012
Vrabko, M. a kol.: Správne právo procesné – Všeobecná časť, 1. vyd., Bratislava: C. H. Beck
2013
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Kapacita predmetu je obmedzená na 12 študentov, v prípade vyššieho záujmu sa študenti vyberú.
2 hodiny seminárov týždenne sú uskutočňované formou individuálnych konzultácií.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 28
A
ABS
B
89,29

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

10,71

Vyučujúci: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., prof. JUDr. Mária
Srebalová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚCPK/C-022/15

Názov predmetu:
Analytical Legal Writing/Právna korešpondencia

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (100%): vypracovanie zadaní priebežne (50%) – analýza prípadu
a písomné vyjadrenie riešenia s dôrazom na jazykovo-odbornú stránku – vypracovania
zadanie v rámci záverečného hodnotenia (50%) - analýza prípadu a písomné vyjadrenie
riešenia s dôrazom na jazykovo-odbornú stránku
Výsledky vzdelávania:
schopnosť vypracovať koherentný monologický komunikát v písomnej podobe, v ktorom
študent dokáže pomenovať a analyzovať konkrétny problém a následne poskytnúť komplexné
a presvedčivé argumenty, pričom využíva sprostredkované gramatickosyntaktické, štylistické a
rétorické modely a argumentačné štruktúry používané v anglickom právnom jazyku (predovšetkým
z oblasti obchodného práva); schopnosť jazykovo-odborne vyjadriť riešenia vzhľadom na danú
cieľovú skupinu (klient, príp. protistrana)
Stručná osnova predmetu:
Sprostredkovanie komunikačných modelov (korešpondencia s klientom, písomné vyjadrenie
súhlasu, namietania, kritického prístupu, pochybností, odporúčaní, predpokladov,
informovania, a vyjadrenie vlastných názorov a kritického prístupu k cudzím názorom),
typológia písomného styku, kompozícia písomného prejavu, korektúra a hodnotenie v rámci
spätnej väzby
1. Výmena písomností týkajúcich sa vzniku zmluvy/Negotiating a contract
2. Návrh na uzavretie zmluvného vzťahu/Making an offer to contract
3. Zmena podmienok zmluvného vzťahu/Amending terms of a contract
4. Vypovedanie zmluvy/Giving notice to terminate a contract
5. Založenie obchodnej spoločnosti/Setting up a company
6. Vydávanie akcií/Capitalisation
7. Urovnanie sporu medzi akcionármi a konateľmi/Settling disputes between
shareholders and directors
8. Urovnanie sporu medzi zamestnávateľom a zamestnancom/Resolving disputes arising
between employers and employees
9. Ochrana majetku spoločnosti/Protecting company property
10. Ochrana duševného vlastníctva spoločnosti/Protecting intellectual property
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11. Odpoveď na žalobu/Answering a claim in a conciliatory manner
12. Pripomienka na úhradu dlžnej čiastky/Reminder of an outstanding debt
13. Odmietnutie pohľadávky/Rejecting a claim
14. Zrušenie obchodnej spoločnosti/Company dissolution
Odporúčaná literatúra:
Krois-Lindner, A.: International Legal English, Cambridge University Press, 2. vydanie, 2011
Sylvia Kummerová a kol.: Fundamental Terms and Topics, Eurokódex Bratislava, 3. vydanie,
2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Predmet je odporúčaný v rámci prípravy na skúšku International Legal English
Certificate (ILEC).
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 73
A
ABS
B
82,19

1,37

15,07

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

1,37

Vyučujúci: Mgr. Petra Uličná, PhD., Mgr. Martin Solotruk, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 01.07.2015
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP/mPRV17-1190/18

Názov predmetu:
Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %, z toho aktivita na seminároch 20 %, riešenie zadania seminárnej
práce a jeho prezentácia 30 %, riešenie praktického prípadu 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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Účelom predmetu je preniesť teoretické znalosti o aplikácii a princípoch uplatňovania práva EU
do podmienok slovenskej právnej praxe. Študenti budú oboznámení s prípadovými štúdiami,
podmienkami a prístupom jednotlivých vnútroštátnych autorít k aplikácii práva EÚ. Nadobudnú tak
širšiu znalosť o uplatňovaní práva EU a zručnosti kritického myslenia, hodnotenia, porovnávania
a právnej argumentácie.
Stručná osnova predmetu:
1. Princípy aplikácie práva EÚ - prehľad
2. Ústavné základy členstva v EÚ a účinkov práva EU
3. Legislatívne a exekutívne procesy aproximácie práva
4. Vzťah medzi právom EÚ a národným právom - perspektíva SR
5. Dopady práva EU na slovenské procesné právo
6. Prax aplikácie práva EU všeobecnými súdmi
7. Prax aplikácie práva EU vyššími súdmi
8. Prax aplikácie práva EU Ústavným súdom
9. Prax aplikácie práva EU správnymi autoritami
10. Slovenské predbežné otázky
Odporúčaná literatúra:
FRANKLIN. Effectiveness and Application of EU and EEA Law in National Courts. Intersentia,
2018.
KRÁL. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. C. H. Beck, 2014.
KRÁL. Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace. C. H. Beck, 2006.
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ALBI, ZILLER. The European Constitution and National Constitutions: Ratification and Beyond.
Kluwer Law International, 2006.
ALBI. EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe. Cambridge
University Press, 2005.
ALBI. The Impact of EU Accession on the Legal Orders of New Member States and (Pre)
Candidate Countries: Hopes and Fears. Asser Press, 2006.
BOBEK, BŘÍZA, KOMÁREK. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Beck 2011.
LAZOWSKI, The Application of EU Law in the New Member States - Brave New World, TMC
Asser, 2010.
STEHLÍK, HAMUĽÁK et al. Unijní právo před českými soudy. Leges, 2014
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

Vyučujúci: JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD., JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KMPEP/C-bmPR-700/15 Azylové právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
MPV2 alebo Public International Law2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: riešenie zadaní prípadov, vypracovanie právnych analýz a ich prezentácia,
účasť na diskusii.
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 %
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent predmetom získa komplexné informácie z oblasti azylového práva a širší pohľad na
problematiku migrácie a jej právnu úpravu v oblasti medzinárodného práva, európskeho práva a
vnútroštátneho práva SR.
Stručná osnova predmetu:
1. Vnútroštátne právne predpisy SR.
2. Právo európskej únie.
3. Medzinárodné právo v predmetnej oblasti.
Odporúčaná literatúra:
Battjes, H.: European Asylum Law and International Law. Martinus Nijhoff, 2006.
Clayton, G.: Textbook on Immigration and Asylum Law. Fifth Edition. Oxford University Press,
2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 72
A
ABS
B
81,94

1,39

15,28

C

D

E

FX

1,39

0,0

0,0

0,0
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Vyučujúci: JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 03.05.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/2-mPR-656/15

Názov predmetu:
Bankové 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: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 2 vstupné testy, seminárna práca, právny rozbor, riešenie prípadovej štúdie,
splnenie podmienok priebežného hodnotenia je predpokladom vykonania ústnej skúšky.
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť orientácie v právnych predpisoch týkajúcich sa bánk a bankovníctva, ako
aj verejnoprávnych vzťahov týkajúcich sa regulácie podnikania bánk a súkromnoprávnych vzťahov
medzi bankou a tretími osobami, resp. bankami navzájom.
Stručná osnova predmetu:
Pojem, predmet, metódy a systém bankového práva, Právne aspekty organizácie a fungovania
bankového systému v SR a EÚ, Finančno-právna úprava zriadenia a činnosti Národnej banky
Slovenska, Právna úprava zriadenia a činnosti Európskeho systému centrálnych bank, Právna
regulácia vzniku a zániku činnosti bank v SR a EÚ, Právna úprava bankovej regulácii a bankového
dohľadu, Právna ochrana klientov v EU a SR, Právne aspekty prevencie prania špinavých peňazí inštrument ochrany bankového systému, Právna úprava hotovostných platobných vzťahov, Právne
aspekty otvorenia/založenie a zatvorenia účtov v bankách SR, Pravna úprava bezhotovostných
platobných vzťahov, Právna úprava úverových vzťahov, Právna úprava inštitútov zábezpeky
bankového úveru, Právna úprava devízových vzťahov, Právna úprava bankovej úschovy, Právna
úprava moderných druhov bankových služieb a operácií.
Odporúčaná literatúra:
Ellinger, E. P., Lomnicka, E. Z. Hooley, R. Modern Banking Law - 4th edition. Oxford University
Press, 2002.
Bysaha Ju., Sidak M., Hajniš E., Sidak S. Bankové právo. Uzhhorod, Lira, 2007.
Cranston, R. Principles of Banking Law. Oxford University Press, 2002.
Dvořák, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty - 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha,
Linde, 2005.
Balko L. Bankové právo. Bratislava. Elita. 2000.
Pihera,V., Smurný,A., Sýkora,P. Zákon o bankách. Komentář.1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011.
Sidak, M. Duračinská, M. a kol.: Finančné právo. C.H.Beck, Bratislava 2012.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku alebo ruskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú
jazykmi odporúčanej literatúry.
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: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Simona Heseková, PhD., Mgr. Ján Mazúr,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPSV/mPR-1176/17

Názov predmetu:
Bioetika a spoločnosť

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: * Prezentácia stanovísk k etickým dilemám na seminároch - 50% hodnotenia
* obhajoba stanoviska v etickej dileme – 50% hodnotenia
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je uviesť študentov do problematiky zložitého vzťahu medzi niektorými
najdôležitejšími bioetickými dilemami, společenskými javmi a právom. Na predmete budú študenti
oboznámení so základnými filozofickými koncepciami používanými v etických a právnych
diskusiách. Významným cieľom predmetu je aj výraznejšie zapojenie študentov prostredníctvom
simulácií činnosti etických komisií v zdravotníctve.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné teórie v bioetike.
2. Medicínska etika a bioetika.
3. Vzťah medicíny, morálky a práva.
4. Etické komisie a ich fungovanie
5. Ľudská dôstojnosť a bioetika.
6. Právny status embrya.
7. Ľudský genóm a klonovanie ľudských buniek.
8. Etické problémy na konci života.
9. Právo na život a dôstojné umieranie.
10. Darcovstvo a transplantácie orgánov a tkanív.
11. Vzťah lekár – pacient.
12. Spravodlivé rozdeľovanie zdrojov v zdravotníctve.
13. Bioetika a jednotlivé formy života.
14. Prenatálna diagnostika a reprodukčná medicína
Odporúčaná literatúra:
Hrkút, Ján (ed.): Argumentácia v bioetike, Ružomberok: KU, 2009, ISBN: 978-80-8084-261-1.
Matochová, S.: Etika a právo v kontextu lékářské etiky, Brno, 2009, ISBN: 39788021047570.
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Plašienková, Zlatica (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť. Bratislava : UK, 2015, ISBN
978-80-8127-133-5.
Bioethics Committees at Work: Procedures and Policies. Guide No. 2. UNESCO 2006.
Steinbock, Bonnie (ed.). The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford : OUP, ISBN
978-0-19-927335-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 43
A
ABS
B
79,07

0,0

11,63

C

D

E

FX

6,98

0,0

0,0

2,33

Vyučujúci: prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., JUDr. Branislav Fábry, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 05.06.2018
Schválil:

Strana: 20

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1133/17

Názov predmetu:
CEEMC

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu Central and East
European Law Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne
zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z krajín strednej a východnej Európy. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred
Súdnym dvorom Európskej Únie, pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú
svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické
skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia.
Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného
tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: http://
ceemc.co.uk).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
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Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: JUDr. Hana Kováčiková, PhD., Mgr. Kristína Považanová, PhD., JUDr. Mária
Havelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-947/17

Názov predmetu:
CEEMC súťaž – písomné kolo 1

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu Central and East
European Law Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne
zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z krajín strednej a východnej Európy. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred
Súdnym dvorom Európskej Únie, pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú
svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické
skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia.
Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného
tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: http://
ceemc.co.uk).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 4
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M., JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-948/17

Názov predmetu:
CEEMC súťaž – písomné kolo 2

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu Central and East
European Law Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne
zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z krajín strednej a východnej Európy. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred
Súdnym dvorom Európskej Únie, pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú
svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické
skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia.
Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného
tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: http://
ceemc.co.uk).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-949/17

Názov predmetu:
CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu Central and East
European Law Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne
zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z krajín strednej a východnej Európy. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred
Súdnym dvorom Európskej Únie, pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú
svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické
skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia.
Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného
tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: http://
ceemc.co.uk).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-950/17

Názov predmetu:
CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu Central and East
European Law Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne
zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z krajín strednej a východnej Európy. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred
Súdnym dvorom Európskej Únie, pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú
svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické
skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia.
Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného
tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: http://
ceemc.co.uk).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/1/2LEIG-724/13

Názov predmetu:
Commercial Litigation with Transnational Aspects/ Riešenie
obchodnoprávnych súdnych sporov s cezhraničným prvkom

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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod
2. Právomoc podľa nariadenia Brusel I, systém a hierarchia právnych noriem
3. Právomoc v sporoch vyplývajúcich zo zmluvy
4. Právomoc v pracovnoprávnych a spotrebiteľských sporoch
5. Rozhodné právo pri zmluvách
6. Rozhodné právo v mimozmluvných sporoch
7. Uznanie a výkon súdnych rozhodnutí
Odporúčaná literatúra:
Lookofsky & Hertz: European Union Private International Law in Contract and Tort, DJØF
Publishing 2009
Fentiman, R.: International Commercial Litigation, Oxford 2010
Cheshire, North & Fawcett: Private International Law, Oxford 2008
Hartley, T.: International Commercial Litigation: Texts, Cases and Materials on Private
International Law, Cambridge 2009
Hill, J.: The Conflict of Laws, Oxford 2011
Svantesson, D.J.B.: Private International Law and the Internet, 2012
Junker, A.: Internationales Privatrecht, 2013
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 74
A
ABS
B
32,43

4,05

24,32

C

D

E

FX

21,62

2,7

10,81

4,05
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Vyučujúci: JUDr. Michal Hrušovský, JUDr. Pavel Lacko, Mgr. Ing. Jakub Jošt, Mgr. Jana
Šmelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.06.2015
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/2-mPR-651/15

Názov predmetu:
Daňové právo v praxi

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Finančné právo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: vypracovanie praktických prípadov.
Záverečné hodnotenie: rozbor daňovo-právneho prípadu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 60/40
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi znalosti v oblasti daňového práva riešením daňových prípadov. Zámerom je
dosiahnuť, aby si študenti osvojili daňové zákony tak, aby im bola zrejmá ich aplikácia na konkrétne
prípady v rámci obchodno-právnych vzťahov zdokonaliť ústny a písomný prejav študentov.
Stručná osnova predmetu:
Daňové príklady z dane z príjmu fyzickej osoby, dane z príjmu právnickej osoby,
dane z pridanej hodnoty, daní z nehnuteľnosti (daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a
nebytových priestorov v bytovom dome) a dane z motorových vozidiel.
Rozbor Judikátov Súdneho dvora EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní.
Odporúčaná literatúra:
Platné daňové zákony, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.
Babčák, V. a kol.: Daňové právo Slovenskej republiky. Bratislava : EPOS, 2012.
Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo. Učebnica. Bratislava : C. H. BECK, 2012
Balko, L., Králik, J. a kol.: Učebnica Finančné právo. Bratislava : VO PraF UK 2010.
Duračinská, M. - Grúň, Ľ.: Praktická príručka daňového práva, Bratislava : VO PraF UK 2001.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Kapacita predmetu je obmedzená na 30 študentov, dve seminárne skupiny pre denné štúdium,
pre externé jedna seminárna skupina cca 15 poslucháčov. Predmet je vyučovaný v slovenskom
jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi odporúčanej literatúry.
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 75
A
ABS
B
32,0

4,0

30,67

C

D

E

FX

24,0

1,33

4,0

4,0

Vyučujúci: JUDr. Mária Duračinská, CSc., Mgr. Andrea Koroncziová, PhD., doc. JUDr. Ing.
Matej Kačaljak, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPEP/C-mPR-584/15

Názov predmetu:
Diplomatické a konzulárne právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 0 Za obdobie štúdia: 28 / 0
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad v oblasti diplomatického a konzulárneho práva ako jedného z hlavných
medzinárodnoprávnych odvetví. Študent bude schopný orientovať sa v kľúčových právnych
prameňoch diplomatického a konzulárneho práva, bude poznať jeho základné inštitúty ako sú
diplomatické a konzulárne výsady a imunity, multilaterálna diplomacia a relevantnú judikatúru
Medzinárodného súdneho dvora.
Stručná osnova predmetu:
Pojem, pramene a kodifikácia diplomatického a konzulárneho práva.
Orgány štátu pre zahraničné styky.
Právo štátu na diplomatické styky. Nadviazanie diplomatických stykov.
Postavenie a funkcie diplomatických misií. Diplomatické výsady a imunity.
Diplomatický azyl.
Multilaterálna diplomacia a stále misie. Osobitné misie.
Postavenie konzulárnych úradov. Konzulárne výsady a imunity.
Honorárni konzuli.
Konzulárna a diplomatická ochrana v Európskej únii. Európska služba pre vonkajšiu činnosť.
Odporúčaná literatúra:
Roberts, I. (ed.): Satow´s Diplomatic Practice, 6th ed. Oxford University Press, 2009
Berridge, G.R.: Diplomacy: Theory and Practice. Palgrave Macmillan, 2010
Feltham, R. G.: Diplomatic Handbook, 8th ed. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden; Boston 2004
Denza, E.: Diplomatic Law: A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations,
3th ed., Oxford University Press, 2008
Lee, L. T.: Consular Law and Practice, 3th ed., Oxford University Press, 2008
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
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Predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, ak si ho zapíše najmenej 15 študentov; kapacita
predmetu je 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. Michaela Sýkorová, PhD., LL.M., JUDr. Metod Špaček, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-34/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z cirkevného (kanonického) práva a obhajoba
diplomovej práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-28/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z ekonomických vied a obhajoba diplomovej
práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-26/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z európskeho práva a obhajoba diplomovej
práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-21/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z finančného práva a obhajoba diplomovej práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-25/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z medzinárodného práva a obhajoba diplomovej
práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-20/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z obchodného práva a obhajoba diplomovej
práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-23/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z občianskeho práva a obhajoba diplomovej
práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-29/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z počítačového práva a obhajoba diplomovej
práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-24/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z pracovného práva a obhajoba diplomovej
práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-27/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z právnych dejín a obhajoba diplomovej práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-33/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z rímskeho práva a obhajoba diplomovej práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-30/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z teórie práva a sociálnych vied a obhajoba
diplomovej práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-22/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z trestného práva a obhajoba diplomovej práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-31/17

Názov predmetu:
Diplomová práca z ústavného práva a obhajoba diplomovej práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/S-mPR-32/17

Názov predmetu:
Diplomová práca zo správneho práva a obhajoba diplomovej
práce

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/1-mPR-675/16

Názov predmetu:
Dohľad nad finančným trhom

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, riešenie praktických príkladov (10 bodov), prezentácia dvoch
vybraných tém na seminári.
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Získanie poznatkov o právnych inštitútoch dohľadu nad finančným trhom, ako aj o základných
požiadavkách na podnikanie vybraných dohliadaných subjektov finančného trhu a o postavení a
úlohách Národnej banky Slovenska.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet a druhy dohľadu,
2. vznik integrovaného dohľadu v podmienkach SR,
3. postavenie a úlohy útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS,
4. všeobecné zásady výkonu dohľadu,
5. dohľad na mieste, dohľad na diaľku,
6. konanie pred NBS,
7. osobitosti v podnikaní vybraných dohliadaných subjektov: bankové povolenie, platobná
inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí, správcovské spoločnosti, podielové fondy, povolenie
na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, dôchodkové fondy a ich štatúty,
obchodník s cennými papiermi - povolenie na poskytovanie investičných služieb, organizácia
a riadenie obchodníka s cennými papiermi, jednotlivé kategórie finančných agentov, zákonné
podmienky pre udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta a finančného
poradcu.
Odporúčaná literatúra:
Chovancová, B., Žofčák, S.: Kolektívne investovanie. Bratislava : IURA EDITION, 2012.
Medveď, J. A kol.: Banky - teória a prax. Bratislava : Sprint dva, 2012.
Revenda, Z.: Centrální bankovníctví. Praha : MANAGEMENT PRESS, 2011.
Sidak, M., Slezáková, A. a kol.: Die Regulierung von Finanzmarktsubjekten und die Aufsicht
über deren Tätigkeit. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013.
Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo. Bratislava : C.H. Beck, 2012.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký, slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v nemeckom jazyku alebo ruskom, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi
odporúčanej literatúry.
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: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚEV/1-mPR-341/16

Názov predmetu:
Ekonomika a ekonomické vzťahy v EÚ

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne právne znalosti o Európskej únii,o ekonomickej podstatu a ekonomických
vzťahoch v EÚ. Študent ovláda historické a teoretické východiská integrácie v Európe, účinky
ekonomickej integrácie na národné ekonomiky, stupne makroekonomickej integrácie, Marshallov
plán a prvé integračné organizácie. Študent nadobudne znalosti o spoločnom trhu ako kvalitatívnom
posune v integrácii. Študent ovláda problematiku Maastrichtskej zmluvy, fondov EÚ, ich charakteru
a využívania. Študent rozumie problematike spoločnej meny EURO, problémom eurozóny a
perspektívy EÚ.
Stručná osnova predmetu:
Ekonomické a politické východiská integračných procesov v Európe po 2. svet.vojne. Globalizačné
procesy vo svetovej ekonomike a ich vplyv na ekonomickú výkonnosť a úroveň EÚ.
Ekonomické účinky medzinárodnej ekonomickej integrácie. Vstup Slovenska do EÚ. Fondy v EÚ.
Charakteristika jednotlivých politík v EÚ(štrukturálna a priemyselná politika, poľnohospodárska
politika, sociálna politika, energetická a dopravná politika, enviromentálna politika., politika
podpory výskumu a technologického rozvoja- Lisabonská stratégia. Aktuálna problematika v EÚ
– smerovanie v ekonomickej integrácii a rozširovanie EÚ.
Odporúčaná literatúra:
Šíbl, D.: Medzinárodná ekonomická integrácia a Európska únia. Ekonóm, Bratislava 1998
Šíbl, D.: Európska únia. Ekonóm, Bratislava 2006
Lipková, Ľ.: Európska únia. Sprint. Bratislava 2006
Outrata,R. a kol.: Ekonomické a sociálne súvislosti vstupu SR do EÚ- prínosy a riziká. Ústav
slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, Bratislava 2002
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
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Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku alebo ruskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú
jazykmi odporúčanej literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 428
A
ABS
B
9,58

5,37

19,86

C

D

E

FX

32,24

25,93

5,37

1,64

Vyučujúci: doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚKPVTK/C-014-Z/15

Názov predmetu:
Ethical Dilemmas in Legal Practice

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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie - vypracovanie písomného zadania, v ktorej študent dostane priestor na
tvorivé porovnanie etických regulácií, rozhodnutí súdov, disciplinárnych orgánov a etických
komisií, tiež v zmysle riešení de lege ferenda (50%) a záverečná prípadová štúdia, v ktorej študent
preukáže schopnosť identifikovať etické dilemy v rámci výkonu právnických povolaní a navrhovať
riešenia (50%)
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania bude nadobudnutie odborných a praktických vedomostí o právnej etike a
etických vzťahoch rôznych právnických profesií študentom. Kurz bude pozostávať z praktických
reálnych a hypotetických príkladov, komparatívnych analýz etických kódexov v rôznych štátoch,
medzinárodnej regulácie a z teórie právnej etiky. Kurz študentom objasní etické princípy rôznych
právnických profesií (konflikt záujmov, povinnosť mlčanlivosti, vzťah advokát-advokát alebo
sudca-sudca, sudca a verejnosť, prokurátor a verejnosť) a na praktických príkladoch poskytne
priestor na diskusiu a konfrontáciu názorov študentov o etických dilemách advokátov, sudcov a
prokurátorov. Študenti získajú:
- prehľad o tom, ako boli niektoré etické dilemy vyriešené v praxi príslušnými disciplinárnymi
senátmi alebo etickými komisiami v zahraničí,
- priestor na porovnanie vlastných návrhov na riešenie,
- vhľad do širších súvislostí etických pravidiel s princípmi právneho štátu.
Inovatívnym prvkom bude poskytovanie pravidelného priestoru na diskusiu s prizývanými
odborníkmi z praxe a akademického prostredia. Po absolvovaní kurzu sa študenti budú vedieť
orientovať v etických reguláciách, a získajú praktické schopnosti identifikovať etické problémy
vyskytujúce sa v právnej praxi a samostatne formulovať ich riešenia, čím budú lepšie pripravení
na praktický výkon povolania
Stručná osnova predmetu:
- Zodpovednosť právnikov, povinnosti voči klientom (kompetencia, komunikácia, mlčanlivosť a
žiadne konflikty) a konflikty záujmov
- Etika a profesionalita právnických profesií (advokáti, interní právnici, sudcovia, prokurátori)
- Identifikácia a riešenie etických problémov a dilem
- Systém etickej zodpovednosti sudcov na Slovensku a v zahraničí
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- Kultúra právnických profesií a umiestnenie právnických profesií v systéme demokracie a
spravodlivosti
- Profesionálne povinnosti, profesijné pravidlá a etické kódexy
- Globalizácia práva, elektronizácia a nové výzvy právnických profesií
Odporúčaná literatúra:
1. Moliterno, James E. Slovak Comparative Ethics Course Material. 2015.
2. Moliterno, James E. Global Issues in Legal Ethics. West 2007.
3. Čaputová, Zuzana. Profesijná etika sudcov. Via Iuris. Pezinok 2012.
4. Rotunda, Ronald. Legal Ethics in a Nutshell (4th). West 2012.
5. O'Dair, Richard. Legal Ethics: Text and Material. Butterworths. London 2001.
6. United Nations. Promoting Ethics in the Public Service. New York 2000.
7. Zdroje Harvard University Edmond J. Safra Center for Ethics.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
Poznámky:
Vyžaduje sa dobrá znalosť anglického jazyka kvôli čítaniu anglických textov. Očakáva sa aktívna
účasť študentov na seminároch.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 125
A
ABS
B
16,8

4,0

28,0

C

D

E

FX

16,8

14,4

17,6

2,4

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Dlugošová, Mgr. Ján Mazúr, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 25.06.2015
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚKPVTK/C-014-L/15

Názov predmetu:
Ethical Dilemmas in Legal Practice/Etické dilemy v právnej praxi

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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie - vypracovanie písomného zadania, v ktorej študent dostane priestor na
tvorivé porovnanie etických regulácií, rozhodnutí súdov, disciplinárnych orgánov a etických
komisií, tiež v zmysle riešení de lege ferenda (50%) a záverečná prípadová štúdia, v ktorej študent
preukáže schopnosť identifikovať etické dilemy v rámci výkonu právnických povolaní a navrhovať
riešenia (50%)
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania bude nadobudnutie odborných a praktických vedomostí o právnej etike a
etických vzťahoch rôznych právnických profesií študentom. Kurz bude pozostávať z praktických
reálnych a hypotetických príkladov, komparatívnych analýz etických kódexov v rôznych štátoch,
medzinárodnej regulácie a z teórie právnej etiky. Kurz študentom objasní etické princípy rôznych
právnických profesií (konflikt záujmov, povinnosť mlčanlivosti, vzťah advokát-advokát alebo
sudca-sudca, sudca a verejnosť, prokurátor a verejnosť) a na praktických príkladoch poskytne
priestor na diskusiu a konfrontáciu názorov študentov o etických dilemách advokátov, sudcov a
prokurátorov. Študenti získajú:
- prehľad o tom, ako boli niektoré etické dilemy vyriešené v praxi príslušnými disciplinárnymi
senátmi alebo etickými komisiami v zahraničí,
- priestor na porovnanie vlastných návrhov na riešenie,
- vhľad do širších súvislostí etických pravidiel s princípmi právneho štátu.
Inovatívnym prvkom bude poskytovanie pravidelného priestoru na diskusiu s prizývanými
odborníkmi z praxe a akademického prostredia. Po absolvovaní kurzu sa študenti budú vedieť
orientovať v etických reguláciách, a získajú praktické schopnosti identifikovať etické problémy
vyskytujúce sa v právnej praxi a samostatne formulovať ich riešenia, čím budú lepšie pripravení
na praktický výkon povolania
Stručná osnova predmetu:
Zodpovednosť právnikov, povinnosti voči klientom (kompetencia, komunikácia, mlčanlivosť a
žiadne konflikty) a konflikty záujmov - Etika a profesionalita právnických profesií (advokáti,
interní právnici, sudcovia, prokurátori) - Identifikácia a riešenie etických problémov a dilem
- Systém etickej zodpovednosti sudcov na Slovensku a v zahraničí - Kultúra právnických
profesií a umiestnenie právnických profesií v systéme demokracie a spravodlivosti - Profesionálne
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povinnosti, profesijné pravidlá a etické kódexy - Globalizácia práva, elektronizácia a nové výzvy
právnických profesií
Odporúčaná literatúra:
1. Moliterno, James E. Slovak Comparative Ethics Course Material. 2015. 2. Moliterno, James
E. Global Issues in Legal Ethics. West 2007. 3. Čaputová, Zuzana. Profesijná etika sudcov.
Via Iuris. Pezinok 2012. 4. Rotunda, Ronald. Legal Ethics in a Nutshell (4th). West 2012. 5.
O'Dair, Richard. Legal Ethics: Text and Material. Butterworths. London 2001. 6. United Nations.
Promoting Ethics in the Public Service. New York 2000. 7. Zdroje Harvard University Edmond J.
Safra Center for Ethics.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
Poznámky:
Vyžaduje sa dobrá znalosť anglického jazyka kvôli čítaniu anglických textov. Očakáva sa aktívna
účasť študentov na seminároch.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 83
A
ABS
B
10,84

3,61

38,55

C

D

E

FX

25,3

12,05

8,43

1,2

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Dlugošová, Mgr. Ján Mazúr, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 25.06.2015
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP/2-mPR-697/16

Názov predmetu:
Európska hospodárska, menová a fiškálna únia

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktivita, prezentácia 1-2 zadaných tém a prípadov.
Záverečné hodnotenie: záverečná odborná práca a jej prezentovanie na študentskej konferencii v
rámci skúškového obdobia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Komplexný pohľad na aktuálnu problematiku menovej a hospodárskej únie v rámci EÚ, zbližovania
hospodárstiev a smerovanie EÚ k fiškálnej únii. Predmet subsumuje aktuálne poznatky súvisiace s
protikrízovými opatreniami v rámci EÚ v kontexte globálnych hospodárskych procesov a pohľad
vrátane perspektív rozhodovacích procesov v HMÚ.
Stručná osnova predmetu:
Európska integrácia (pojem).
2. Stupne európskej integrácie.
3. Európska integrácia ako hospodárska integrácia.
4. Fázy vývoja Európskej menovej únie.
5. Konvergenčné kritériá.
6. ECB - ekonomické a právne postavenie.
7. Funkcie ECB.
8. ESCB.
9. Systém regulácie finančných trhov v rámci EÚ.
10. MMF, skupina Svetovej banky a ECB ako tvorcovia stability a rozvoja.
11. Pakt stability a rastu(porušenia).
12. Finančná kríza a kríza vládneho dlhu.
13. Európsky nástroj finančnej stability, Európsky finančný stabilizačný mechanizmus a Európsky
mechanizmus pre stabilitu.
14. Fiškálna únia.
15. Protikrízové nástroje.
16. Koordinácia hospodárskych politík.
17. Rozhodovací proces v hospodárskej únii.
18. Efektívnosť rozhodovacieho procesu v hospodárskej únii.
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19. Medzinárodný obchod a európska zahraničná obchodná politika.
20. Úprava vonkajšieho obchodu.
21. Dopad na zahraničný obchod na iné politiky, osobitne na hospodársku, menovú a fiškálnu úniu.
Odporúčaná literatúra:
Baldwin, R., Wyplosz, Ch.: The Economics of European Integration. McGrawHill, 2012.
Dědek, O.: Historie evropské měnové integrace. Od národních měn k euru. Praha: C.H. Beck,
2008.
Lacina, L.: Měnová integrace. Náklady a přínosyčlenství v měnové unii. Praha: C.H. Beck, 2007.
Ponchie, T: European Law and Economic Policy Coordination in the European Union. VDM
Verlag Dr. Müller, 2009.
Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo. Bratislava: C.H. Beck, 2012.
Tichý, L. a kol. : Evropské právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011.
Tomášek, M.: Evropské měnové právo. Praha: C. H. Beck, 2004.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
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: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KSEP/1-mPR-340/16

Názov predmetu:
Európske správne právo

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: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa so základnými inštitútmi Európskeho správneho práva a európskeho správneho
priestoru. Európsky súdny systém, základné druhy konaní. Rozbor prameňov správneho práva.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecná charakteristika ESP, pojem, pramene ESP, Rada Európy, jej legislatívna činnosť,
organizačná štruktúra, európsky správny priestor, európsky súdny systém, základné druhy konaní,
právo na dobrú správu, základné dokumenty a akty EÚ a RE.
Odporúčaná literatúra:
Kľučka, J., Mazák, J. a kol.: Základy európskeho práva. Iura Edition, Bratislava 2004
Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část. C. H. Beck, Praha 2009
Prouzová, A.: Evropský soud pro lidská práva, Linde Praha, a.s., Praha 2004
Siman, M., Slašťan, M.: Právo Európskej únie, Euroiuris, 2012
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné – Všeobecná časť, 1. vyd., Bratislava: C. H. Beck 2012
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom alebo ruskom alebo anglickom jazyku, ďalšie uvádzané
jazyky sú jazykmi odporúčanej literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 349
A
ABS
B
13,75

5,73

26,36

C

D

E

FX

22,35

20,06

11,75

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
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Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/C-mPR-718/15

Názov predmetu:
Európske trestné právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky z nasledovných tematických okruhov: vzájomná spolupráca v trestných
veciach, vzájomná dôvera, uznávanie justičných rozhodnutí, III. Pilier, Európsky zatýkací rozkaz,
ľudské práva, Charta EU, Corpus Iuris 2000, európske procesné a hmotné právo, Europeizácia
trestného práva, Eurojust, Europol, Schengen Acquis.
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je predstaviť študentom koncept Európskeho trestného práva, vzájomnej justičnej
spolupráce v trestných veciach a ich nástroje. Hlavný dôraz sa kladie na predstavenie nástrojov,
ktorými EU chce dosiahnuť svoj cieľ jednotnú jurisdikciu zo všetkými potrebnými nástrojmi a na
druhej strane predmet poukazuje na prekážky, ktoré táto aktivita prináša na strane členských štátov.
V priebehu predmetu sa študenti oboznámia s najzásadnejšími a najznámejšími rozhodnutiami
súdov a európskych orgánov v tejto oblasti.
Odporúčaná literatúra:
Andre Klip; European Criminal Law: An Integrative Approach (Second Edition) (Ius
Communitatis); Publisher: Intersentia; 2 edition (January 20, 2012)
Andre Klip; Materials on European Criminal Law ; Publisher: Intersentia (March 4, 2012);
Andre Klip; Substantive Criminal Law of the European Union;Publisher: Maklu Publishers (May
15, 2011);
Martijn Zwiers; The European Public Prosecutor's Office: Analysis of a Multilevel Criminal
Justice System (Supranational Criminal Law: Capita Selecta);
Jeroen Blomsma; Mens rea and defences in European criminal law (School of Human Rights
Research); Publisher: Intersentia (December 31, 2012)
Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Balan-Rusu; The Judicial Cooperation in Criminal
Matters in the European Union: EU Judicial Cooperation ; Publisher: LAP LAMBERT Academic
Publishing (May 8, 2012)
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Annika Suominen; The Principle of Mutual Recognition in Cooperation in Criminal Matters: A
Study of the Principle in Four Framework Decisions and in the Implementation ... (Supranational
Criminal Law: Capita Selecta); Publisher: Intersentia (December 31, 2011)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 44
A
ABS
B
9,09

6,82

13,64

C

D

E

FX

6,82

11,36

52,27

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1131/17

Názov predmetu:
Európsky simulovaný súdny spor

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu European Law
Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú
talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná,
zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie,
pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych
procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom
štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje
šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v
tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.europeanlawmootcourt.eu).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie s
profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P. – De Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/, http://www.ceemc.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: JUDr. Hana Kováčiková, PhD., Mgr. Kristína Považanová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-952/17

Názov predmetu:
Európsky simulovaný súdny spor - písomné kolo 1

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu European Law
Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú
talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná,
zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie,
pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych
procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom
štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje
šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v
tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.europeanlawmootcourt.eu).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
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Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P. – De Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/, http://www.ceemc.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 2
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-953/17

Názov predmetu:
Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu European Law
Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú
talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná,
zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie,
pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych
procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom
štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje
šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v
tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.europeanlawmootcourt.eu).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
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Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P. – De Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/, http://www.ceemc.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Kristína Považanová, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-954/17

Názov predmetu:
Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné
finále 1

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu European Law
Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú
talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná,
zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie,
pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych
procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom
štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje
šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v
tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.europeanlawmootcourt.eu).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P. – De Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/, http://www.ceemc.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: Mgr. Kristína Považanová, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-955/17

Názov predmetu:
Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné
finále 2

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu European Law
Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú
talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná,
zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie,
pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych
procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom
štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje
šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v
tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.europeanlawmootcourt.eu).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P. – De Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/, http://www.ceemc.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/2-mPR-132/16

Názov predmetu:
Finančné právo 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: vstupný test, seminárna práca, právny rozbor, riešenie prípadovej štúdie,
výstupný test, splnenie podmienok priebežného hodnotenia je predpokladom vykonania ústnej
skúšky.
Záverečné hodnotenie: ústna skúška (výsledná známka je priemer známky (hodnotenia) z
výstupného testu a známky (hodnotenia) z ústnej skúšky).
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania je schopnosť absolventa aplikovať vedomosti z finančno-právnej oblasti v
praktických situáciách. Súčasťou výučby v rámci predmetu je aj právo finančného trhu s dôrazom
na orientáciu v oblasti právnej úpravy nástrojov finančného trhu a regulácie finančného trhu.
Stručná osnova predmetu:
1. Menové právo – menová integrácia a menová sukcesia v priestore EÚ.
2. Menová politika a organizačné zabezpečenie jej výkonu v eurozóne. Hotovostný peňažný obeh.
3. Devízové právo - právna úprava a princípy, práva a povinnosti tuzemcov a cudzozemcov.
4. Devízová licencia, devízový dohľad.
5. Osobitné opatrenia v devízovom hospodárstve.
6. Colné právo - podstata, druhy, funkcie, pramene (SR, EU).
7. Právna úprava cla, pramene colného práva (SR, EU). Prvky konštrukcie colnoprávneho vzťahu.
8. Colný dohľad.
9. Právo finančného trhu - subjekty, nástroje, regulácia.
10. Právna úprava založenia, získania povolenia a činnosti bánk.
11. Právna úprava založenia, získania povolenia a činnosti poisťovní a zaisťovní. Dôchodkové
správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti.
12. Obchodníci s cennými papiermi.
13. Subjekty kolektívneho investovania.
14. Právna úprava nástrojov finančného trhu, cenné papiere.
Odporúčaná literatúra:
Babčák, V., Štrkolec, M., Prievozníková, K.: Finančné právo na Slovensku a v EÚ. Žilina:
Eurokódex, 2012.
Strana: 76

Balko, L., Králik, J. a kol.: Finančné právo. Bratislava: VO PraF UK, 2010.
Balko, L. a kol.: Právna úprava finančného trhu v slovenskom právnom systéme - Právo
finančného trhu. Bratislava: Epos, 2003.
Belskij, К. S.: Finansovoje pravo. Učebnik. Моskva: Ekcmo, 2006.
Gorbunova, О. N., Karaseva, М. V., Krochina, J. А.: Finansovoje pravo. Моskva: Jurisť, 2002.
Gračevaja, Е. О., Tostopjatenko, G. P.: Finansovoje pravo. Učebnik. Moskva: Prospekt, 2004.
Chimičeva, N. I.: Finansovoje pravo. Моskva: Norma, 2005.
Medveď, J. a kol.: Banky, teória a prax. Bratislava: Sprint 2, 2012.
Rovinskyj, Е. А.: Finansovoje pravo. Моskva: Jurid. lit., 1971.
Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo. Bratislava: C.H. Beck, 2012.
Šimonová, J. a kol.: Prípadové štúdie z finančného práva. Praha: Aleš Čeněk, 2013.
Tomášek, M.: Evropské měnové právo. Praha: C. H. Beck, 2004.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku alebo ruskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú
jazykmi odporúčanej literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 532
A
ABS
B
46,8

4,89

19,55

C

D

E

FX

14,85

6,95

6,95

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Yana Daudrikh, PhD., JUDr. Mária
Duračinská, CSc., JUDr. Simona Heseková, PhD., doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr.
Andrea Koroncziová, PhD., Mgr. Peter Rakovský, Mgr. Ján Mazúr, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOPHP/mPRV17-983/17 Fúzie a akvizície obchodných spoločností
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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva z nasledovného:
a) riešenie zadanej prípadovej štúdie (50%);
b) vypracovanie písomnej eseje (40%),
c) ústna prezentácia dosiahnutých výsledkov výskumu v zadanej oblasti fúzií a akvizícií
obchodných spoločností (10%)
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 %.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním tohto predmetu nadobudnú študenti prehľad o aktuálnych trendoch v rámci oblasti
fúzií a akvizícií obchodných spoločností v súčasných podmienkach podnikateľského prostredia.
Študent porozumie celému procesu fúzie a akvizície obchodnej spoločnosti, začínajúc nájdením
správneho akvizičného cieľa, končiac úspešným ukončením celého procesu. Študent nadobudne
poznatky o procese fúzie a akvizície, motívoch vedúcich spoločnosti k fúziám a akvizíciám
a o základných výhodách týchto korporátnych transakcií. Študent taktiež získa poznatky o
cezhraničných fúziách a o regulatórnych a suťažnoprávnych súvislostiach fúzií a akvizícií. V rámci
štúdia študent absolvuje praktický výskum týkajúci sa už uskutočnených fúzií a akvizícií, kde na
základe štúdia a výskumu dôjde k identifikácii základných teoretických štandardov a ich aplikácii
na praktický prípad.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné teórie fúzií a akvizícií
2. Historický pohľad na jednotlivé vlny fúzií a akvizícií (merger waves)
3. Ciele, výhody a nevýhody fúzií a akvizícií
4. Výber akvizičného cieľa a synergia pri fúziách a akvizíciách
5. Problematika právneho auditu (due dilligence)
6. Vyjednávanie o podmienkach, negociácia zmluvných podmienok a príprava zmluvnej
dokumentácie
7. Financovanie fúzií a akvizícií, problematika zadlženého výkupu spoločnosti
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8. Dopad transakcie fúzií a akvizícií na akcionárov, štatutárne orgány a veriteľov a ich ingerencia
v kontraktačnom procese
9. Násilné prevzatie a ochrana pred násilným prevzatím inými spoločnosťami
10. Regulatórne súvislosti fúzií a akvizícií obchodných spoločností
11. Sútažnoprávne aspekty fúzií a akvizícií obchodných spoločností a problematika cezhraničných
fúzií
12. Štruktúra transakcie a zmluvné podchytenie transakcie z oblasti fúzie alebo akvizície
13. Problematika vyhlásení a záruk (representations and warranties) v rámci transakčných
dokumentov
14. Analýza praktického príkladu fúzie ako transakcie z oblasti fúzie alebo akvizície
Odporúčaná literatúra:
Bejček, J.: Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. Brno: vyd. Masarykova univerzita,
2010
Dědič, J. a kol.: Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi. Praha:
Bova Polygon, 2012
Dvořák, T. a kol.: Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. Praha:
Wolters Kluwer, 2013
Dvořáček,J., Boukal,P., Klečka,J., Mikan, P.: Due diligence – podstata, postupy, použití. Praha :
Wolters Kluwer, 2014
Gyárfáš, J.: Inštitút „representations and warranties“ v slovenskom práve. In: Bulletin slovenskej
advokácie, 2013, roč. 19, č.3
Kuhn, P., Štenglová I., Bílá, I., Havel, B. a kol.: Zákon o přeměnách obchodních společností
a družstev, komentář. Praha: C.H.BECK, 2010
Mamojka, M. a kol: Obchodný zákonník – veľký komentár, Žilina: EUROKÓDEX, 2016
Pala,R., Palová,I., Leontiev, A.: Cezhraničné fúzie. 1. vydanie, Praha : C.H.Beck, 2010
Patakyová, M.: Obchodný zákonník, komentár, Bratislava: C. H. BECK, 2016
Sedláček,J. a kol.: Proces fúzí obchodních společností v právních, účetních a daňových
souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2013
Smrčka,Ľ.: Ovládnutí a převzetí firem. 1.vydání. Praha: C.H.BECK, BECKOVA EDICE
EKONOMIE, 2013
Stessl, M. Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie kapitálových spoločností podľa Obchodného
zákonníka. In: Bulletin slovenskej advokácie,2008, roč. 14, č.7-8
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

Vyučujúci: JUDr. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Edita Hajnišová, PhD., JUDr. Branislav Jablonka,
PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., Dr. Angelika Mašurová,
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP/2-mPR-030/15

Názov predmetu:
Hospodárske právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: prípadové štúdie, spracovanie tém a skupinová prezentácia.
Záverečné hodnotenie: skúška (písomná forma).
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa so základmi verejnoprávnej stránky podnikania, úlohou štátu v trhovej ekonomike,
ústavnými princípmi podnikania a vlastníctva, nadobudnutie vedomosti a zručnosti z oblasti
získavania oprávnení na podnikanie – vstup na trh, ako aj spôsobu riešenia „núteného“ odchodu
z trhu - konkurzu. Priblíženie tvorby verejných zmlúv v procese verejného obstarávania v praxi,
pohľadu na nakladanie s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a zároveň poskytnutie prehľadu v
oblasti hospodárskej súťaže.
Stručná osnova predmetu:
Pojem, predmet a systém hospodárskeho páva a jeho začlenenie do systému práva, vzťah
hospodárskeho práva a obchodného práva, ústavnoprávne základy hospodárstva SR. Základný
prehľad o princípoch, schémach fungovania a dôvodoch právnej úpravy v nasledovných oblastiach:
verejné obstarávanie, konkurz a reštrukturalizácia, živnostenské právo, hospodárska súťaž, správa
majetku štátu (a štátny podnik) a verejnoprávnych inštitúcií.
Odporúčaná literatúra:
Mamojka, M., Kubíček, P. a kol.: Hospodárske právo. VO PF UK, Bratislava 2000
Waltraud Hakenbergová: Základy evropského hospodářského práva, Praha, C.H. Beck, 2000
Ďurica, M: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. C.H.Beck , Bratislava 2012
Kalesná, K, Blažo,O: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár.C.H.Beck, Praha 2012
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

100,0

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., JUDr. Jana
Duračinská, PhD., JUDr. Milan Ďurica, PhD., JUDr. Ján Golian, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KMPMV/1-mPR-542/16 Humanitárne a ľudské práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Vylučujúce predmety: PraF.KMPEP/3-PRV-542/16
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: študent vypracuje seminárnu prácu a prezentuje ju a aktívna účasť na
seminároch.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent po úspešnom ukončení predmetu bude rozumieť mechanizmu ochrany ľudských práv a
slobôd v celosvetovom meradle. Bude poznať praktické prípady a bude vedieť vypracovať sťažnosť
na Európsky súd pre ľudské práva.
Stručná osnova predmetu:
1. Ľudské práva a ich ochrana,
2. Univerzálny systém ochrany ľudských práv a slobôd,
3. Ľudské práva a slobody na pôde Európskej únie,
4. Ľudské práva a slobody na pôde Rady Európy,
5. Humanitárne právo,
6. Regionálne systémy ochrany ľudských práv a slobôd,
7. Praktické príklady porušovania ľudských práv a slobôd
Odporúčaná literatúra:
Jankuv, J.: Medzinárodné e európske mechanizmy ochrany ľudských práv. Bratislava: Iura
edition, 2006.
Vršanský, P., Valuch. J. a kol: Medzinárodné právo verejné.(všeobecná časť). Žilina: Eurokodex,
2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 92
A
ABS
B
40,22

1,09

30,43

C

D

E

FX

21,74

1,09

3,26

2,17

Vyučujúci: JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M., JUDr. Daniel Bednár, PhD., JUDr. Ján Kováčik,
JUDr. Metod Špaček, PhD., JUDr. Jozef Valuch, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1130/17

Názov predmetu:
ICC Moot

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným trestným tribunálom
(International Criminal Court) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z medzinárodného trestného
práva ako špecifickej oblasti medzinárodného práva verejného a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného trestného práva – International Criminal Court Moot Court Competition. Ide
o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických
fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná a reflektuje aktuálne svetové dianie.
V súťaži študent obhajuje záujmy rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred
Medzinárodným trestným tribunálom (International Criminal Court), čím získava jedinečné
praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po
absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na
členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke
súťaže: http://iccmoot.com).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Strana: 84

Úvod do medzinárodného trestného práva.
Konanie pred Medzinárodným trestným tribunálom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam v medzinárodnom trestnom práve.
Odporúčaná literatúra:
Cassese, A. (Ed.): The Rome Statute for an International Criminal Court: A Commentary. New
York: Oxford University Press, 2002;
Cassese, A.: International Criminal Law: Cases and Commentary. New York: Oxford University
Press, 2011;
Safferling, Ch.: International Criminal Procedure. New York: Oxford University Press, 2012;
Schabas, W.: The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. New York:
Oxford University Press, 2010;
Stahn, C., Sluiter, G.: The Emerging Practice of the International Criminal Court (Legal Aspects
of International Organization). Leiden: Brill, 2009;
Triffterer, O. (Ed.): Commentary on the Rome Statute of t
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: JUDr. Daniel Bednár, PhD., prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Dr.h.c. prof. JUDr.
Lucia Kurilovská, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-943/17

Názov predmetu:
ICC Moot – písomné kolo 1

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným trestným tribunálom
(International Criminal Court) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z medzinárodného trestného
práva ako špecifickej oblasti medzinárodného práva verejného a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného trestného práva – International Criminal Court Moot Court Competition. Ide
o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických
fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná a reflektuje aktuálne svetové dianie.
V súťaži študent obhajuje záujmy rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred
Medzinárodným trestným tribunálom (International Criminal Court), čím získava jedinečné
praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po
absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na
členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke
súťaže: http://iccmoot.com).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodného trestného práva.
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Konanie pred Medzinárodným trestným tribunálom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam v medzinárodnom trestnom práve.
Odporúčaná literatúra:
Cassese, A. (Ed.): The Rome Statute for an International Criminal Court: A Commentary. New
York: Oxford University Press, 2002;
Cassese, A.: International Criminal Law: Cases and Commentary. New York: Oxford University
Press, 2011;
Safferling, Ch.: International Criminal Procedure. New York: Oxford University Press, 2012;
Schabas, W.: The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. New York:
Oxford University Press, 2010;
Stahn, C., Sluiter, G.: The Emerging Practice of the International Criminal Court (Legal Aspects
of International Organization). Leiden: Brill, 2009;
Triffterer, O. (Ed.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court:
Observers' Notes, Article by Article. 2nd edition. Munich/Hart: C.H. Beck, 2008;
Van Schaack, E., Slye, R. C.: International Criminal Law and its Enforcement. Cases and
Materials. 2nd edition. New York: Foundation Press, 2010;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., prof. JUDr.
Tomáš Strémy, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD., JUDr. Zuzana Mlkvá
Illýová, PhD., JUDr. Zuzana Ligasová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-944/17

Názov predmetu:
ICC Moot – písomné kolo 2

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným trestným tribunálom
(International Criminal Court) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z medzinárodného trestného
práva ako špecifickej oblasti medzinárodného práva verejného a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného trestného práva – International Criminal Court Moot Court Competition. Ide
o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických
fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná a reflektuje aktuálne svetové dianie.
V súťaži študent obhajuje záujmy rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred
Medzinárodným trestným tribunálom (International Criminal Court), čím získava jedinečné
praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po
absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na
členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke
súťaže: http://iccmoot.com).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodného trestného práva.
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Konanie pred Medzinárodným trestným tribunálom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam v medzinárodnom trestnom práve.
Odporúčaná literatúra:
Cassese, A. (Ed.): The Rome Statute for an International Criminal Court: A Commentary. New
York: Oxford University Press, 2002;
Cassese, A.: International Criminal Law: Cases and Commentary. New York: Oxford University
Press, 2011;
Safferling, Ch.: International Criminal Procedure. New York: Oxford University Press, 2012;
Schabas, W.: The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. New York:
Oxford University Press, 2010;
Stahn, C., Sluiter, G.: The Emerging Practice of the International Criminal Court (Legal Aspects
of International Organization). Leiden: Brill, 2009;
Triffterer, O. (Ed.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court:
Observers' Notes, Article by Article. 2nd edition. Munich/Hart: C.H. Beck, 2008;
Van Schaack, E., Slye, R. C.: International Criminal Law and its Enforcement. Cases and
Materials. 2nd edition. New York: Foundation Press, 2010;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., prof. JUDr.
Tomáš Strémy, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD., JUDr. Zuzana Mlkvá
Illýová, PhD., JUDr. Zuzana Ligasová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-945/17

Názov predmetu:
ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným trestným tribunálom
(International Criminal Court) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z medzinárodného trestného
práva ako špecifickej oblasti medzinárodného práva verejného a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného trestného práva – International Criminal Court Moot Court Competition. Ide
o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických
fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná a reflektuje aktuálne svetové dianie.
V súťaži študent obhajuje záujmy rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred
Medzinárodným trestným tribunálom (International Criminal Court), čím získava jedinečné
praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po
absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na
členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke
súťaže: http://iccmoot.com).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodného trestného práva.
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Konanie pred Medzinárodným trestným tribunálom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam v medzinárodnom trestnom práve.
Odporúčaná literatúra:
Cassese, A. (Ed.): The Rome Statute for an International Criminal Court: A Commentary. New
York: Oxford University Press, 2002;
Cassese, A.: International Criminal Law: Cases and Commentary. New York: Oxford University
Press, 2011;
Safferling, Ch.: International Criminal Procedure. New York: Oxford University Press, 2012;
Schabas, W.: The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. New York:
Oxford University Press, 2010;
Stahn, C., Sluiter, G.: The Emerging Practice of the International Criminal Court (Legal Aspects
of International Organization). Leiden: Brill, 2009;
Triffterer, O. (Ed.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court:
Observers' Notes, Article by Article. 2nd edition. Munich/Hart: C.H. Beck, 2008;
Van Schaack, E., Slye, R. C.: International Criminal Law and its Enforcement. Cases and
Materials. 2nd edition. New York: Foundation Press, 2010;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., prof. JUDr.
Tomáš Strémy, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:

Strana: 91

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-946/17

Názov predmetu:
ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným trestným tribunálom
(International Criminal Court) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z medzinárodného trestného
práva ako špecifickej oblasti medzinárodného práva verejného a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného trestného práva – International Criminal Court Moot Court Competition. Ide
o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických
fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná a reflektuje aktuálne svetové dianie.
V súťaži študent obhajuje záujmy rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred
Medzinárodným trestným tribunálom (International Criminal Court), čím získava jedinečné
praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po
absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na
členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke
súťaže: http://iccmoot.com).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodného trestného práva.
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Konanie pred Medzinárodným trestným tribunálom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam v medzinárodnom trestnom práve.
Odporúčaná literatúra:
Cassese, A. (Ed.): The Rome Statute for an International Criminal Court: A Commentary. New
York: Oxford University Press, 2002;
Cassese, A.: International Criminal Law: Cases and Commentary. New York: Oxford University
Press, 2011;
Safferling, Ch.: International Criminal Procedure. New York: Oxford University Press, 2012;
Schabas, W.: The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. New York:
Oxford University Press, 2010;
Stahn, C., Sluiter, G.: The Emerging Practice of the International Criminal Court (Legal Aspects
of International Organization). Leiden: Brill, 2009;
Triffterer, O. (Ed.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court:
Observers' Notes, Article by Article. 2nd edition. Munich/Hart: C.H. Beck, 2008;
Van Schaack, E., Slye, R. C.: International Criminal Law and its Enforcement. Cases and
Materials. 2nd edition. New York: Foundation Press, 2010;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., prof. JUDr.
Tomáš Strémy, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UPITPDV/
mPRV15-1146/17

Názov predmetu:
Informatizácia verejnej správy

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 97
A
ABS
B
27,84

1,03

30,93

C

D

E

FX

24,74

9,28

6,19

0,0

Vyučujúci: Mgr. Martin Daňko, PhD., Mgr. Kristian Hodossy, Mgr. Rastislav Munk, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1007/17

Názov predmetu:
Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je na príklade konkrétneho politického procesu oboznámiť študentov
s trestnoprávnou represiou ako nástrojom perzekúcie občanov komunistickým režimom. Študenti
získajú vedomosti o porušovaní ľudských a občianskych práv prostredníctvom aplikácie účelovej
trestnoprávnej legislatívy. Oboznámia sa s politickou prípravou procesu i úlohou jednotlivých
zložiek justičného aparátu – Štátnej bezpečnosti, prokuratúry, súdov i obhajoby. Záverečná
verejná prezentácia inscenácie procesu môže mať edukačný záber aj na širší okruh študentov
fakulty, prípadne i laickú verejnosť. Získané vedomosti môžu upriamiť pozornosť študentov aj na
rizikové oblasti súčasnej trestnoprávnej legislatívy z hľadiska porušovania základných ľudských
a občianskych práv.
Stručná osnova predmetu:
1. Zákon č. 231/1948 Zb., kodifikácia trestného práva v roku 1950, jeho novelizácia v roku 1956
a trestnoprávna represia komunistického režimu (legislatíva a jej aplikácia)
2. Kodifikácia trestného práva v roku 1961a jeho vývoj v rokoch 1969-1989 a trestnoprávna represia
komunistického režimu (legislatíva a jej aplikácia)
3. Politické procesy, monsterprocesy a trestné právo.
4. Prípravné konanie a úloha Štátnej bezpečnosti v politických procesoch
5. Prokuratúra v politických procesoch
6. Súdy a obhajoba v politických procesoch
7. Trestnoprávny rozbor inscenovanej kauzy 1.
8. Trestnoprávny rozbor inscenovanej kauzy 2.
9. Trestnoprávny rozbor inscenovanej kauzy 3.
10. Trestnoprávny rozbor inscenovanej kauzy 4.
11. Nácvik inscenácie procesu 1.
12. Nácvik inscenácie procesu 2.
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13. Nácvik inscenácie procesu 3.
14. Verejná prezentácia inscenácie politického procesu.
Odporúčaná literatúra:
BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V.: Komunistické právo v Československu: kapitoly z
dějin bezpráví. Brno 2009, 1005 s.
CUHRA, J.: Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972. Praha 1997.
GEBAUER, F. - KAPLAN, K. - KOUDELKA, F. – VYHNÁLEK, R. (zost.): Soudní perzekuce
politické povahy v Československu 1948-1989. Statistický přehled. Praha 1993. 234 s.
KAPLAN, K.: Politické procesy 50. let v Československu. In: Politické procesy v
Československu po roce 1945 a "Případ Slánský". Sborník příspěvků ze stejnojmenné
konference, pořádané ve dnech 14.-16. dubna 2003 v Praze. Brno 2005, s. 107-114.
PEŠEK, J. – LETZ, R.: Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989. Prešov 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 16
A
ABS
B
81,25

0,0

12,5

C

D

E

FX

6,25

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/1-mPR-366/16

Názov predmetu:
Insolvenčné právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne hodnotenie: 3 prípadové štúdie.
Záverečné hodnotenie: písomná skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Predmet v rámci svojho obsahu a náplne má obohatiť študenta o rozšírenie teoretických poznatkov o priebehu procesu likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie a osobného bankrotu. Výučba
je realizovaná prostredníctvom prehlbovania teoretických znalostí problematiky s ohľadom na
príslušné zákonné normy. Následne by sa získané poznatky aplikovali v praktických prípadoch,
ktorých riešenie je vyhodnocované prostredníctvom priebežného hodnotenia.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, pramene a história úpadkového práva.
2. Charakteristika pojmov likvidácia, konkurz a reštrukturalizácia.
3. Návrh na vyhlásenie konkurzu, podmienky a náležitosti vyhlásenia konkurzu a oprávnené osoby,
ktoré môžu podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
4. Hmotnoprávne účinky vyhlásenia konkurzu a procesnoprávne účinky vyhlásenia konkurzu.
5. Pohľadávky veriteľov, ich prihlasovanie, uznávanie a popieranie jednotlivých pohľadávok, incidenčné žaloby.
6. Uspokojovanie pohľadávok jednotlivých veriteľov v konkurznom konaní.
7. Reštrukturalizácia.
8. Konkurzné právo v rámci smerníc EÚ.
9. Záverečné zhrnutie.
Odporúčaná literatúra:
 Úpadkové právo - učebnica
 Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
 Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
 Ďurica M. - Konkurzné právo na Slovensku a v EÚ; Žilina 2006
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
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: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Jana Strémy,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPEP/1-mPR-682/16

Názov predmetu:
International Privat Law/ Medzinárodné právo súkromné

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:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
1. pojem a predmet medzinárodného práva súromného
2. kolízny problém
3. kolízna norma
4. výber rozhodného práva
5. osobný štatút
6. vecný štatút
7. záväzkový štatút
8. dedičský štatút
9. pracovný štatút
10. rodinný štatút
11. príslušnosť súdov
12. spolupráca justičných orgánov
13. uznávanie rozhodnutí
Odporúčaná literatúra:
1. Pippa Rogerson, John Collier: Conflict of Laws
2. EU Private International Law: An ECJ Casebook
3. Conscise Introduction to EU Private International Law
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 441
A
ABS
B
51,02

2,72

23,36

C

D

E

FX

14,06

4,31

4,08

0,45
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Vyučujúci: JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD., JUDr. Marko Surkoš, doc. JUDr. PhDr. Miroslav
Slašťan, PhD., JUDr. Katarína Burdová, PhD., doc. JUDr. Peter Lysina, PhD., Mgr. Lea Mezeiová,
Mgr. Michal Záthurecký
Dátum poslednej zmeny: 31.05.2016
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/1/2LEIG-731/13

Názov predmetu:
International Trade and Investment Arbitration 1

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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
• Základné pojmy a právne základy rozhodcovského konania
• Formy rozhodcovského konania, ad hoc rozhodcovské konanie a inštitucionálne rozhodcovské
konanie
• Arbitrabilita, právo, ktorých sa riadi rozhodcovská zmluva a rozhodcovské konanie
• Rozhodcovská zmluva – forma, obsah a jej účinnosť; oddeliteľnosť
• Vymenovanie, vznesenie námietky a odvolanie/odstúpenie rozhodcov
• Nezávislosť a nestrannosť rozhodcov
• Rozhodcovské konanie a úloha vnútroštátnych súdov
• Význam miesta rozhodcovského konania
• Právo aplikovateľné na podstatu sporu;
• Rozsudok v rozhodcovskom konaní: forma, obsah, typ a doručovanie.
• Zrušenie rozhodcovských rozsudkov
• Newyorský dohovor, UNCITRAL Modelový návrh rozhodcovského zákona
Odporúčaná literatúra:
Julian D. M. Lew, Loukas A. Mistelis, Dr Stefan Kroll: Comparative International Commercial
Arbitration, Kluwer Law International, 2003, ISBN 9789041115683
Loukas A. Mistelis, Stavros L. Brekoulakis: Arbitrability: International and Comparative
Perspectives, 2009, ISBN 9041127305
Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, John F. Savage on International
Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999 Collection of ICC Arbitral Awards, Vol. V (2001 - 2007), ICC Publication No. 699 , 2009 ISBN
978-92-842-0068-9
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 86
A
ABS
B
29,07

6,98

16,28

C

D

E

FX

13,95

12,79

10,47

10,47

Vyučujúci: JUDr. Ing. Miriam Galandová, PhD., JUDr. Pavel Lacko, JUDr. Michal Hrušovský,
Mgr. Katarína Šimalová
Dátum poslednej zmeny: 02.06.2015
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPSV/2-mPRV-650/11 Interpretácia práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na seminároch.
Záverečné hodnotenie: písomná skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70
Výsledky vzdelávania:
Predmet má za cieľ oboznámiť študentov s jednotlivými metódami interpretácie práva a tiež s
problematikou právnej argumentácie, a to prostredníctvom aplikácie jednotlivých interpretačných
postupov na konkrétne právne texty.
Stručná osnova predmetu:
Metódy výkladu práva (metódy jazykového výkladu, metódy logického výkladu, metódy
systematického výkladu a iné metódy výkladu). Výklad doslovný, rozširujúci a zužujúci. Výklad
podľa subjektov výkladu. Eurokonformný výklad práva. Argumentácia v práve
Odporúčaná literatúra:
Ratica, J.: Súd a tvorba práva. EURO Kódex, Bratislava 2009
Kühn, Z.; Bobek, M.; Polčák, R.: Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické
aspekty práce s judikaturou. Auditorium, Praha 2006
Tryzna, J.: Právní principy a právní argumentace. Auditorium, Praha 2010
Melzer, F.: Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. C-H-BECK, Praha 2010
Boguszak, J.; Čapek, J.; Gerloch, A.: Teorie práva, EUROLEX Bohemia, Praha 2001
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Kapacita predmetu je obmedzená na 20 študentov.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 121
A
ABS
B
39,67

1,65

33,06

C

D

E

FX

23,14

1,65

0,0

0,83
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Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M., JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOFHP/2-mPRV-608/00 Introduction to American Law
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Základné inštitúty a pojmy amerického právneho systému. Systém common law. Pramene
amerického práva. Federálna jurisdikcia. Štátna jurisdikcia. Štruktúra právneho systému na štátnej
úrovni. Štruktúra právneho systému na federálnej úrovni.
Odporúčaná literatúra:
Poskytne vyučujúci na začiatku semestra
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 218
A
ABS
B
75,69

1,38

20,18

C

D

E

FX

2,29

0,46

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 02.06.2015
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/1-mPR-690/15

Názov predmetu:
Investovanie na kapitálových trhoch

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: referáty a prípadové štúdie.
Záverečné hodnotenie: skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 70/30
Výsledky vzdelávania:
Cieľom výberového predmetu je oboznámiť študentov so základnými princípmi a zásadami
obchodovania na kapitálových trhoch. Študenti získajú prehľad o fungovaní kapitálových trhov z
pohľadu investora so zameraním sa na praktické využitie poznatkov v bežnom živote. Študenti si
osvoja znalosti z oblasti čítania a porozumenia základných investičných pomerových ukazovateľov
a budú schopní orientovať sa v základných finančných nástrojoch. Uvedené znalosti budú
podporené orientáciou v právnej regulácii vybraných finančných trhov, finančných nástrojov a
vybraných finančných inštitúcií. Cieľom tohto predmetu je rozvinúť schopnosti študentov v oblasti
investovania na kapitálových trhoch porozumením kvantitatívnych ukazovateľov pri vytvorení
správneho investičného rozhodnutia. Absolvovanie tohto voliteľného predmetu má prispieť k
zvýšeniu uplatnenia absolventov na trhu práce na rôznych pozíciách vo finančných inštitúciách.
Stručná osnova predmetu:
Postavenie a kategorizácia investora, inštitucionálny investor, (ne)profesionálny klient, rizikový
profil investora, pojem investovanie/sporenie na kapitálových trhoch, obchodovanie na verejných
trhoch, obchodovanie OTC, (ne)regulovaný trh, primárny/sekundárny trh, burza cenných papierov,
trhové riziko, kreditné riziko, riziko likvidity, operačné riziko, obchodné riziko, aktívne
investovanie, pasívne investovanie, majetkové cenné papiere, dlhové cenné papiere, deriváty,
investičné certifikáty, kolektívne investovanie, dôchodkové sporenie, špekulatívne obchodné
praktiky, high frequency trading, logarithmic trading, hedging, sekuritizácia, štruktúrované
produkty, pákový efekt, rozhodovanie investora prostredníctvom kvantitatívnych a pomerových
ukazovateľov, EPS, P/E, EBIDTA, ROE, čítanie grafov a parametrických ukazovateľov, volatilita,
úvod do fundamentálnej a technickej analýzy, poplatky, dane a odvody pri investovaní na
kapitálových trhoch, základné metódy oceňovania aktív.
Odporúčaná literatúra:
Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo, Bratislava, Bratislava, C.H. Beck, 2012
Revenda, Z.: Centrální bankovníctví, Praha, MANAGEMENT PRESS, 2011
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Chovancová, B., Žofčák, S.: Kolektívne investovanie, Bratislava, IURA EDITION, 2012
Medveď, J. A kol.: Banky - teória a prax, Bratislava, Sprint dva, 2012
Piovarčiová, V.: Teória kapitálového trhu. Bratislava. Iura Edition 2000.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
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: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/1-mPR-1170Z/17

Názov predmetu:
Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov

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: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Vylučujúce predmety: PraF.KMPMV/1-mPR-1171-L/17
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Metod Špaček, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/1-mPR-1171L/17

Názov predmetu:
Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Vylučujúce predmety: PraF.KMPMV/1-mPR-1170-Z/17
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1
A
ABS
B
0,0

100,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Metod Špaček, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPPSZ/
mPRV17-988/17

Názov predmetu:
Klinika pracovného práva 1

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: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne praktické schopnosti riešenia prípadových štúdií
a vyhotovovania právnych úkonov z vybraných oblastí pracovného práva a analytické schopnosti
pri výklade rozhodnutí súdnych inštancií z oblasti pracovnoprávnych sporov.
Stručná osnova predmetu:
1. Závislá práca, nútené živnosti/zastreté pracovné pomery.
2. Ochrana práv z pracovných vzťahov (možnosti riešenie pracovných sporov).
3. Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch.
4. Právna subjektivita účastníkov pracovnoprávnych vzťahov.
5. Právne úkony v pracovnom práve – vznik, zmena, zánik.
6. Zabezpečenie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov, doručovanie, lehoty a doby v pracovnom
práve.
7. Založenie a vznik pracovného pomeru.
8. Zmena pracovného pomeru (preradenie, pracovná cesta, dočasné pridelenie).
9. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca.
10. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.
11. Právne inštitúty spojené so skončením pracovného pomeru (odstupné, odchodné, pracovný
posudok, potvrdenie o zamestnaní).
12. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru.
13. Zákaz konkurencie v pracovnoprávnych vzťahoch.
14. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Odporúčaná literatúra:
Barancová, H. – Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2016.
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Barancová, H.: Zákonník práce s komentárom. 4. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 1240 s. ISBN
978-80-89603-31-2.
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

Vyučujúci: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., JUDr. Vladimír Minčič, PhD., JUDr. Andrej
Poruban, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPPSZ/
mPRV17-989/17

Názov predmetu:
Klinika pracovného práva 2

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne praktické schopnosti riešenia prípadových štúdií
a vyhotovovania právnych úkonov z vybraných oblastí pracovného práva a analytické schopnosti
pri výklade rozhodnutí súdnych inštancií z oblasti pracovnoprávnych sporov.
Stručná osnova predmetu:
1. Problematika pracovné času a jeho rozvrhovania 1 (pracovný čas, rozvrhovanie pracovného
času).
2. Problematika pracovného času a jeho rozvrhovania 2 (práca nadčas, práca v noci, pracovná
pohotovosť).
3. Druhy a spôsob odmeňovania v pracovnom pomere.
4. Prekážky v práci na strane zamestnanca.
5. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
7. Ochrana osobitných kategórii zamestnancov, stravovanie a vzdelávanie zamestnancov.
8. Zodpovednosť zamestnanca za škodu.
9. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu.
10. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
11. Participácia zástupcov zamestnancov pri úkonoch zamestnávateľa.
12. Kolektívne vyjednávanie.
13. Spôsoby riešenia kolektívnych sporov.
14. Osobitné formy riešenia pracovnoprávnych sporov (mediácia).
Odporúčaná literatúra:
Barancová, H. – Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2016.
Strana: 112

Barancová, H.: Zákonník práce s komentárom. 4. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 1240 s. ISBN
978-80-89603-31-2.
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

Vyučujúci: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., JUDr. Vladimír Minčič, PhD., JUDr. Andrej
Poruban, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP/mPRV17-923/17

Názov predmetu:
Klinika súťažného 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: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna práca počas semestra (50%) – riešenie modelového prípadu (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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zamerať sa na riešenie modelových prípadov v oblasti súťažného práva na
pravidelnej báze, a tým primäť študentov analyticky rozmýšlať a fomulovať relevantné závery
ku konkrétnym otázkam súťažného práva. Výučba prebieha interaktívnou formou a podnecuje
diskusiu medzi študentami. Po absolvovaní predmetu si študent osvojí praktickú stránku súťažného
práva, s dôrazom najmä na súťažne právo Európskej únie.
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Definícia relevantného trhu, trhová sila,
2. Horizontálne (kartelové) dohody 1
3. Horizontálne (kartelové) dohody 2
4. Leniency program
5. Vertikálne dohody 1
6. Vertikálne dohody 2
7. Zneužívanie dominantného postavenia – cenové praktiky
8. Zneužívanie dominantného postavenia – necenové praktiky
9. Kontrola koncentrácií – horizontálne koncentrácie
10. Kontrola koncentrácií – vertikálne koncentrácie
11. Súkromnoprávne vymáhania náhrady škody pri porušení súťažného práva
12. Súkromnoprávne vymáhania náhrady škody pri porušení súťažného práva
13. Štátna pomoc 1
14. Štátna pomoc 2
Odporúčaná literatúra:
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Geradin, D., Layne-Farrar, A., Petit, N.: EU Competition Law and Economics. Oxford: Oxford
University Press, 2012.
Jones, A., Sufrin, B.: EC Competition Law, Text, Cases and Materials. 6th ed. Oxford: Oxford
University Press, 2016. Kokkoris, I., Shelanski, H.: EU Merger Control. Oxford: Oxford
University Press, 2014.
Niels, G., Jenkins, H., Kavanagh, J.: Economics for Competition Lawyers. Oxford: Oxford
University Press, 2011.
Ortiz, B., Luis: EU Competition Procedure. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. Rose,
V., Bailey, D.: Bellamy and Child: European Union Law of Competition. 7th ed. Oxford: Oxford
University Press, 2013.
Whish, R.: Competition Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
slovenský
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: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., JUDr. Hana
Kováčiková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/K-015/15

Názov predmetu:
Klinika trestného práva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Trestné právo 1, Trestné právo 2, Trestné právo 3
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (100%): vypracovanie zadania (50%) – hmotnoprávna analýza prípadu,
vypracovanie rozhodnutí a podaní; prezentácia na simulovaných úkonoch a simulovanom hlavnom
pojednávaní (50%)
Záverečné hodnotenie:
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 precvičiť praktické zručnosti študentov z trestného práva. V rámci seminárov
sa budú študenti venovať jednotlivým štádiám trestného konania, a to tak, že na základe jedného
prípadu budú postupne vypracovávať konkrétne rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní,
návrhy prokurátora, obhajcu, rozhodnutia súdov a pod. Záver predmetu bude postavený na
simulácii hlavného pojednávania, v ktorom si vyskúšajú aj vystupovanie pred súdom. Absolvent
si najskôr praktickými ukážkami jednotlivých procesných úkonov vrátane dôkazných prostriedkov
a rozhodnutí (zo strany pedagógov) a ich následnou ústnou simuláciou (najmä simulácia
výsluchov, obhliadky miesta činu a hlavného pojednávania) aj písomným vypracovaním (zo strany
študentov) osvojí zručnosti potrebné pre výkon činnosti orgánov činných v trestnom konaní,
obhajcov a sudcov v trestnom konaní. Dôraz sa kladie na prepájanie trestného práva hmotného a
procesného, s akcentom na obsahovú stránku vykonávania jednotlivých dôkazných prostriedkov a
na odôvodňovanie rozhodnutí a podaní, ktoré musia byť odôvodnené presvedčivo. Hlavným cieľom
je pripraviť študenta na riešenie vybraných trestnoprávnych vecí v aplikačnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
1. Uvedenie do problematiky predmetu a prezentácia prípadovej štúdie - predbežné určenie
základných hmotnoprávnych a procesnoprávnych ustanovení,
2. Posúdenie prípadovej štúdie - hmotnoprávna kvalifikácia skutkov,
3. Postup pred začatím trestného stíhania, trestné oznámenie, začatie trestného konania, obhliadka
miesta činu,
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4. Prípravné konanie - uznesenie o vznesení obvinenia, sťažnosť proti uznesení o vznesení
obvinenia a rozhodnutie o tejto sťažnosti,
5. Zaistenie osôb a vecí s dôrazom na väzbu,
6. Dokazovanie 1: výsluch obvineného a svedkov – príprava výsluchu, taktika výsluchu, vedenie
výsluchu, kapciózne sa sugestívne otázky,
7. Dokazovanie 2: výsluch obvineného a svedkov – praktické simulácie študentov
8. Dokazovanie 3: ďalšie dôkazné prostriedky
9. Rozhodnutia v prípravnom konaní – odklony, obžaloba, vyjadreniíe k obžalobe. Preskúmanie a
predbežné prejednanie obžaloby, príprava hlavného pojednávania
10. Hlavné pojednávania – návšteva na OS BA I, príprava a začatie hlavného pojednávania
11. Simulácia hlavného pojednávania I,
12. Simulácia hlavného pojednávania II,
13. Opravné prostriedky
14. Debata a hodnotenie (diskusia).
Odporúčaná literatúra:
Burda, Čentéš, Kolesár, Záhora a kol.: Trestný zákon - Komentár, I. diel. Všeobecná časť. C.H.
Beck, 2010
Burda, Čentéš, Kolesár, Záhora a kol.: Trestný zákon - Komentár, II. diel. Osobitná časť. C.H.
Beck, 2012
Čentéš a kol.: Trestný poriadok, Veľký komentár. Eurokódex 2014
Čentéš a kol.: Trestné právo procesné. 2. vydanie. Heuréka, 2013
Mencerová, Tobiášová, Turayová a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Heuréka, 2013
Mencerová, Tobiášová, Turayová a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Heuréka, 2014
Šámal a kol.: Trestní řád I-III – Komentář. 7. vydání. C.H. Beck, 2013
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri, výber študentov prebieha na základe motivačného
listu (max. 1 strana), kapacitne obmedzené pre 15-20 študentov. Vypracovávanie procesných
úkonov a využitie jednotlivých dôkazných prostriedkov bude bližšie špecifikované na základe
konkrétneho zadania komplexného prípadu. Od začiatku sa budú riešiť dva prípady, na každý
bude určená skupina 8 – 10 študentov, ktorá sa potom bude deliť na dve podskupiny (jedna
na strane OČTK a druhá na strane obhajoby), ktoré budú vykonávať a písomne vypracovávať
jednotlivé procesné úkony. Skupiny si môžu jednotlivé riešenia navzájom pripomienkovať.
Počas výučby študenti písomne spracujú hmotnoprávnu analýzu prípadu, spis z prípravného
konania a odvolanie proti rozsudku. Ústne si precvičia najmä výsluchy, respektíve ďalšie dôkazné
prostriedky a hlavné pojednávanie. V rámci seminárov bude venovaná pozornosť aj vybraným
okruhom trestného práva hmotného, ako napr. problematike okolností vylučujúcich protiprávnosť
činu, forme účasti viacerých osôb na páchaní trestnej činnosti, vývojovým štádiám trestnej
činnosti, problematike mnohosti trestných činov, zásadám a výpočtu ukladania sankcií a pod.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 73
A
ABS
B
76,71

1,37

21,92

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: 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,
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PhD., doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., doc. JUDr. Yvetta
Turayová, CSc., JUDr. Jakub Ľorko, PhD., JUDr. Marek Mezei, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 16.03.2017
Schválil:

Strana: 118

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP-UKPVTK/
mPRV17-978/17

Názov predmetu:
Klinika verejného obstarávania

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: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne počas semestra: praktické prípady a praktické zadania (100%)
Klasifikačná stupnica: A: 100 – 91 b.; B: 90 – 81 b.; C: 80 – 71 b.; D: 70 – 61 b.; E: 60 – 51 b.;
Fx: 50 – 0 b.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú komplexný prehľad o procese verejného obstarávania z pohľadu verejných
obstarávateľov resp. obstarávateľov, ako i z pohľadu uchádzačov, a to prostredníctvom riešenia
praktických prípadov v úzkej spolupráci s vybraných odborníkmi z praxe.
Stručná osnova predmetu:
Výučba je v pravom význame slova spojená s metódou právneho klinického vzdelávania, resp.
s vedením výučby metódou riešenia konkrétnych autentických a modelových prípadov, ktoré sa
vyskytujú v oblasti verejného obstarávania. V rámci predmetu sa zameriavame na povinnosti
a konkrétne úkony verejných obstarávateľov resp. obstarávateľov, ako na prípravu výzvy na
predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní, vypracovanie súťažných podkladov,
odporučenie najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania a následné podávanie vysvetlení
súťažných podkladov a odpovedí na žiadosti o nápravu. Z pohľadu uchádzačov poukážeme
na prípravu a formátovanie obsahu ponuky uchádzača a vypracovanie podkladov pri revíznych
postupoch.
Odporúčaná literatúra:
BOVIS, C. EU public procurement law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.2012. ISBN
978-0-85793-841-1
LEXA, J. Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení. Bratislava: Beaumont s.r.o., 2012.
ISBN: 978-80-970435-5-1.
GRIGA, M., TKÁČ, J.: Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania. 1. vyd.
IURA EDITION spol. s r.o., 2012, 157 s. ISBN: 978-80-8078-492-8.
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GRIGA, M., TKÁČ, J.: Zákon o verejnom obstarávaní: komentár. 1. vyd. IURA EDITION spol. s
r.o., 2013, 852 s. ISBN: 978-80-8078-991-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 28
A
ABS
B
7,14

0,0

21,43

C

D

E

FX

25,0

28,57

10,71

7,14

Vyučujúci: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/
mPRV17-1188/18

Názov predmetu:
Klinika výkonu trestu odňatia slobody

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: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (100%): vypracovanie zadaní (50%); prezentácia na simulovaných úkonoch
(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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je priblížiť študentom právne a praktické aspekty a špecifiká vykonávacieho
konania v kontexte výkonu trestu odňatia slobody prostredníctvom expertov z praxe. Absolvent
si najskôr prostredníctvom prednášky osvojí teoretické poznatky z oblasti výkonu trestu odňatia
slobody a následne v rámci simulovaných cvičení aplikuje získané poznatky na praktické situácie,
ktoré vznikajú počas celého výkonu trestu odňatia slobody od nariadenia výkonu trestu až po
prepustenie odsúdeného a následnú činnosť orgánov poskytujúcich postpenitenciárnu starostlivosť.
Stručná osnova predmetu:
1. Uvedenie do problematiky predmetu a organizácia, riadenie a pôsobnosť Zboru väzenskej a
justičnej stráže,
2. Príjmanie, umiestňovanie a premiestňovanie odsúdených,
3. Program zaobchádzania a prostriedky,
4. Základné sociálne práva odsúdených,
5. Ostatné práva odsúdených,
6. Základné povinnosti odsúdených a zákazy,
7. Disciplinárna zodpovednosť,
8. Zmena spôsobu výkonu trestu a alternatívne spôsoby prepustenia,
9. Odlišnosti výkonu trestu osobitných kategórií a špecializovaný výkon trestu,
10. Ochrana práv, dozor a kontrola výkonu trestu,
11. Prepustenie z výkonu trestu,
12. Postpenitenciárna starostlivosť,
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13. Exkurzcia v ústave,
14. Debata a hodnotenie (diskusia).
Odporúčaná literatúra:
Čentéš a kol.: Trestný poriadok, Veľký komentár, Eurokódex 2014
Čentéš a kol.: Trestné právo procesné. 2. vydanie, Heuréka 2013
Šámal a kol.: Trestní řád I-III – Komentář. 7. vydání, C.H. Beck 2013
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 38
A
ABS
B
92,11

0,0

7,89

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jakub Ľorko, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP/mPRV17-1191/15

Názov predmetu:
Konania pred Súdnym dvorom 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: 1., 3.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %, z toho aktivita na seminároch 20 %, riešenie zadania seminárnej
práce a jeho prezentácia 30 %, riešenie praktického prípadu 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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o organizácii a fungovaní súdneho systému EÚ, detailné poznanie
jednotlivých typov konaní pred úniovými súdmi a zručnosť v oblasti právneho písania,
argumentácie ako aj tvorby súdnych podaní. Dobrá znalosť postupov pri tvorbe úniovej judikatúry
navyše prehĺbi všeobecné znalosti a pochopenie systému práva EÚ.
Stručná osnova predmetu:
1. Organizácia, právomoci a úloha súdov EÚ
2. Žaloba na porušenie zmluvy
3. Žaloba na neplatnosť
4. Žaloba na nečinnosť a žaloba na náhradu škody
5. Prejudiciálne konanie - význam, funkcia, fungovania
6. Prejudiciálne konanie - rozsah a dopady
7. Osobitné konania - predbežné opatrenia, posudkové konanie u medzinárodných zmlúv, spory v
oblasti duševného vlastníctva
8. Procesné pravidlá konaní pred súdmi EÚ - všeobecné pravidlá
9. Pravidlá konania o predbežných otázkach
10. Pravidlá konania o priamych žalobách
11. Konanie o opravnom prostriedku
Odporúčaná literatúra:
BARENTS. Remedies and Procedures before the EU Courts. Wolters Kluwer, 2016.
LASOK. Lasok's European Court Practice and Procedure. Bloomsbury professional, 2017.
LENAERTS, MASELIS, GUTMAN. EU Procedural Law. Oxford University press, 2014.
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ADAMS et al. Judging Europe’s Judges: the Legitimacy of the Case Law of the European Court
of Justice, Hart Publishing, 2013.
BECK. The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU. Hart Publishing, 2013.
BOBEK et al. Selecting Europe`s Judges. Oxford University Press, 2015.
DAWSON, DE WITTE, MUIR et. al. Judicial Activism at the European Court of Justice. Edward
Elgar, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský/anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3
A
ABS
B
33,33

0,0

33,33

C

D

E

FX

0,0

33,33

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M., JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Ondrej
Hamuľák, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KSEP/1-mPR-673/16

Názov predmetu:
Konania pred úradom priemyselného vlastníctva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva pri žiadosti o patentovú ochranu na prihlasovaný
vynález: náležitosti prihlášky, právo prednosti, predbežný prieskum prihlášky, úplný prieskum
prihlášky, zrušenie a čiastočné zrušenie patentu, odňatie patentu a prepis, určovacie konanie,
sprístupnenie údajov, register a vestník, medzinárodná prihláška, ochrana utajovaných skutočností.
Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva pri žiadosti o zápis ochrannej známky: prihláška,
deň podania prihlášky, právo prednosti, úprava označenia a rozdelenia prihlášky, prieskum a
zverejnenie prihlášky, pripomienky proti zápisu označenia do registra, námietky, zápis a zrušenie
ochrannej známky, vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.
Odporúčaná literatúra:
Muríň, P.: Priemyselné práva a práva vyšlachtiteľov. Bratislava, EPOS, 2004
Vrabko, M. a kol.: Správne právo, všeobecná časť, 1. vydanie. Bratislava, C.H.Beck, 2012
Košičiarová, S.: Správny poriadok Komentár. Šamorín, Heuréka, 2004
Švidroň, J., Adamová, Z., Návrat, M., Škreko, A., : Právo duševného vlastníctva v informačnej
spoločnosti a v systéme práva. Bratislava, VEDA, 2007
Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslového vlastnictví. Praha, C.H. Beck, 2005
Vojčík, P.: Právo duševného vlatníctva, Plzeň Čeněk, 2012
Vrabko, M. a kol.: Správne právo procesné-všeobecná časť, 1. vydanie. Bratislava, C. H. Beck,
2013
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 43
A
ABS
B
46,51

2,33

23,26

C

D

E

FX

11,63

0,0

0,0

16,28
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Vyučujúci: Mgr. Martin Daňko, PhD., prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.05.2016
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KÚP/2-mPR-321/15

Názov predmetu:
Konanie pred ústavným súdom

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: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: úlohy počas semestra.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent získa podrobné znalosti inštitútu ústavného súdnictva v podmienkach Slovenskej republiky
v tematických okruhoch ústavné súdnictvo, organizácia Ústavného súdu SR, konanie pred
Ústavným súdom SR, pôsobnosť Ústavného súdu SR. Taktiež získa praktické zručnosti v písaní
podania na Ústavný súd v najčastejšie používaných druhoch konania.
Stručná osnova predmetu:
Vznik a vývoj ústavného súdnictva, teórie vzniku podľa E. Sieyèsa a H. Kelsena, pôsobnosť
ústavného súdu (všeobecne), organizácia ústavného súdu, sudcovia a ich status, účinky rozhodnutí,
precedens a ústavný súd, konanie o súlade právnych predpisov, konanie o výklade ústavných
zákonov, konanie o ústavných sťažnostiach, konanie vo volebných veciach a veciach referenda,
konanie o rozpustení, alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo hnutia, vo veciach
mandátu poslanca NR SR, nezlučiteľnosti funkcií a obžalobe prezidenta republiky, konanie vo
veciach medzinárodných zmlúv; vzťah ústavného súdu k medzinárodným súdnym orgánom, ESĽP,
základné zásady konania pred ESĽP.
Odporúčaná literatúra:
Cibulka, Ľ. a kol.: Ústavné právo (štátoveda). Bratislava : PraF UK, 2013
Cibulka, Ľ. a kol: Ústavné právo (Ústavný systém SR). Bratislava : PraF UK, 2014
Drgonec, J., Konanie pred Ústavným súdom SR. Šamorín : Heuréka 2013
Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky – Komentár. Heuréka, Šamorín 2012
Bröstl, A., Klučka, J., Mazák, J. : Ústavný súd Slovenskej republiky (Organizácia, proces,
doktrína). Košice : UPJŠ, 2001
Čič, M., Mazák, J., Ogurčák, Š.: Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Košice :
Cassoviapress, 1993
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 83
A
ABS
B
16,87

18,07

12,05

C

D

E

FX

16,87

10,84

13,25

12,05

Vyučujúci: doc. JUDr. Marián Giba, PhD., doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., JUDr. Kamil Baraník,
PhD., LL.M., doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., doc. JUDr. Marek Domin, PhD., Mgr. Vincent
Bujňák, PhD., JUDr. Milan Hodás, PhD., doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., doc. JUDr. Lívia
Trellová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/MPRV-KF/16

Názov predmetu:
Korporátne financovanie – právne aspekty vo vnútroštátnom a
medzinárodnom kontexte

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
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 po absolvovaní predmetu získava orientáciu v základných princípoch, spôsoboch a
terminológii dlhového financovania obchodných spoločností, s akcentom na praktické využitie
získaných vedomostí v podmienkach vnútroštátnych a cezhraničných finančných transakcií.
Študent sa oboznámi so základnými typmi finančných transakcií, kľúčovými parametrami ich
fungovania a nosnými princípmi štandardnej dokumentácie, prostredníctvom ktorej sa tieto
transakcie zazmluvňujú. Študent získava schopnosť identifikovať kľúčové právne problémy, ktoré
sa v podmienkach financovania obchodných spoločností vyskytujú, kriticky ich vyhodnocovať
v kontexte aplikovateľného regulačného rámca (súkromnoprávneho i verejnoprávneho) a na
základe toho formulovať praktické návrhy ich riešenia. Predmet má cezhraničný presah nakoľko
poskytuje prehľad medzinárodne akceptovaných štandardov v oblasti úverového financovania a
kapitálových trhov a poukazuje na ich lokálne modality s ohľadom na špecifiká právneho poriadku
Slovenskej republiky. Zameranie predmetu je zároveň interdisciplinárne, nakoľko pertraktovanú
tému neponíma izolovane s ohľadom na vybraný právny predpis či odvetvie, ale konkrétne
problémy a ich dopad analyzuje komplexne a naprieč širším spektrom regulácie. Orientácia
predmetu na praktické problémy a dostupné alternatívy ich riešenia zvýrazňuje hlavný cieľ
predmetu, ktorým je kvalitná príprava študentov s ohľadom na rastúce požiadavky aplikačnej praxe.
Stručná osnova predmetu:
1) Pojem, účel a základné druhy dlhového financovania. Dlhové financovanie a financovanie z
vlastných zdrojov. Prehľad relevantnej právnej úpravy a aplikačných problémov.
2) Úverové financovanie a financovanie na kapitálových trhoch. Práva a povinnosti dlžníka /
emitenta a právne postavenie veriteľov.
3) Základné typy úverov (termínovaný, revolvingový, a kontokorentný úver – charakteristické črty,
rozdiely a využitie v praxi). Bilaterálne vs. syndikované úvery. Právna úprava a banková prax.
4) Syndikovaný úver (základné pojmy a parametre úverového vzťahu, náležitosti podľa
vnútroštátneho práva, medzinárodné štandardy úverovej dokumentácie podľa Loan Market
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Association (LMA) a ich implementácia v bankových transakciách podliehajúcich slovenskému
právu).
5) Anatómia zmluvy o syndikovanom úvere (štruktúra vzťahov medzi financujúcimi bankami,
práva a povinnosti dlžníka, vyhlásenia, záväzky a prípady porušenia zmluvy).
6) Medzibankový peňažný trh, referenčné sadzby (IBOR) a ich význam v úverovom vzťahu.
7) Časová os úverovej transakcie (ponuka financovania, príprava a negociácia zmluvnej
dokumentácie, podpis a plnenie odkladacích podmienok, čerpanie).
8) Typy úverových transakcií (realitné, projektové, akvizičné, korporátne financovania), ich
kľúčové parametre a spôsob zabezpečenia.
9) Korporátne aspekty dlhového financovania (právna subjektivita dlžníka, zákaz finančnej
asistencie, zákaz vrátenia vkladu, úver poskytnutý spoločnosti v kríze).
10) Zabezpečenie záväzkov z úveru (prehľad využívaných zabezpečovacích inštrumentov, ich
využitia a súvisiacich aplikačných problémov).
11) Právne stanoviská (legal opinions) – úlohy a význam právneho poradcu pri bankovej transakcii,
štruktúra, obsah a význam právneho stanoviska pre financujúce banky.
12) Kapitálový trh a emisie dlhopisov (dlhopis ako cenný papier, jeho praktické využitie pri
financovaní spoločnosti a náčrt základných vzťahov medzi zúčastnenými subjektmi).
13) Insolvencia a práva veriteľov (úpadok, hroziaci úpadok a spôsoby ich riešenia, kríza, konkurz
a reštrukturalizácia spoločnosti, európska regulácia cezhraničných konkurzov).
Odporúčaná literatúra:
Wood, P. R.: International Loans, Bonds, Guarantees, Legal Opinions. 2. vydanie. Sweet &
Maxwell, Londýn 2007.
Medveď , J. a kol.: Banky, teória a prax. Bratislava: Sprint 2 s.r.o., 2012.
Polouček, S. a kol.: Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iuraedition, spol. s.r.o., 2010.
Revenda, Z., et al.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Managment press, 2012.
Sidak.M., Duračinská,M. a kol.: Finančné právo. 2 . vydanie. C.H.Beck, Bratislava 2014
Tkáčová, D. et al.: Finančné trhy a bankovníctvo. Žilina: GEORG, 2009.
Čunderlík, Ľ.: Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania
investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2015.
Právne predpisy
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
predmet sa vyučuje a skúša s nekomentovanými právnymi predpismi
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 39
A
ABS
B
69,23

0,0

17,95

C

D

E

FX

5,13

5,13

2,56

0,0

Vyučujúci: JUDr. Rudolf Pfeffer
Dátum poslednej zmeny: 14.06.2016
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/2-mPR-346/15

Názov predmetu:
Kriminalistika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent si osvojí základné otázky kriminalistiky, akými sú stopy, kriminalistická identifikácia
osôb a vecí (kriminalistická technika), spolu s jednotlivými štrukturálno – taktickými metódami
(kriminalistická taktika) a tiež sa bude vedieť orientovať v metodike vyšetrovania jednotlivých
vybraných trestných činov.
Stručná osnova predmetu:
Výučba predmetu je zameraná na pomerne rozsiahly okruh jednak teoreticko- metodologických,
terminologických, technických a taktických otázok a problémov kriminalistiky, vrátane metodiky
vyšetrovania vybraných druhov trestnej činnosti s akcentom na problematiku stôp a kriminalistickú
identifikáciu
Odporúčaná literatúra:
Porada, V.: Kriminalistika. Iura Edition, Bratislava 2007
Šimovček, I.: Kriminalistika. Aleš Čenek, Plzeň 2011
Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J.: Kriminalistika. C. H. Beck, Praha 2001
Fedorovičová, I.: Teoreticko- metodické otázky kriminalistiky. Epos, Bratislava 2002
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 704
A
ABS
B
22,73

4,97

19,46

C

D

E

FX

21,88

18,47

10,23

2,27

Vyučujúci: doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
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Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/2-mPR-347/15

Názov predmetu:
Kriminológia

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: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety: PraF.KTPKK/2-mPR-125/15 - Trestné právo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa základné poznatky kriminológie ako samostatnej interdisciplinárnej vedy, najmä
sa oboznámi s kriminologicko – trestnoprávnou charakteristikou trestnej činnosti, príčinami a
podmienkami kriminality v kontexte so stavom zločinnosti a spôsobmi jej predchádzania.
Stručná osnova predmetu:
Pojem, predmet, úlohy kriminológie, charakteristika základných kriminologických smerov,
stav, štruktúra, dynamika kriminality, index kriminality, viktimológia ako významný
vedný odbor kriminológie, typológia obetí, osobnosť páchateľa, typológia páchateľov,
prognózovanie kriminálnej kariéry, organizovaný zločin, organizovaná kriminalita v SR, opatrenia
medzinárodného spoločenstva súvisiace s organizovaným zločinom, vybrané druhy kriminality,
prevencia trestnej činnosti, pojem, systém, rozdelenie prevencie kriminality.
Odporúčaná literatúra:
Hatala, V.: Motív a trestný čin. Iura Edition, Bratislava 2003
Holcr, K. a kol.: Kriminológia. Iura Edition, Bratislava 2008
Turayová, Y. a kol.: Vybrané kapitoly z kriminológie. VO PraF UK, Bratislava 2005
Turayový, Y.: Kriminologické aspekty zločinu. Iura Edition, Bratislava 2001
Turayová, Y., Čič, M.: Spoločnosť proti zločinu. Veda, Bratislava 2009
Válková, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. C.H. Beck, Praha 2012
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:

Strana: 133

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 659
A
ABS
B
59,48

2,43

20,33

C

D

E

FX

12,75

3,19

1,37

0,46

Vyučujúci: doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc., prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., prof. JUDr.
Tomáš Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPSV/2-mPR-035/15

Názov predmetu:
Logická sémantika pre právnikov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť (10 %), domáca príprava (20 %), priebežný test počas semestra
(20 %.).
Záverečné hodnotenie: súhrnný test (50 %).
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi vedomosti z logickej analýzy prirodzeného jazyka a jazyka právnej teórie a praxe,
čím získa predpoklady k presnému pochopeniu právnych textov a argumentácie v práve. Získa prax
s nástrojmi na zhutňovanie právnych textov, prax s ich rekonštrukciou, interpretáciou a niektorými
princípmi ich tvorby. Študent nadobudne zručnosti v aplikácii pravidiel správneho usudzovania
v oblasti práva. Študent získa základnú prax so zdôvodňovaním a vysvetľovaním, s aplikáciou
tzv. logických pravidiel výkladu právnych textov a s identifikáciou chybných úsudkov. Vďaka
tomu nadobudne kompetentnosť logicky adekvátne analyzovať typologické prípady právnych
zdôvodnení a interpretácií.
Stručná osnova predmetu:
1. Logicko-sémantická analýza jazyka. Prirodzený jazyk a jazyk práva. Extenzionálna teória
významu výrazu. Polysémia a vágnosť výrazov. Princíp skladobnosti a logické operátory v
právnych textoch (spojky, kvalifikátory, modifikátory, sylepsa, anafora).
2. Logická štruktúra právnych noriem. Normatívne modality v práve – aplikácia deontickej logiky.
Intenzionálna teória významu a pojmy v práve. Supozícia de dicto a de re výrazov v práve.
Hyperintenzionálne kontexty v právnych normách. Štruktúrovanosť významov výrazov.
3. Tvorba právnych noriem z pohľadu logiky. Inštrument racionálneho zákonodarcu (princípy
konzistentnosti, konkluzívnosti, jednoznačnosti, úplnosti, koncíznosti).
4. Interpretácie právnych textov. Typy pravidiel (smerníc) výkladu: sémantické, historické,
praxeologické. Sémantické pravidlá výkladu – racionálny zákonodarca (argument a rubrica).
Funkcionálne pravidlá výkladu – vôľa zákonodarcu, cieľ zákona (a simili, ... a contrario), princíp
obmedzenia výnimiek. Usudzovanie v práve na základe analógie zákona a vôle zákonodarcu.
5. Argumentácia a diskusia v právnej praxi. Typy diskusií: teoretická, praktická, dogmatická;
námietky voči argumentácii: vecné, procesné, formálne. Abdukcia – hľadanie „logického“
vysvetlenia príčin udalostí, motívov činov.
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Odporúčaná literatúra:
Cmorej, P.: Na pomedzí logiky a filozofie. Veda, Bratislava 2001
Gahér, F.: Logika pre každého. Iris, Bratislava 2003
Gahér, F.: Tvorba, interpretácia a aplikácia právnych noriem – logické aspekty. In České právne
myšlení a logika: minulost a perspektivy 2. MU, Brno 2005, s. 38-52
Duží, M.: Propoziční postoje, homonymie, synonymie a ekvivalence výrazů. Organon F, roč. III.,
1996, č. 2, s. 101-112
Zouhar, M.: Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory. Veda, Bratislava 2008
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 215
A
ABS
B
31,16

6,05

23,26

C

D

E

FX

14,42

12,09

12,09

0,93

Vyučujúci: prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/2-mPR-339/16

Názov predmetu:
Medzinárodné a európske pracovné právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa správnu orientáciu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov na medzinárodnej a
európskej úrovni v rámci všeobecných globalizačných tendencií a európskych integračných
procesov. Absolvent získa poznatky o zásadách právnej regulácie pracovných vzťahov v
medzinárodnom a európskom pracovnom práve, o normotvorbe príslušných medzinárodných a
európskych organizácií a o konštrukcii, účele a právnej úprave jednotlivých pracovnoprávnych
inštitútov. Absolvent bude schopný správne interpretovať a aplikovať pracovnoprávne predpisy a
teoreticky rozvíjať získané poznatky.
Stručná osnova predmetu:
1. Medzinárodné pracovné právo
- normotvorba OSN,
- normotvorba Medzinárodnej organizácie práce;
2. Európske pracovné právo
- pracovné právo Rady Európy,
- pracovné právo Európskej únie.
Odporúčaná literatúra:
Schronk, R., Barancová, H.: Európske a medzinárodné pracovné právo. VUK, Bratislava 1998
Barancová, H.: Európske pracovné právo. Sprint, Bratislava 2003
Schronk, R.: Pracovné právo Európskej únie. VO PF UK, Bratislava 1998
Gregorová, Z.: Základy pracovního práva a práva sociálního zabezpečení v Evropských
společenstvích. MU, Brno 2001
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:

Strana: 137

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 47
A
ABS
B
40,43

8,51

17,02

C

D

E

FX

12,77

10,64

10,64

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., JUDr. Vladimír Minčič, PhD., JUDr. Andrej
Poruban, PhD., JUDr. Lenka Freel, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPEP/1-mPR-146/16

Názov predmetu:
Medzinárodné právo procesné

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety: PraF.KMPEP/2-mPR-145/15 - Medzinárodné právo súkromné
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrolné otázky, testy.
Záverečné hodnotenie: skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi znalosti v oblasti súkromnoprávnych vzťahov, ktoré svojou povahou
presahujú hranice viacerých štátov, bude schopný teoreticky i prakticky zvládnuť problematiky
zakladania právomoci súdov v prípade medzinárodného civilného procesu a osvojí si poznatky o
rozhodcovskom konaní a jeho základoch.
Stručná osnova predmetu:
- právomoc slovenských súdov v medzinárodnom civilnom konaní,
- vyňatie z právomoci slovenských súdov,
- uznanie a výkon cudzích rozhodnutí,
- vyššie overenie listín (apostila, konzulárna superlegalizácia),
- vykonávanie dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach,
- doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach
Odporúčaná literatúra:
Poredoš, F., Ďuriš, M., Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného. VO PraF UK,
Bratislava 2005, 2006
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Doplněk, Brno 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 139
A
ABS
B
33,09

8,63

24,46

C

D

E

FX

15,11

6,47

6,47

5,76

Vyučujúci: JUDr. Katarína Burdová, PhD., doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD., JUDr. Miroslava
Vozáryová, PhD., doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPEP/2-mPR-145/15

Názov predmetu:
Medzinárodné právo súkromné

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:
Priebežné hodnotenie: aktivita na seminároch a test.
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Získanie znalostí z oblasti súkromnoprávnych vzťahov, ktoré svojou povahou presahujú hranice
viacerých štátov. Teoretické i praktické zvládnutie problematiky nachádzania rozhodného právneho
poriadku v prípade stretu dvoch alebo viacerých právnych poriadkov v rámci právneho vzťahu.
Stručná osnova predmetu:
- pojem, predmet, pramene slovenského medzinárodného práva súkromného,
- historický vývoj medzinárodného práva súkromného,
- kolízna norma, jej povaha, štruktúra, funkcia, druhy,
- aplikácia kolíznej normy (remisia, transmisia, výhrada verejného poriadku, kvalifikácia),
- kolízny problém interlokálny, intertemporálny a interpersonálny,
- štatúty v medzinárodnom práve súkromnom.
Odporúčaná literatúra:
Štefanková, N., Lysina, P. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. C. H. Beck, Praha 2011
Lysina, P., Štefanková, N., Ďuriš, M., Števček, M.: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a
procesnom. Komentár. C. H. Beck, Praha 2012
Poredoš, F., Ďuriš, M., Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného. VO PraF UK,
Bratislava 2005, 2006
Tomko, J., Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (všeobecná časť). VUK, Bratislava
1989
Cúth, J.: Medzinárodné právo súkromné, osobitná časť. VUK, Bratislava 1989
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský , anglický
Poznámky:
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Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky,
sú jazykmi odporúčanej literatúry. Anglická jazyková verzia sa poskytuje len pre dennú formu
štúdia.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 830
A
ABS
B
29,52

5,3

19,64

C

D

E

FX

18,8

12,41

12,29

2,05

Vyučujúci: JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD., JUDr. Katarína Burdová, PhD., doc. JUDr. Michal
Ďuriš, PhD., doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., Mgr. Lea Mezeiová, doc. JUDr. Peter
Lysina, PhD., Mgr. Roman Bisták
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPEP/C-mPR-703/15

Názov predmetu:
Medzinárodné súdnictvo

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: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, písomné zadania, ústna prezentácia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi znalosti medzinárodného verejného práva v špecifickej oblasti, s dôrazom na
fungovanie a procedurálne zásady najvýznamnejších medzinárodných súdnych orgánov. Študenti
si zlepšia svoje vedomosti i právnické zručnosti v medzinárodnom práve vypracovaním písomných
podaní a ich ústnou obhajobou v sporoch aktuálne prebiehajúcich pred Medzinárodným súdnym
dvorom/ Stálym arbitrážnym dvorom.
Stručná osnova predmetu:
1. postavenie medzinárodných súdnych, kvázi-súdnych a arbitrážnych orgánov, ich vývoj a právna
povaha ich rozhodnutí
2. medzinárodný súdny dvor, jeho jurisdikcia a základné zásady konania
3. stály arbitrážny dvor
4. analýza aktuálnych sporov prebiehajúcich pred medzinárodným súdnym dvorom a stálym
arbitrážnym dvorom
5. príprava písomných podaní
6. simulácia ústnych pojednávaní pred medzinárodným súdnym dvorom a stálym arbitrážnym
dvorom
Odporúčaná literatúra:
1. Harris, D.J.: Cases and Materials on International Law, 7th ed., Sweet and Maxwell, London,
2010;
2. Shaw, M.N.: International Law, 6th ed., Cambridge University Press;
3. Goldstone, R., Smith, A.M.: International Judicial Institutions. Routledge, New York 2009;
4. Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and
Tribunals, 2th ed., Oxford University Press, New York, 2010;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
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Predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, ak si ho zapíše najmenej 8 študentov; kapacita
predmetu je obmedzená na 16 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. Michaela Sýkorová, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/C-mPR-719/15

Názov predmetu:
Medzinárodné trestné právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktivita a spracovanie prípadu.
Záverečné hodnotenie: písomná skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Účelom predmetu je poskytnúť študentom prehľad o medzinárodnom trestnom práve. Cieľom
predmetu je, aby študenti pochopili základné zásady a princípy medzinárodného trestného práva,
trestného stíhania medzinárodných zločinov (genocídium, zločinov proti ľudskosti, vojnových
zločinov a agresie), konania pred medzinárodnými tribunálmi a súdmi (ICTY, ICTR, ICC), pojmu
medzinárodnej spravodlivosti a ochrany obetí a základy medzinárodného humanitárneho práva a
práva ozbrojených konfliktov.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, história a štruktúra
2. Úvod do medzinárodného humanitárneho práva
3. Jurisdikcia, národné trestné stíhania, imunity
4. Medzinárodné zločiny
5. Všeobecné princípy
a. Objektívna stránka
b. Subjektívna stránka
c. Individuálna trestná zodpovednosť
d. Trestná zodpovednosť vojenského veliteľa
e. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť
6. Konanie pred Medzinárodným trestným súdom
a. Adverzárny a inkvizičný súdny proces
b. Strany medzinárodného súdneho procesu
c. Štádia medzinárodného súdneho procesu
Odporúčaná literatúra:
Čentéš, J. a kol.: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti, Právnická fakulta UK,
Bratislava 2014
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Robert Cryer, Hakan Friman, Darryl Robinson, Elisabeth Wilmshurst: An Introduction to
International Criminal Law and Procedure, 2nd edition, Cambridge University Press, 2010
Antonio Cassese: International Criminal Law, 2nd edition, Oxford University Press, New York,
2008
Dieter Fleck: The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict, 2th edition, Oxford
University Press, New York, 2009
Gary D. Solis: The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge
University Press, 2010
Bassiouni: Introduction to International Criminal Law, 2nd revised edition, Martinus Nijhoff,
2012
Carsten Stahn, Larissa van den Herik: Future Perspectives on International Criminal Justice,
T.M.C. Asser Press, 2010
Antonio Cassese: International Criminal Law: Cases and Commentary, Oxford University Press,
New York, 2011
Carsten Stahn, Goran Sluiter: The Emerging Practice of the International Criminal Court (Legal
Aspects of International Organization), Brill, 2009
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 36
A
ABS
B
22,22

0,0

11,11

C

D

E

FX

33,33

13,89

19,44

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-956/17

Názov predmetu:
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným súdnym dvorom naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z rôznych špecifických oblastí medzinárodného práva a zároveň
si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu,
získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať
trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine
a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného práva – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Ide
o prestížnu súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt
z viac ako 80 krajín sveta. Kauza prípadu, t.j. fiktívny spor medzi dvoma fiktívnymi štátmi,
býva každý rok atraktívna a reflektuje aktuálne svetové dianie. V súťaži študent obhajuje záujmy
rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom a získava
tak jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na
trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition/ Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu na národnom
a medzinárodnom kole tejto súťaže (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.ilsa.org/
jessuphome).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
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Osobitosti medzinárodného práva. Pramene práva. Subjekty. Riešenie sporov
Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše v medzinárodnom práve. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Predstavenie tém budúcoročnej súťažnej kauzy, diskusia k relevantným
právnym otázkam
Odporúčaná literatúra:
Evans, M. D.: Blackstone’s International Law Documents. 10th edition, New York: Oxford
University Press, 2011;
Harris, D. J: Cases and Materials on International Law. 7th edition. London: Sweet and Maxwell,
2010;
Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and
Tribunals. New York: Oxford University Press, 2010;
Simma, B.: The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd edition. New York: Oxford
University Press, 2013;
Zimmermann, A.: The Statute of the International Court of Justice: A Commentar. 2nd edition,
New York: Oxford University Press, 2012;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3
A
ABS
B
33,33

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

33,33

33,33

0,0

Vyučujúci: Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD., JUDr. Ján Kováčik
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-957/17

Názov predmetu:
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným súdnym dvorom naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z rôznych špecifických oblastí medzinárodného práva a zároveň
si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu,
získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať
trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine
a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného práva – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Ide
o prestížnu súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt
z viac ako 80 krajín sveta. Kauza prípadu, t.j. fiktívny spor medzi dvoma fiktívnymi štátmi,
býva každý rok atraktívna a reflektuje aktuálne svetové dianie. V súťaži študent obhajuje záujmy
rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom a získava
tak jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na
trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition/ Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu na národnom
a medzinárodnom kole tejto súťaže (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.ilsa.org/
jessuphome).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
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Osobitosti medzinárodného práva. Pramene práva. Subjekty. Riešenie sporov
Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše v medzinárodnom práve. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Predstavenie tém budúcoročnej súťažnej kauzy, diskusia k relevantným
právnym otázkam
Odporúčaná literatúra:
Evans, M. D.: Blackstone’s International Law Documents. 10th edition, New York: Oxford
University Press, 2011;
Harris, D. J: Cases and Materials on International Law. 7th edition. London: Sweet and Maxwell,
2010;
Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and
Tribunals. New York: Oxford University Press, 2010;
Simma, B.: The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd edition. New York: Oxford
University Press, 2013;
Zimmermann, A.: The Statute of the International Court of Justice: A Commentar. 2nd edition,
New York: Oxford University Press, 2012;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

100,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD., JUDr. Ján Kováčik
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-958/17

Názov predmetu:
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a
medzinárodné finále 1

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným súdnym dvorom naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z rôznych špecifických oblastí medzinárodného práva a zároveň
si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu,
získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať
trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine
a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného práva – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Ide
o prestížnu súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt
z viac ako 80 krajín sveta. Kauza prípadu, t.j. fiktívny spor medzi dvoma fiktívnymi štátmi,
býva každý rok atraktívna a reflektuje aktuálne svetové dianie. V súťaži študent obhajuje záujmy
rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom a získava
tak jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na
trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition/ Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu na národnom
a medzinárodnom kole tejto súťaže (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.ilsa.org/
jessuphome).
Stručná osnova predmetu:
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Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Osobitosti medzinárodného práva. Pramene práva. Subjekty. Riešenie sporov
Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše v medzinárodnom práve. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Predstavenie tém budúcoročnej súťažnej kauzy, diskusia k relevantným
právnym otázkam
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
Evans, M. D.: Blackstone’s International Law Documents. 10th edition, New York: Oxford
University Press, 2011;
Harris, D. J: Cases and Materials on International Law. 7th edition. London: Sweet and Maxwell,
2010;
Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and
Tribunals. New York: Oxford University Press, 2010;
Simma, B.: The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd edition. New York: Oxford
University Press, 2013;
Zimmermann, A.: The Statute of the International Court of Justice: A Commentar. 2nd edition,
New York: Oxford University Press, 2012;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD., Mgr. Andrej Kolárik, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-959/17

Názov predmetu:
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a
medzinárodné finále 2

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným súdnym dvorom naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z rôznych špecifických oblastí medzinárodného práva a zároveň
si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu,
získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať
trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine
a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného práva – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Ide
o prestížnu súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt
z viac ako 80 krajín sveta. Kauza prípadu, t.j. fiktívny spor medzi dvoma fiktívnymi štátmi,
býva každý rok atraktívna a reflektuje aktuálne svetové dianie. V súťaži študent obhajuje záujmy
rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom a získava
tak jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na
trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition/ Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu na národnom
a medzinárodnom kole tejto súťaže (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.ilsa.org/
jessuphome).
Stručná osnova predmetu:
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Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Osobitosti medzinárodného práva. Pramene práva. Subjekty. Riešenie sporov
Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše v medzinárodnom práve. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Predstavenie tém budúcoročnej súťažnej kauzy, diskusia k relevantným
právnym otázkam
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
Evans, M. D.: Blackstone’s International Law Documents. 10th edition, New York: Oxford
University Press, 2011;
Harris, D. J: Cases and Materials on International Law. 7th edition. London: Sweet and Maxwell,
2010;
Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and
Tribunals. New York: Oxford University Press, 2010;
Simma, B.: The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd edition. New York: Oxford
University Press, 2013;
Zimmermann, A.: The Statute of the International Court of Justice: A Commentar. 2nd edition,
New York: Oxford University Press, 2012;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD., JUDr. Ján Kováčik
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1129/17

Názov predmetu:
Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným súdnym dvorom naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z rôznych špecifických oblastí medzinárodného práva a zároveň
si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu,
získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať
trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine
a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného práva – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Ide
o prestížnu súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt
z viac ako 80 krajín sveta. Kauza prípadu, t.j. fiktívny spor medzi dvoma fiktívnymi štátmi,
býva každý rok atraktívna a reflektuje aktuálne svetové dianie. V súťaži študent obhajuje záujmy
rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom a získava
tak jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na
trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition/ Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu na národnom
a medzinárodnom kole tejto súťaže (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.ilsa.org/
jessuphome).
Stručná osnova predmetu:
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Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Osobitosti medzinárodného práva. Pramene práva. Subjekty. Riešenie sporov
Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše v medzinárodnom práve. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Predstavenie tém budúcoročnej súťažnej kauzy, diskusia k relevantným
právnym otázkam
Odporúčaná literatúra:
Stručná osnova predmetu:
1. Právna analýza prípadu
2. Vyhľadávanie a práca s relevantnými zdrojmi
3. Príprava argumentov oboch zúčastnených strán
4. Vypracovanie písomných memoriálov
Odporúčaná literatúra:
Evans, M. D.: Blackstone’s International Law Documents. 10th edition, New York: Oxford
University Press, 2011;
Harris, D. J: Cases and Materials on International Law. 7th edition. London: Sweet and Maxwell,
2010;
Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and
Tribunals. New York: Oxford University Press, 2010;
Simma, B.: The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd edition. New York: Oxford
University Press, 2013;
Zimmermann, A.: The Statute of the International Court of Justice: A Commentar. 2nd edition,
New York: Oxford University Press, 2012;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: JUDr. Daniel Bednár, PhD., JUDr. Ján Kováčik, doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/1-mPR-28/15

Názov predmetu:
Menové právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: seminárna práca, splnenie podmienok priebežného hodnotenia je
predpokladom vykonania ústnej skúšky.
Záverečné hodnotenie: test.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Študent bude schopný aplikovať získané poznatky z tejto problematiky v praxi, a to vo viacerých
oblastiach, ako sú napríklad financie, bankovníctvo, či devízového právo
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, metódy menového práva,
2. Menové vzťahy,
3. Menové operácie,
4. Menová integrácia v rámci Európskej únie,
5. Menová politika v Európskej únii,
6. Hospodárska a menová únia, postavenie,
7. Úlohy a činnosti ECB v oblasti menových vzťahov,
8. Menová kontrola a zodpovednosť za porušenie menových zákonov
Odporúčaná literatúra:
Dědek, O.: Historie evropské měnové integrace. Od národních měn k euru. Praha: C.H. Beck,
2008.
De Grauwe, P.: The Economics of Monetary Union. 6th Edition. Oxford: Oxford University
Press, 2005.
Lacina, L.: Měnová integrace. Náklady a přínosyčlenství v měnovéunii. Praha: C.H. Beck, 2007.
Ponchie, T: European Law and Economic Policy Coordination in the European Union. VDM
Verlag Dr. Müller, 2009.
Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo. Bratislava: C.H. Beck, 2012.
Tichý, L. a kol. : Evropské právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011.
Tomášek, M.: Evropské měnové právo. Praha: C. H. Beck, 2004.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi odporúčanej
literatúry
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: doc. Mykola Sidak, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/2-LEIG-780/14

Názov predmetu:
Mergers and Acquisitions/ Fúzie obchodných spoločností

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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky vo forme prípadovej štúdie (100%)
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním tohto predmetu nadobudnú študenti prehľad o aktuálnych trendoch v rámci zlúčenia
a splynutia obchodných spoločností v súčasných podmienkach podnikateľského prostredia. Študent
porozumie celému procesu zlúčenia a splynutia obchodnej spoločnosti, začínajúc nájdením
správneho akvizičného cieľa, končiac úspešným ukončením celého procesu fúzie. Študent
nadobudne poznatky o ohodnocovaní obchodných spoločností v procese fúzie, motívoch vedúcich
spoločnosti k fúzií, základných výhodách týchto korporátnych transakcií. Študent taktiež získa
poznatky o cezhraničných fúziách a o odvodových a daňových súvislostiach splynutia a zlúčenia.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvodný seminár
2. Základné teórie zlúčenia a splynutia, ciele a výhody plynúce z fúzie
3.Výber akvizičného cieľa a due dilligence
4. Negotiation – vyjednávanie o podmienkach a príprava zmluvnej dokumentácie
5. „Private equity“ pri M&A – financovanie zlúčenia a splynutia
6. Problematika „leveraged buyout“ – zadlženého výkupu obchodnej spoločnosti
7. Dopad fúzie na akcionárov, štatutárne orgány a veriteľov a ich ingerencia v kontraktačnom
procese
8. Štátny dohľad nad fúziami obchodných spoločností
9. „Hostile takeovers – násilné prevzatie“ a ochrana pred násilným prevzatím inými spoločnosťami
10. Daňové a odvodové súvislosti fúzií obchodných spoločností
11. Problematika cezhraničných fúzií
12. Štúdia najvýznamnejších fúzií posledných desaťročí (J.P.Morgan, Procter and Gamble –
Gillette)
13. Case study – Analýza praktického príkladu fúzie obchodných spoločností (napr. Microsoft –
NOKIA, Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko)
Odporúčaná literatúra:
Sherman, Andrew and Hart, Milledge A. Mergers and Acquisitions: From A to Z (Second/Third
Edition) AMACOM.
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Sudarsanam, Sudi, Creating Value From Mergers and Acquisitions, (Second Edition) Prentice
Hall.
Galpin, T., Herndon, M.: The Complete Guide to Mergers and Acquisitions: Process Tools to
Support M&A Integration at Every Level, Vydavateľstvo Jossey-Bass; 2 edition, San Francisco,
2007
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 66
A
ABS
B
36,36

1,52

33,33

C

D

E

FX

13,64

7,58

3,03

4,55

Vyučujúci: JUDr. Matej Smalik, PhD., Mgr. Michal Lučivjanský, JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.06.2015
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KPDPK/2-mPRV-023/15 Najväčšie procesy v československých dejinách v 20. storočí
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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: spracovanie seminárnej práce 50%, aktivita na hodine 10%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 40% (analýza seminárnej práce, interpretácia výsledkov
bádania, zodpovedanie doplňujúcich otázok k téme sem. práce)
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:
Seminárnou prácou študent preukazuje predpoklady pre samostatnú a systematickú prácu pri
spracovaní témy z odvetvia trestného práva, platného na území Slovenska a Čiech v 20. storočí.
Jej spracovaním bude ďalej rozvíjať svoje schopnosti interpretácie a aplikácie právnych noriem na
konkrétnych trestnoprávnych kauzách. Povinnosťou študenta je odovzdať seminárnu prácu v súlade
s harmonogramom výučby. Ústnou skúškou študent preukazuje schopnosť rétoriky a argumentácie.
Pri analyzovaní práce a interpretácie výsledkov seminárnej práce ďalej preukazuje vedomosti z
oblasti trestného práva hmotného a procesného v kontexte historických a politických súvislostí.
Stručná osnova predmetu:
Predmet obsahovo nadväzuje na predmet Právne dejiny Slovenska. Cieľom predmetu je osvojenie si
vedomostí z dejín trestného práva prostredníctvom známych prípadov na území Čiech a Slovenska
v 20. storočí, ďalej analýza právnych noriem a právnych resp. politických dokumentov. Predmet
naučí študenta pracovať s historickými dokumentmi, rozvíjať jeho historicko-právne vedomosti
a tiež má rozvíjať jeho zručnosti v oblasti interpretácie a aplikácie práca, kritického myslenia a
rétoriky.
1. Úvod do problematiky (vývoj, pojem, predmet, inštitúty)
2. Chronologický prierez trestného práva v 20. storočí, uhorské trestnoprávne normy (proces s
Hlinkom)
3. Trestné právo na území ČSR 1918- 1938 (proces s V. Tukom)
4. Denacifikačné zákonodarstvo (všeobecná charakteristika retribúcie, konfiškácie, expatriácie,
odsunu obyvateľstva, vrátane medzinárodnoprávnych aspektov)
5. Retribúcia na území Slovenska 1945- 1948
6. Proces s Tisom, Machom a Ďurčanským
7. Retribúcia v českých krajinách 1945- 1948 (Proces s Háchom)
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8. Odkaz retribúcie v 21. storočí (proces s Csatárym, proces s Baťom)
9. Trestné zákonodarstvo 1948- 1960 (všeobecná charakteristika tzv. monsterprocesov, stalinizácia)
10. Politické procesy v ČSR (proces s Horákovou, proces so Slánskym a spol, proces s Husákom
a spol.)
11. Trestné právo 1964- 1989 (všeobecná charakteristika, zmeny v období tzv. demokratického
socializmu, normalizácie)
12. Prípad Cervanová
13. Trest smrti v ČSR
14. Rehabilitácie na Slovensku.
Odporúčaná literatúra:
Bystrický, V.- Roguľová, J.: Storočie procesov, Vyd. Veda, Bratislava, 2013
Beňa, J.: Slovensko a Benešove dekréty, Vyd. BELIMEX, s.r.o., Bratislava, 2002
Letz, R.- Matula, P.: Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol., Vyd. ÚPN, Bratislava,
2009
Letz, R.: Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom
Buzalkom a Pavlom Gojdičom, Vyd. ÚPN, Bratislava, 2007
Historické dokumenty (jednotlivé obžaloby a rozsudky k prípadom)
Právne predpisy
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 74
A
ABS
B
77,03

0,0

8,11

C

D

E

FX

6,76

1,35

2,7

4,05

Vyučujúci: JUDr. Alexandra Letková, PhD., doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., prof. JUDr. PhDr.
Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 08.06.2015
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOPHP/C-bmPR-039/15 Negociácia 1
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: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: riešenie prípadov metodikou meta-mootingu na hodinách.
Záverečné hodnotenie: písomné vypracovania týkajúce sa negociácií.
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 %
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu sa študent oboznámi so základnými konceptmi negociácie - bilaterálne
negociácie, multilaterálne negociácie, koalície, riadenie procesu negociácie, hodnotenie záujmov
tretích strán, a pod. Študentom získa priestor na precvičovanie naučených poznatkov a zručností na
simulovaných negociáciách na hodinách. Študent sa pripraví na negociáciu, ako aj ex post analýze
negociácie z hľadiska výsledkov, použitej taktiky a ponaučení z jednotlivých scenárov.
Stručná osnova predmetu:
1. Negociačné zručnosti (kognitívne zručnosti, komunikatívne zručnosti, strategické zručnosti,
vzťahové zručnosti)
2. Analýza štruktúry odlišností negociácie, mediácie, a pod.
3. Podstata bilaterálnej a multilaterálnej negociácie
4. Využitie konfliktných a konsenzuálnych metód v negociácii
5. Analýza strán v negociácii, ich osobnosti, motivácie a záujmov
6. Príprava na negociácie, určenie pozície a alternatív; ich zmeny počas negociácie
7. Koalície vo viacstrannej negociácii
8. Tvorba hodnôt a budovanie konsenzu v negociácii
9. Použitie agentov v negociácii
Odporúčaná literatúra:
Fisher, R. – Ury, W. – Patton, B.: Getting to YES: Negotiating Agreement Without Giving In.
New York: Penguin Books, 1991.
Lax, D.A. – Sebenius, J.K.: 3-D Negotiation. Boston. MA: Harvard Business School Press, 2006.
Mnookin, R.: Bargaining with the Devil. New York: Simon & Schuster, 2010.
Moffitt, M.L. – Bordone, R.C., ed.: The Handbook of Dispute Resolution. San Francisco: JosseyBass, 2005.
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Raiffa, H.: The Art and Science of Negotiation. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard
University Press, 1982.
Ury, W.: Getting Past No. Negotiation in Difficult Situations. New York: Bantam Books, 1993.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 62
A
ABS
B
38,71

3,23

41,94

C

D

E

FX

11,29

3,23

1,61

0,0

Vyučujúci: Mgr. Ivan Kisely
Dátum poslednej zmeny: 03.05.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOPHP/C-bmPR-040/15 Negociácia 2
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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety: PraF.KOPHP/C-bmPR-039/15 - Negociácia 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: riešenie prípadov metodikou meta-mootingu na hodinách.
Záverečné hodnotenie: písomné vypracovania týkajúce sa negociácií.
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 %
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu sa študent oboznámi so základnými konceptmi negociácie - bilaterálne
negociácie, multilaterálne negociácie, koalície, riadenie procesu negociácie, hodnotenie záujmov
tretích strán, a pod. Študent získa priestor na precvičovanie naučených poznatkov a zručností na
simulovaných negociáciách na hodinách. Študent sa pripraví na negociáciu, ako aj ex post analýze
negociácie z hľadiska výsledkov, použitej taktiky a ponaučení z jednotlivých scenárov.
Stručná osnova predmetu:
1. Negociačné zručnosti (kognitívne zručnosti, komunikatívne zručnosti, strategické zručnosti,
vzťahové zručnosti)
2. Analýza štruktúry odlišností negociácie, mediácie, a pod.
3. Podstata bilaterálnej a multilaterálnej negociácie
4. Využitie konfliktných a konsenzuálnych metód v negociácii
5. Analýza strán v negociácii, ich osobnosti, motivácie a záujmov
6. Príprava na negociácie, určenie pozície a alternatív; ich zmeny počas negociácie
7. Koalície vo viacstrannej negociácii
8. Tvorba hodnôt a budovanie konsenzu v negociácii
9. Použitie agentov v negociácii
Odporúčaná literatúra:
Crump, L., Susskind, L.: Multiparty Negotiation. London : SAGE, 2008.
Misino, D. J.: Negotiate and Win: Proven strategies from the NYPD's Top Hostage Negotiator.
US: McGraw-Hill Companies, 2004.
Mnookin, R., Peppet, S. R., Tulumello, A.: Beyond Winning: Negotiating to Create Value in
Deals and Disputes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.
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Raiffa, H. – Richardson, J. – Metcalfe, D.: Negotiation Analysis. Cambridge, MA: The Belknap
Press of Harvard University Press, 2007.
Ury, W.: The Power of a Positive No. London: Hodder & Stoughton, 2008.
Watkins, M.: Breakthrough Business Negotiation: A Toolbox for Managers. Chichester: John
Wiley and Sons, 2010.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 45
A
ABS
B
44,44

6,67

26,67

C

D

E

FX

13,33

2,22

4,44

2,22

Vyučujúci: Mgr. Ivan Kisely
Dátum poslednej zmeny: 03.05.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP/2-mPR-129/15

Názov predmetu:
Obchodné právo 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:
Priebežné hodnotenie: analýza judikátov, prípadové štúdie, kontrolné otázky, písomné testy,
prezentácie.
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 51/49
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne znalosti základov obchodného práva, t.j. teórie obchodného práva a práva
obchodných spoločností. Získa vedomosti o základných typoch obchodných spoločností, družstve,
o zložitejších vzťahoch v spoločnosti v rámci správy a riadenia obchodných spoločností a zároveň
nadobudne schopnosť uskutočňovať zložitejšie korporátne zmeny, pochopí rozhodovacie procesy
v obchodných spoločnostiach. Študent nadobudne aj základné vedomosti z právnej regulácie tejto
oblasti v rámci práva EÚ.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, systém, pramene obchodného práva
2. Podnikateľ – charakteristika, základné znaky podnikateľa, konanie podnikateľa
3. Obchodné spoločnosti – pojem, spoločnosti osobné a kapitálové, súkromné a verejné, uzatvorené
a otvorené
4. Registrácia spoločností – obchodný register
4. Družstvo – základné znaky, riadenie a kontrola družstva
5. Podnikanie zahraničných osôb a mobilita spoločností na jednotnom trhu EÚ
6. Nadnárodné spoločnosti – EZHZ, SE, SCE, návrh SPE, návrh EMCA
7. Nekalá súťaž
Odporúčaná literatúra:
Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M.: Obchodné právo. VO PraF UK, Bratislava 2010
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. C.H. Beck, Praha 2012
Eliáš, K.: Nový občanský zájkonník s aktualizovanou důvodovou zpravou a rejstřikem. Praha,
Sagit, 2012
Havel, B.: Obchodní korporace ve světle proměn. Praha, Auditorium, 2010
Ovečková, O., Žitňanská, L. a kol.: Základy obchodného práva1. Bratislava, Iura Edition, 2010
Hodál, P., Alexander, J.Evropské právo obchodních společnosti. Praha, Linde 2005
Strana: 167

Hučka, M., Malý, M., Okruhlica, F. a kol.: Správa společností. Praha, Alfa Publishing, 2007
Vráblová S.: Ochrana majetku kapitálových spoločností. Bratislava, Epos, 2003
Ostřanská, K: Výber judikatúry k obchodnému zákonníku. Bratislava, Iura Edition, 2012
Sylvaine Poillot-Peruzzetto, Monique Luby, Pavel Soboda: Evropské právo a podnik, Praha,
Linde, 2003
Dine J. a Koutsias M.: Company law. Hampshire, Palgrave Macmillan, 2007
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 800
A
ABS
B
19,0

5,13

27,25

C

D

E

FX

24,0

16,0

7,88

0,75

Vyučujúci: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Edita
Hajnišová, PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD., JUDr. Branislav Jablonka,
PhD., Dr. Angelika Mašurová, JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M., Mgr. Filip Petrek
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP/2-mPR-130/15

Názov predmetu:
Obchodné právo 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: PraF.KOPHP/2-mPR-129/15 - Obchodné právo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: analýza judikátov, prípadové štúdie, kontrolné otázky, písomné testy,
prezentácie.
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 51/49
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa znalosti z problematiky obchodných záväzkových vzťahov s
dôrazom na zmluvy aplikované v obchodnom styku. Študent nadobudne vedomosti o jednotlivých
inštitútoch (náhrada škody, premlčanie), schopnosť porovnať a rozlišovať ich, ako aj zmluvné typy
v Obchodnom a Občianskom zákonníku a následne správne aplikovať príslušný zmluvný typ, resp.
ho odporučiť pre určený cieľ, porozumie tvorbe inominátnych zmlúv a pochopí širšie súkromnoprávne súvislosti, na základe ktorých bude študent schopný riešiť praktické problémy.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky obchodných záväzkových vzťahov
2. Obchodné zvyklosti, výklad právnych úkonov, tvorba inominátnych úkonov, uzavieranie zmlúv
3. Zabezpečenie záväzkov v obchodno-záväzkových vzťahoch
4. Zánik záväzkov
5. Porušenie zmluvných povinností, premlčanie
6. Kúpna zmluva, zmluva o predaji podniku, kúpa prenajatej veci
7. Zmluva o dielo, zmluva o uložení veci a skladovaní
8. Obstarávateľské zmluvné typy
9. Bankové zmluvy, zmluva o úvere
10. Licenčná zmluva, zmluva o tichom spoločenstve
11. Prepravné zmluvy
12. Osobitné ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
Odporúčaná literatúra:
Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M.: Obchodné právo. VO PraF UK, Bratislava 2010
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. C.H. Beck, Praha 2012
Ovečková, O., Žitňanská, L. a kol.: Základy obchodného práva 2. Bratislava, Iura Edition, 2010
Strana: 169

Eliáš, K.: Nový občanský zájkonník s aktualizovanou důvodovou zpravou a rejstřikem. Praha,
Sagit, 2012
Šilhan, J.: Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. Praha, C.H.
Beck, 2011
Jakubovič, D.: Záväzkové právo v intenciách českej a slovenskej komercionalistiky. Bratislava,
Epos, 2006
Ostřanská, K: Výber judikatúry k obchodnému zákonníku. Bratislava, Iura Edition, 2012
Marek, K.: Smluvní obchodní právo, Kontrakty. Brno, Právnická fakulta MU, 2006
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 648
A
ABS
B
21,91

3,55

27,16

C

D

E

FX

26,7

12,04

6,94

1,7

Vyučujúci: prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Edita
Hajnišová, PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Jana Strémy,
PhD., Dr. Angelika Mašurová, JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP/2-mPR-031/15

Názov predmetu:
Obchodné právo 3

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: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety: PraF.KOPHP/2-mPR-129/15 - Obchodné právo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: analýza judikátu s prezentáciou, prípadová štúdia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne hlbšie poznanie v oblasti práva obchodných spoločností na národnej a
nadnárodnej úrovni s užšou špecializáciou na vybrané právne inštitúty. Predmet nadväzuje na
základnú výuku predmetu Obchodné právo I a poskytuje študentovi priestor pre prehĺbenie
a rozšírenie znalostí vo vybraných otázkach práva obchodných spoločností. Študent má
po absolvovaní predmetu schopnosť prakticky využiť nadobudnuté znalosti prostredníctvom
interpretácie a aplikácie práva vo vybranej problematike.
Stručná osnova predmetu:
1. Právo nekalej súťaže v intenciách práva EÚ.
2. Analýza judikátov Súdneho dvora EÚ v oblasti nekalej súťaže.
3. Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti v kontexte európskej
právnej úpravy.
4. Komparácia postavenia štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností vo
vybraných štátoch Európskej únie.
5. Zodpovednosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným v obchodnoprávnych súvislostiach
a zohľadnenie trestnoprávneho hľadiska.
6. Komparácia akciovej spoločnosti a Societas Europea (Európskej spoločnosti).
7. Transformácia národných obchodných spoločností.
8. Transformácia nadnárodných obchodných spoločností.
9.Cezhraničné fúzie. 10. Priame formy zahraničných investícií.
Odporúčaná literatúra:
Dědič J., Lasák J.: Právo kapitálových obchodních společností. Přehled judikatury s komentárem.
1. a 2. diel. Praha: Linde, 2010.
Eliáš, K.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zpravou a rejstřikem. Praha:
Sagit, 2012.
Galpin, T., Herndon, M.: The Complete Guide to Mergers and Acquisitions: Process Tools to
Support M&A Integration at Every Level. 2nd edition. San Francisco: Jossey-Bass, 2007.
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Hodál, P., Alexander, J.: Evropské právo obchodních společnosti. Praha: Linde, 2005.
Kalls S.: Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern. Wien: Linde Verlag, 2005.
Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M.: Obchodné právo. Bratislava: VO PraF UK, 2010.
Mamojka, M: Ekvivalencia práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným.
Bratislava: Veda, 2008.
Ovečková, O., Žitňanská, L. a kol.: Základy obchodného práva 1. 2.doplnené a prepracované
vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2013.
Ovečková, O.: Obchodný zákonník 1-2. Komentár. 3. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2012.
Pala, R., Palová, I., Leontiev, A.: Cezhraničné fúzie. Praha: C.H.Beck, 2010.
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 4. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2013.
Patakyová,M. a kol.: Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ. Bratislava: Verlag
Dashofer, 2006.
Puginski, B.,I.: Komerčeskoe pravo Rosii. Moskva: Zercalo, 2013.
Raiser T., Veil R.: Recht der Kapitalgesellschaften. 4. vydanie. München: Verlag Franz Vahlen,
2006.
Rieder B., Huemer D.: Gesellschaftrecht. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2009.
Špatná, B.: Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států
EU. Praha: Key Publishing, 2010.
Vítek, J.: Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
Whish, R., Bailey, D.: Competition law. 7th edition. Oxford: Oxford university Press, 2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český, anglický, nemecký
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
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: Anna Belkina, JUDr. Edita Hajnišová, PhD., prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., JUDr.
Peter Lukáčka, PhD., prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP/2-mPR-032/15

Názov predmetu:
Obchodné právo 4

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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety: (PraF.KOPHP/2-mPR-130/15 - Obchodné právo 2 a PraF.KOPHP/2mPR-031/15 - Obchodné právo 3)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: analýza judikátu s prezentáciou, prípadová štúdia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent získa v nadväznosti na základnú výuku predmetu obchodného práva širšie znalosti v oblasti
obchodných záväzkov na medzinárodnej úrovni a schopnosť prakticky aplikovať získané poznatky
v záväzkových vzťahoch vznikajúcich v medzinárodnom obchode. Potenciál študenta spočíva v
nadobudnutom prehľade o právnej úprave a aspektoch medzinárodných obchodných podmienok
používaných pri realizácii projektov verejných aj súkromných investorov, v pripravenosti
analyzovať medzinárodné obchodné podmienky a posúdiť alokáciu rizika podľa typu použitých
vzorových zmluvných podmienok. Študent súčasne nadobudne prehľad o modelových úpravách
zmluvného práva v rámci harmonizačného procesu a schopnosť aplikovať jednotlivé pravidlá a
inštitúty na konkrétne zmluvné vzťahy, presahujúce hranice národných právnych poriadkov.
Stručná osnova predmetu:
1. Záväzkové vzťahy v medzinárodných obchodoch.
2. Kúpna zmluva v medzinárodnom obchodnom styku.
3. Právna úprava prepravných zmlúv v medzinárodnom obchodnom styku.
4. Zmluvy o dielo a vzory zmluvných podmienok v medzinárodnej investičnej výstavbe.
5. Medzinárodný franchising.
6. Ďalšie zmluvné typy používané v medzinárodnom obchodnom styku.
7. Princípy európskeho zmluvného práva (PETL).
8. Princípy medzinárodných obchodných vzťahov (PICC).
Odporúčaná literatúra:
Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. Vyd. 5. Praha: C. H.
Beck, 2010.
Jaeger, A.V., Hök, G.S.: FIDIC - A Guide for Practitioners. Berlin: Springer Verlag. 2010.
Klee, L.: Smluvní vztahy výstavbových projektů. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
Klee, L.: Smluvní podmínky FIDIC. Praha: Wolters Kluwer, 2011.
Marek, K.: Smluvní obchodní právo. Kontrakty. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
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Rozehnalová, N.: Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
Rozehnalová, N.: Závazky ze smluv a jejich právní režim. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
Šepšenevič, G.,F.: Kurs torgovogo prava. V 4 tomach. Moskva: Status, 2003.
Šturma, P., Balaš, V., Čepelka, Č.: Právo medzinárodných zmlúv. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.
Tichý, M.: Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha: C. H. Beck, 2008.
Tichý, M.: Princípy európskeho zmluvného práva. Bratislava: Iura Edition, 2009.
Tichý, M.: Zásady medzinárodných obchodných zmlúv - UNIDROIT. Bratislava: Iura Edition,
2009.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
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: Anna Belkina, JUDr. Edita Hajnišová, PhD., JUDr. Branislav Jablonka, PhD., prof.
JUDr. Pavol Kubíček, CSc., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., prof.
JUDr. Mária Patakyová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOP/2-mPR-122/15

Názov predmetu:
Občianske právo 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:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda teoretické základy a inštitúty občianskeho práva hmotného ako základu súkromného
práva so zameraním na aplikačnú prax a nadobúda schopnosť analyzovať platnú občianskoprávnu
úpravu, obsiahnutú predovšetkým v Občianskom zákonníku, vo vykonávacích predpisoch a
v niektorých súvisiacich predpisoch s cieľom osvojiť si schopnosť ich správneho výkladu,
argumentácie a aplikácie.
Stručná osnova predmetu:
Záväzkové právo. Všeobecná časť záväzkového práva. Záväzky z právnych úkonov. Záväzky zo
spôsobenej škody a z bezdôvodného obohatenia.
Odporúčaná literatúra:
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Iura Edition, Bratislava 2010
Lazar, J. a kol.: Základy občianskeho hmotného práva. 1. a 2. zväzok. Iura Edition, Bratislava
2000, 2004, 2006
Dulak, A., Dulaková Jakúbeková, D., Smyčková, R.: Vybrané vzory zmlúv a podaní v
občianskom práve. VO PraF UK, Bratislava 2004
Smyčková, R. a kol.: Praktické príklady z občianskeho práva. VO PraF UK, Bratislava 2000
Občiansky zákonník, vykonávacie a súvisiace právne predpisy
Príslušná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.

Strana: 175

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 807
A
ABS
B
28,75

5,45

19,58

C

D

E

FX

20,45

11,15

13,01

1,61

Vyučujúci: JUDr. Imrich Fekete, CSc., JUDr. Martin Križan, PhD., JUDr. Mgr. Norbert Adamov,
PhD., Mgr. Petronela Luprichová, PhD., Mgr. Lenka Dufalová, PhD., Mgr. Michal Cenkner, PhD.,
Mgr. Tamara Čipková, PhD., Mgr. Andrej Fekete, Mgr. Katarína Szendreiová, JUDr. Zuzana
Mlkvá Illýová, PhD., Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M., JUDr. Mária Patakyová, PhD., Mgr. Michal
Považan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOP/2-mPR-123/15

Názov predmetu:
Občianske právo 3

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: PraF.KOP/2-mPR-122/15 - Občianske právo 2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna forma.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné teoretické inštitúty občianskeho procesného práva ako predpokladu
na zvládnutie vlastného prvostupňového konania pred súdom. Študent bude vedieť riešiť
najdôležitejšie otázky týkajúce sa prvostupňového konania, 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.
Stručná osnova predmetu:
Osnova výučby zodpovedá systematike Občianskeho súdneho poriadku. Ide o nevyhnutný jav,
pretože systematika OSP zodpovedá samotnému priebehu konania, jeho jednotlivým fázam.
Študent sa oboznámi s tým, v akých veciach je možné obrátiť sa na súd, na ktorý konkrétny súd treba
podať žalobu, aké sú náležitosti žaloby, kto môže byť účastníkom konania, prípadne zástupcom
účastníka, ako prebieha konanie na súde prvého stupňa, najmä aké sú práva a povinnosti subjektov
zúčastnených na konaní, ako vyzerá priebeh dokazovania, aké rozhodnutia môže súd vydať a aké
musia mať náležitosti a napokon čo sú to trovy konania.
Odporúčaná literatúra:
Ficová, S., Števček, M. a kol.: Občianske súdne konanie. C. H. Beck, Praha 2010
Števček, M. a kol.: Civilné právo procesné. Eurokódex, Žilina 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:

Strana: 177

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 714
A
ABS
B
30,81

3,36

18,91

C

D

E

FX

22,69

10,5

12,18

1,54

Vyučujúci: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Jana
Bajánková, JUDr. Martin Vladík, JUDr. Vladimír Magura, doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., Mgr.
Marek Ivančo, JUDr. Radoslav Hnilica, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOP/2-mPR-124/16

Názov predmetu:
Občianske právo 4

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: PraF.KOP/2-mPR-123/15 - Občianske právo 3
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna forma.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné teoretické inštitúty občianskeho procesného práva ako predpokladu
na zvládnutie vlastného konania pred súdom, exekútorom a notárom. Študent je spôsobilý
riešiť najdôležitejšie otázky týkajúce sa osobitných konaní, opravných konaní, vykonávacieho a
exekučného konania a nadobudne praktické zručnosti na vypracovanie základných procesných
úkonov účastníkov z týchto oblastí. Po absolvovaní je schopný interpretovať a aplikovať
ustanovenia relevantných právnych predpisov na základnej úrovni a bude poznať nevyhnutné
súvislosti medzi nimi. Študent je pripravený na výkon praxe čakateľa vo všetkých právnických
profesiách (na súde, prokuratúre, notárskom úrade, exekútorskom úrade a v advokácii), tiež na
zastávanie pozícií vo verejnej správe a na výkon praxe právnika v komerčnej sfére.
Stručná osnova predmetu:
Osnova výučby zodpovedá systematike Občianskeho súdneho poriadku. Ide o nevyhnutný jav,
pretože systematika OSP zodpovedá samotnému priebehu konania, jeho jednotlivým fázam.
Študent sa oboznámi, ako sa možno brániť proti rozhodnutiu súdu, s ktorým nesúhlasí, t. j.
s inštitútom opravných prostriedkov, ďalej s jednotlivými osobitnými konaniami, s inštitútom
preskúmavania rozhodnutí správnych orgánov súdom a napokon s inštitútom výkonu rozhodnutia
a exekúcie, ktorý je štátom garantovanou zárukou vymožiteľnosti plnenia ulože-ného súdnym
rozhodnutím, prípadne iným exekučným titulom, t. j. ktorý završuje celý proces domáhania sa
veriteľa uspokojenia jeho hmotnoprávneho nároku.
Odporúčaná literatúra:
Ficová, S., Števček, M. a kol.: Občianske súdne konanie. C. H. Beck, Praha 2010.
Števček, M. a kol.: Civilné právo procesné. Eurokódex, Žilina 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 533
A
ABS
B
33,58

4,88

19,14

C

D

E

FX

18,76

10,88

11,44

1,31

Vyučujúci: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Jana
Bajánková, JUDr. Martin Vladík, doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., Mgr. Petra Helt, Mgr. Marek
Ivančo, Mgr. Samuel Rybnikár, PhD., JUDr. František Sedlačko, JUDr. Jana Mitterpachová, JUDr.
Soňa Mesiarkinová, JUDr. Radoslav Hnilica, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KUP/mPRV-1141/17

Názov predmetu:
Ochrana ľudských práv I.

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 20
A
ABS
B
25,0

5,0

65,0

C

D

E

FX

5,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KUP/mPRV-1142/17

Názov predmetu:
Ochrana ľudských práv II.

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety: PraF.KUP/mPRV-1141/17 - Ochrana ľudských práv I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 7
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚEV/2-mPR-333/16

Názov predmetu:
Podniková ekonómia

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: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 2 písomné práce.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky zo základov podnikovej ekonómie, o správaní sa
podnikov v podmienkach trhového hospodárstva. Predmet má teoretický a praktický charakter, kde
sa z teoretických poznatkov vyvodzujú závery a odporúčania, pre efektívne správanie sa podnikov.
Stručná osnova predmetu:
Podnik v trhovej ekonomike, makro a mikroprostredie podniku, ciele a znaky podnikateľských
subjektov, právne formy a združovanie podnikov, podnikové výrobné faktory, dlho-dobý a
krátkodobý majetok podniku, daňové odpisovanie, ľudské zdroje a motivácia k práci, hodnotové
vyjadrenie podnikových činností, výnosy, náklady a hospodársky výsledok, rozdeľovanie zisku v
obchodných spoločnostiach a družstvách, cash flow, finančné ciele, likvidita a rentabilita.
Odporúčaná literatúra:
Pinková, D. a kol.: Podniková ekonómia pre právnikov. VO PraF UK, Bratislava 2005
Pinková, D., Frohlichová, I.: Praktikum z podnikovej ekonomiky a účtovníctva. VO PraF UK,
Bratislava 2009
Pinková, D., Neumanová, A.: Podniková ekonomika. VO PF UK, Bratislava 1996
Kubkovič, M.: Podnikové hospodárstvo. Sprint, Bratislava 2002
Synek, M.: Manažérska ekonomika. Grada, Praha 2003
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 352
A
ABS
B
36,36

2,84

26,14

C

D

E

FX

18,75

9,09

6,53

0,28

Strana: 183

Vyučujúci: Ing. Zdenka Poláková, PhD., Ing. Peter Leško, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KÚP/2-mPR-539/15

Názov predmetu:
Politológia pre právnikov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktivita na prednáške - písomná esej.
Záverečné hodnotenie: skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 49/51
Výsledky vzdelávania:
Absolvent si osvojí základné informácie o pojmoch a inštitútoch politiky a politológie, ako aj o
pojme, štruktúre a funkciách politického systému všeobecne a vo vybraných štátoch osobitne.
Stručná osnova predmetu:
1) Politika 2) Politológia a jej funkcie 3) Smery politiky 4) Občan a občianska spoločnosť 5)
Politická moc 6) Demokracia 7) Politický systém 8) Kultúra a morálka v politike
9) Náčrt stranícko-politického systému v SR 10) Voľby a politika 11) Politické systémy vybraných
štátov - USA, SRN, Veľká Británia, Francúzsko, severské štáty.
Odporúčaná literatúra:
Adamová, K., Křížkovský, L.: Politologie. Codex, Praha 1997; Bárány, E.: Aký volebný systém
pre Slovensko? FES, Bratislava 1997; Dahl, R. A.: Demokracie a její kritici. Viktoria Publishing,
Praha 1995; Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha
1998; Krejčí, O.: Kniha o volbách. Viktoria Publishing, Praha 1994; Liďák, J., Koganová, V.:
Politológia pre ekonómov. SOFA, Bratislava 1998; Novák, M.: Systémy politických stran.
SLON, Praha 1997; Kroupa, J. a kol.: Soudobé ústavní systémy. MU, Brno 2001;Prorok, V., Lisa,
A.: Politologie. Aleš Čeněk, Dobra Voda 2003; Heywood, A.: Politologie, Eurolux Bohemia,
Praha 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 93
A
ABS
B
24,73

3,23

20,43

C

D

E

FX

17,2

9,68

9,68

15,05

Vyučujúci: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/1-mPR-342/16

Názov predmetu:
Počítačové právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomná práca.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent dosiahne vysokú úroveň odborného profilu v oblasti právnych
problémov súvisiacich s informatizáciou spoločnosti, zameraných najmä na počítačové programy
a databázy, elektronický obchod a elektronický podpis, počítačové pirátstvo, právne vzťahy k
doménovým menám, cezhraničný tok osobných údajov a poskytnúť prehľad o súčasnom stave
právnej úpravy e-governmentu.
Stručná osnova predmetu:
Vývoj právnej ochrany počítačových programov
Počítačový program ako predmet autorsko-právnej ochrany; Tvorba počítačových programov
Záväzkové právo autorské, licenčná zmluva
Verejná licencia Európskej únie
Počítačové (softvérové) pirátstvo, počítačová kriminalita
Elektronický obchod a jeho právna úprava v podmienkach SR
Elektronický podpis
Internet a jeho právne postavenie v podmienkach SR
Domény, doménové mená, registrácia domén, doménové spory
E-government (elektronizácia verejnej správy v podmienkach SR)
Elektronické podanie, elektronické doručovanie
Ochrana osobných údajov, cezhraničný tok osobných údajov
Odporúčaná literatúra:
Gregušová, D.: Počítačový program a právo. VO PF UK, Bratislava 1999.
Gregušová, D., Dulak, A., Chlipala, M., Susko, B.: Právo informačných a komunikačných
technológií. STU Bratislava 2007.
Gregušová, Daniela : Počítačové právo. - 1. vyd. - Brno : Institut dalšího vzdělávání, 2002.
Gregušová, D., Susko, B.: Elektronický obchod a jeho právna úprava v SR. Justičná revue, 56,
2004, č. 11, s. 1226-1240.
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Gregušová, D., Mikulášková, Z.: Budeme používať elektronický podpis? (Zákon o elektronickom
podpise prešiel od roku 2002 rozsiahlou novelizáciou). Justičná revue, 60, 2008, č. 11, s.
1553-1562.
Gregušová, D. - Chlipala, M. : Licenčná zmluva v novom autorskom zákone. Justičná revue, 56,
2004, č. 12, s. 1352-1362.
Relevantné právne predpisy k vybraným problémom
Relevantné články v odborných časopisoch a na Internete
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 593
A
ABS
B
53,29

2,7

20,74

C

D

E

FX

10,12

7,42

5,06

0,67

Vyučujúci: Mgr. Martin Daňko, PhD., JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD., Mgr. Petra
Žárská, LL. M., JUDr. Jozef Andraško, PhD., Mgr. Rastislav Munk, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPSZ/2-mPR-118/16

Názov predmetu:
Pracovné právo (Pracovné právo 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študent získa správnu orientáciu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, oboznámi sa so
zásadami právnej regulácie pracovných vzťahov, s konštrukciou, účelom a právnou úpravou
jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov, študent bude schopný správne interpretovať a aplikovať
pracovnoprávne predpisy v praxi a teoreticky rozvíjať získané poznatky.
Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecná časť (pojem, predmet, systém, historický vývoj, zásady, pramene a pôsobnosť,
medzinárodné a európske pracovné právo, pracovnopráve vzťahy, pracovnoprávne skutočnos-ti,
pracovnoprávna subjektivita, subjekty pracovného práva, prechod práv a povinností, za-bezpečenie
nárokov)
2. Individuálne pracovné právo I (realizácia práva na prácu, pracovný pomer, predzmluvné vzťahy,
založenie, vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru)
Odporúčaná literatúra:
Barancová, H. - Schronk, R.: Pracovné právo. Sprint, Bratislava 2010
Barancová, H.: Zákonník práce . Komentár. Sprint, Bratislava 2007
Schronk, R.,Barancová, H.: Európske a medzinárodné pracovné právo, Bratislava, vydava-teľstvo
RUK 1998
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 536
A
ABS
B
27,8

5,04

19,4

C

D

E

FX

17,35

11,38

17,54

1,49
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Vyučujúci: prof. JUDr. Robert Schronk, CSc., doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., doc. JUDr. Juraj
Hamuľák, PhD., JUDr. Zuzana Macková, PhD., JUDr. Vladimír Minčič, PhD., JUDr. Mária
Nováková, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD., JUDr. Lenka Freel, PhD., Mgr. Mikuláš Krippel,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KMPEP/2-mPRV-144/10 Predštátnicový seminár Medzinárodné právo
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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrolné otázky, aktívna účasť, referáty, seminárne práce.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Zhrnutie poznatkov a základných otázok, prípadné vyjasnenie a konzultácia nejasností z predmetov
Medzinárodné právo verejné a Medzinárodné právo súkromné.
Stručná osnova predmetu:
- základné pojmy medzinárodného práva verejného (pojem, predmet, pramene, subjekty),
medzinárodnoprávna zodpovednosť, kodifikácia, pravidlá,
- jednotlivé oblasti medzinárodného práva verejného,
- pojem, predmet, pramene slovenského medzinárodného práva súkromného,
- kolízna norma, jej povaha, štruktúra, funkcia, druhy,
- aplikácia kolíznej normy (remisia, transmisia, výhrada verejného poriadku, kvalifikácia),
- kolízny problém interlokálny, intertemporálny a interpersonálny,
- štatúty v medzinárodnom práve súkromnom,
- medzinárodné právo procesné.
Odporúčaná literatúra:
Vršanský, P., Valuch, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť. Eurokódex, Žilina
2012
Mráz, S., Poredoš, F., Vršanský, P.: Medzinárodné verejné právo. VO PraF UK, Bratislava 2003,
2005
Azud, J.: Základy medzinárodného práva. UMB, Banská Bystrica 1998
Čepelka, Č., David, V.: Úvod do teorie mezinárodního práva. Univerzita J. Purkyně, Brno 1984
Malenovský, J.: Mezinárodní právo veřejné – obecná část. Doplněk, Brno 1997
Štefanková, N., Lysina, P. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. C. H. Beck, Praha 2011
Lysina, P., Štefanková, N., Ďuriš, M., Števček, M.: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a
procesnom. Komentár. C. H. Beck, Praha 2012
Poredoš, F., Ďuriš, M., Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného. VO PraF UK,
Bratislava 2005, 2006
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Tomko, J., Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (všeobecná časť). VUK, Bratislava
1989
Cúth, J.: Medzinárodné právo súkromné, osobitná časť. VUK, Bratislava 1989
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Doplňek, Brno 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 182
A
ABS
B
91,21

5,49

2,2

C

D

E

FX

1,1

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., JUDr. Katarína Burdová, PhD., doc. JUDr.
Michal Ďuriš, PhD., JUDr. Jozef Valuch, PhD., JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD., Mgr. Soňa
Ondrášiková, doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPSZ/2-mPRV-140/10

Názov predmetu:
Predštátnicový seminár Pracovné právo

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je pripraviť študentov na štátnu záverečnú skúšku. Zopakovať všetky podstatné
otázky právnej úpravy pracovných vzťahov. Prehĺbiť poznatky o pracovnoprávnych vzťahoch a
právnej úprave jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov a ich správnej interpretácii a aplikácii v
praxi.
Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecné otázky pracovného práva (pojem, predmet, systém, zásady, pramene a pôsobnosť,
pracovnoprávne vzťahy, pracovnoprávne skutočnosti, pracovnoprávna subjektivita).
2. Medzinárodné a európske pracovné právo (normotvorba MOP, Rady Európy, EÚ).
3. Individuálne pracovné právo – predzmluvné vzťahy, pracovný pomer (druhy, vznik, zmena
a skončenie), disciplinárna zodpovednosť, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
(pracovný čas, dovolenka, odmeňovanie, BOZP), pracovné podmienky vybraných skupín
zamestnancov, náhrada škody.
4. Kolektívne pracovné právo (druhy zastúpenia zamestnancov, kolektívne vyjednávanie a
kolektívne zmluvy, kolektívne pracovné spory).
Odporúčaná literatúra:
Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo. Sprint, Bratislava 2010
Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. Sprint, Bratislava 2007
Schronk, R., Barancová, H.: Európske a medzinárodné pracovné právo. VUK, Bratislava 1998
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 102
A
ABS
B
33,33

1,96

19,61

C

D

E

FX

24,51

3,92

14,71

1,96

Vyučujúci: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOFHP/2-mPRV-142/10 Predštátnicový seminár z Finančného práva
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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: spracovanie a prezentovanie prípadovej štúdie.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj a prehlbovanie vedomosti v rámci právnej úpravy verejných financií, s dôrazom na právnu
úpravu rozpočtov, právnu úpravu daňovej sústavy, na otázky colnoprávnej úpravy, ako aj na právnu
úpravu devízového hospodárstva a meny.
Stručná osnova predmetu:
Právna úprava rozpočtov, rozpočtový proces. Daňová sústava a poplatková sústava, daňovo-právny
vzťah. Postavenie centrálnej banky. Colnoprávna úprava. Právo finančného trhu. Finančnoprávne
konania. Bankový dohľad
Odporúčaná literatúra:
Balko, L., Králik, J. a kol.: Finančné právo. PraF UK, Bratislava 2010
Horniaková, L., Maruchnič, J.: Verejné financie a úvod do meny. VO PraF UK, Bratislava 2006
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 19
A
ABS
B
26,32

0,0

57,89

C

D

E

FX

5,26

0,0

5,26

5,26

Vyučujúci: JUDr. Mária Duračinská, CSc., JUDr. Yana Daudrikh, PhD., JUDr. Simona Heseková,
PhD., Mgr. Ján Mazúr, PhD., Mgr. Andrea Koroncziová, PhD., doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak,
PhD., doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOPHP/2-mPRV-143/10 Predštátnicový seminár z Obchodného práva
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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: analýza judikátov, spracovanie a prezentovanie prípadovej štúdie a/alebo
spracovanie práce na zadanú tému.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Repetitórium a prehlbovanie vedomosti z práva obchodných spoločnosti, ťažiskových inštitútov
z problematiky obchodných záväzkových vzťahov, pochopiť koncernové právo a právo EÚ v
kontexte s vývojom judikatúry SD EÚ. Nadobudnúť schopnosť riešiť aj náročné problémy a vzťahy
s dôrazom na zmluvy aplikované v obchodnom styku. Analyzovať najnovšie novelizačné zmeny
Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.
Stručná osnova predmetu:
1. Princíp tvorby a zachovania základného imania.
2. Osobné a kapitálové obchodné spoločnosti.
3. Riadenie spoločnosti, práva a povinnosti spoločníkov.
4. Transformácia obchodných spoločností.
5. Zmena sídla obchodných spoločností.
6. Nominátne a inominátne kontrakty.
7. Prezentácia niektorých inštitútov záväzkového práva.
8. Analýza judikátov a prípadov z právnej praxe.
Odporúčaná literatúra:
Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M.: Obchodné právo. VO Praf UK, Bratislava 2010
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. C.H.Beck, Praha 2012
Ovečková, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Iura Edition, Bratislava 2012
Eliáš, K.: Nový občanský zájkonník s aktualizovanou důvodovou zpravou a rejstřikem. Praha,
Sagit, 2012
Havel, B.: Obchodní korporace ve světle proměn. Praha, Auditorium, 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1153
A
ABS
B
31,22

3,38

24,63

C

D

E

FX

25,5

11,88

2,6

0,78

Vyučujúci: prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., JUDr. Edita
Hajnišová, PhD., Mgr. Ivan Kisely, JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPEP/1-mPR-685/16

Názov predmetu:
Právna klinika azylového 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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 2..
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktivita na seminároch a vypracovanie praktických prípadov.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj praktických zručností budúceho právnika prostredníctvom riešenia praktických prípadov
azylovej a migračnej problematiky v spolupráci s organizáciami neziskového sektora.
Stručná osnova predmetu:
Praktickou formou bude analyzovaná právna úprava a realizácia v oblasti azylového a migračného
práva, a to nielen v rámci národnej právnej úpravy, ale aj legislatívy EÚ a v rámci medzinárodného
práva verejného. Výučba je v pravom význame slova spojená s metódou právneho klinického
vzdelávania, resp. s vedením výučby metódou riešenia konkrétnych autentických a modelových
prípadov, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s azylovou problematikou. Predmet sa bude zaoberať
predovšetkým problémami, s ktorými sa stretávajú utečenci v praktickej rovine v nadväznosti na
medzinárodnoprávnu ochranu a súvisiacu judikatúru. Na výučbe predmetu participujú neziskové
organizácie a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú danou problematikou.
Odporúčaná literatúra:
Battjes, H.: European Asylum Law and International Law. Martinus Nijhoff, 2006.
Clayton, G.: Textbook on Immigration and Asylum Law. Fifth Edition. Oxford University Press,
2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, český
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: JUDr. Katarína Burdová, PhD., JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-1178/18

Názov predmetu:
Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného
sektora 1

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: vypracovanie praktickej prípadovej štúdie podľa zadania vyučujúceho, a
ústne riešenie simulovaných praktických prípadov
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 po absolvovaní predmetu získajú podrobný prehľad o významných sektoroch finančného
trhu – poisťovníctve a finančnom sprostredkovaní v kontexte reforiem po finančnej kríze v rokoch
2007-2008. Poznatky budú získavané na základe praktických prípadov z praxe s poukázaním tak
zákonných, ako aj nezákonných praktík. Absolvovanie predmetu vytvorí u študenta predpoklady
pre uplatnenie sa na pozíciách vo finančnom sektore.
Stručná osnova predmetu:
Výučba je realizovaná prostredníctvom praktickej implementácie regulácie finančného trhu
prostredníctvom konkrétnych príkladov z praxe. Cieľom je dať do pozornosti konkrétne
ustanovenia zákonov, ktoré v praxi spôsobujú problémy a je nutné ich vykladať s dôraznou
opatrnosťou. V rámci predmetu sa budeme zameriavať na dobré príklady z praxe ale aj nekalé
praktiky, ktoré sa na trhu môžu vyskytnúť. Dôraz dáme jednak na prudentnú reguláciu ako
aj ochranu finančného spotrebiteľa na finančnom trhu. Z pohľadu uchádzačov poukážeme na
praktické aspekty regulácie, tak aby ju mohli aktívne využívať v právnej praxi
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
1) Liedtke, P.M a Monkiewicz, J.: The Future of Insurance Regulation and Supervision. A Global
Perspective. London, 2011, Palgrave Macmillan.
2) Cipra, T.: Riziko vo financiách a poisťovníctve: Solvency II a Basel III, Praha 2015, Ekopress.
3) Čunderlík, Ľ. a kol. Právo finančného trhu, Bratislava: Wolters Kluwer, 2017
4) Príslušné zákony: o poisťovníctve, zákon o dohľade nad finančným trhom, zákon o finančnom
spostredkovaní a finančnom poradenstve, zákon o ochrane spotrebiteľa
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 10
A
ABS
B
30,0

0,0

70,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 04.06.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-1179/18

Názov predmetu:
Právna klinika dopadu finančnej krízy na reguláciu finančného
sektora 2

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety: PraF.KFP/mPRV17-1178/18 - Právna klinika dopadu finančnej krízy
na reguláciu finančného sektora 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: vypracovanie praktickej prípadovej štúdie podľa zadania vyučujúceho, a
ústne riešenie simulovaných praktických prípadov
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 po absolvovaní predmetu získajú podrobný prehľad o významných sektoroch finančného
trhu – poisťovníctve a finančnom sprostredkovaní v kontexte reforiem po finančnej kríze v rokoch
2007-2008. Poznatky budú získavané na základe praktických prípadov z praxe s poukázaním tak
zákonných, ako aj nezákonných praktík. Absolvovanie predmetu vytvorí u študenta predpoklady
pre uplatnenie sa na pozíciách vo finančnom sektore.
Stručná osnova predmetu:
Výučba je realizovaná prostredníctvom praktickej implementácie regulácie finančného trhu
prostredníctvom konkrétnych príkladov z praxe. Cieľom je dať do pozornosti konkrétne
ustanovenia zákonov, ktoré v praxi spôsobujú problémy a je nutné ich vykladať s dôraznou
opatrnosťou. V rámci predmetu sa budeme zameriavať na dobré príklady z praxe ale aj nekalé
praktiky, ktoré sa na trhu môžu vyskytnúť. Dôraz dáme jednak na prudentnú reguláciu ako
aj ochranu finančného spotrebiteľa na finančnom trhu. Z pohľadu uchádzačov poukážeme na
praktické aspekty regulácie, tak aby ju mohli aktívne využívať v právnej praxi.
Odporúčaná literatúra:
1) Liedtke, P.M a Monkiewicz, J.: The Future of Insurance Regulation and Supervision. A Global
Perspective. London, 2011, Palgrave Macmillan.
2) Cipra, T.: Riziko vo financiách a poisťovníctve: Solvency II a Basel III, Praha 2015, Ekopress.
3) Čunderlík, Ľ. a kol. Právo finančného trhu, Bratislava: Wolters Kluwer, 2017
4) Príslušné zákony: o poisťovníctve, zákon o dohľade nad finančným trhom, zákon o finančnom
spostredkovaní a finančnom poradenstve, zákon o ochrane spotrebiteľa
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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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: Mgr. Matúš Medvec
Dátum poslednej zmeny: 04.06.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-960/17

Názov predmetu:
Právna klinika mediácie

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: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
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%
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním kliniky mediácie študent získa teoretické vedomosti o spôsobe riešenia konfliktov
v súkromnom práve metódou mediácie, bude vedieť odlíšiť mediáciu od iných foriem
formalizovaných alebo neformalizovaných druhov mimosúdneho (alternatívneho) riešenia sporov
(ADR), najmä od vyjednávania, facilitácie, rozhodcovského konania. Bude ovládať príslušnú
právnu úpravu. Praktickým nácvikom získa vedomosti o procese mediácie vrátane jednotlivých
fáz, zásadách mediácie a kompetenciách mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii.
Bude schopný pripraviť právne dokumenty, ktoré sa spájajú s procesom mediácie a samostatne
viesť jednoduchú mediáciu.
Stručná osnova predmetu:
1. Konflikt ako súčasť života, spor z právneho vzťahu v súkromnom práve
2. Metódy ADR a možnosti ich využitia
3. Mediácia ako metóda ADR, legislatívna úprava, mediácia ako podnikanie
4. Komunikačné zručnosti, aktívne počúvanie, základy kooperatívneho vyjednávania
5. Osobnosť mediátora, jeho postavenie, práva a povinnosti, etický kódex
6. Formy mediácie, proces mediácie, fázy mediačného procesu
7. Právne dokumenty v mediačnom procese
8. Mediácia a súdne konanie
9. Simulovaný mediačný proces – praktický nácvik v mediačnom centre.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 17
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., JUDr. Beáta Swanová, JUDr. Mária Havelková,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚKPVTK/
mPRV17-961/17

Názov predmetu:
Právna klinika neziskového sektora 2

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: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: praktické prípady a praktické zadania (100%)
Záverečné hodnotenie:
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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj praktických zručností budúceho právnika prostredníctvom riešenia praktických prípadov v
úzkej spolupráci s organizáciami neziskového sektora a vybranými odborníkmi z praxe.
Stručná osnova predmetu:
Výučba je v pravom význame slova spojená s metódou právneho klinického vzdelávania, resp.
s vedením výučby metódou riešenia konkrétnych autentických a modelových prípadov, ktoré sa
vyskytujú v organizáciách neziskového sektora.
V rámci predmetu študenti postupujú nasledovne: 1) Vytvoria sa menšie pracovné skupiny
študentov a každej skupine je pridelený odborný konzultant (supervízor), ktorým je pedagóg
Právnickej Fakulty UK alebo odborník z praxe. 2) Každej z pracovných skupín je pridelený
konkrétny právny problém (zadanie), ktoré na vypracovanie poskytne spolupracujúca nezisková
organizácia. 3) Študenti v rámci svojej pracovnej skupiny pracujú počas semestra na zadaní,
resp. zadaniach a vypracujú právnu analýzu prípadu. V tejto fáze postupujú študenti v úzkej
spolupráci so supervízormi, ktorí ich odborne usmerňujú. 4) Študenti spolu so supervízormi
poskytnú vypracované zadanie neziskovým organizáciám.
Odporúčaná literatúra:
Príslušné právne predpisy a odborná literatúra podľa pokynov pedagóga k preberaným témam.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 11
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., JUDr.
Mária Havelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚKPVTK/
mPRV17-962/17

Názov predmetu:
Právna klinika neziskového sektora 3

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: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: praktické prípady a praktické zadania (100%)
Záverečné hodnotenie:
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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Rozširovanie praktických schopností a zručností budúceho právnika prostredníctvom riešenia
praktických prípadov pre vybrané neziskové organizácie. Praktické prípady riešia študenti v úzkej
spolupráci s odborníkom z praxe a pod dohľadom pedagógov Právnickej fakulty UK.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je vyučovaný vo vysokej miere najmä prostredníctvom metód klinického právneho
vzdelávania. Počas celého semestra sú študenti zapojení do riešenia konkrétnych autentických a
modelových prípadov, ktoré sa vyskytujú v neziskových organizáciách oslovených na spoluprácu.
V rámci predmetu študenti postupujú nasledovne: 1) Vytvoria sa menšie pracovné skupiny
študentov a každej skupine je pridelený odborný konzultant (supervízor), ktorým je pedagóg
Právnickej Fakulty UK alebo odborník z praxe. 2) Každej z pracovných skupín je pridelený
konkrétny právny problém (zadanie), ktoré na vypracovanie poskytne spolupracujúca nezisková
organizácia. 3) Študenti v rámci svojej pracovnej skupiny pracujú počas semestra na zadaní,
resp. zadaniach a vypracujú právnu analýzu prípadu. V tejto fáze postupujú študenti v úzkej
spolupráci so supervízormi, ktorí ich odborne usmerňujú. 4) Študenti spolu so supervízormi
poskytnú vypracované zadanie neziskovým organizáciám.
Odporúčaná literatúra:
Príslušné právne predpisy a odborná literatúra podľa pokynov pedagóga k preberaným témam.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
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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: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/K-010-L/17

Názov predmetu:
Právna klinika pracovného 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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Vylučujúce predmety: PraF.UKPVTK/K-010-Z/17
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., JUDr. Mária Havelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/K-010-Z/17

Názov predmetu:
Právna klinika pracovného 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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Vylučujúce predmety: PraF.UKPVTK/K-010-L/17
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3
A
ABS
B
0,0

0,0

100,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., JUDr. Mária Havelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚKPVTK/
mPRV17-963/17

Názov predmetu:
Právna klinika pre komunity 2

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: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: navštevovanie prípravných konzultácií, výučba hodín Občianska výchova
na základných školách, prednášky pre študentov základných škôl, stredných škôl, nápravných
zariadení.
Záverečné hodnotenie:
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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Prínos pre občiansku spoločnosť vo forme osvety a prehlbovania právneho vedomia. Študenti
dostanú príležitosť formovať svoje schopnosti odovzdávania právnych informácií laickej verejnosti
(najmä mládeži).
Stručná osnova predmetu:
Študenti práva v rámci tohto predmetu (známeho tiež pod názvom Street Law) vykonávajú prax
tým, že interaktívnou formou učia o práve (základy práva a právne povedomie) vybrané cieľové
skupiny – komunity (predovšetkým študentov na základných školách v rámci výučby predmetu
Občianska výchova). Pod vedením pedagógov prebieha odborná a metodická príprava študentov na
výučbu. Študenti práva sa okrem stanovenia vyučovanej matérie oboznamujú aj s interaktívnymi
spôsobmi učenia o práve a začínajú učiť na základných školách. Hodiny na základných školách
vedú prednáškovo-diskusnou formou a tiež formou zážitkového učenia (napríklad hraním rolí,
riešením rôznych prípadov a pod.). Zároveň sa podieľajú na príprave a realizácii simulovaného
súdneho sporu pre žiakov základných škôl.
Odporúčaná literatúra:
Urban, M.: STREET LAW aneb jak učit právo na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2013.
Madleňáková, L.: Prvá pro každý den. Olomouc, 2012.
Rapoš, I. a kol.: Občan a demokracia, manuál pre učiteľov. Bratislava, 1999.
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Ivan Rapoš a kol.: Občan a verejná správa, manuál pre učiteľov. Bratislava, 2000.
Janka Debrecéniová: Metodická príručka Právo na každý deň. Bratislava, 2001.
Lee, P. et al.: A course in Practical Law, Teachers manual. USA: Arbetman, 1999.
Lee , P.: Street Law, Teacher´s manual. USA: Arbetman, 1999.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD., doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., JUDr. Tomáš
Mészáros, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚKPVTK/
mPRV17-964/17

Názov predmetu:
Právna klinika pre komunity 3

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: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: navštevovanie prípravných konzultácií, výučba hodín Občianska výchova
na základných školách, prednášky pre študentov základných škôl, stredných škôl, nápravných
zariadení.
Záverečné hodnotenie:
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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Prínos pre občiansku spoločnosť vo forme osvety a prehlbovania právneho vedomia. Študenti
dostanú príležitosť formovať svoje schopnosti odovzdávania právnych informácií laickej verejnosti
(najmä mládeži).
Stručná osnova predmetu:
Študenti práva v rámci tohto predmetu (známeho tiež pod názvom Street Law) vykonávajú prax
tým, že interaktívnou formou učia o práve (základy práva a právne povedomie) vybrané cieľové
skupiny – komunity (predovšetkým študentov na stredných školách v rámci výučby predmetu
Náuka o spoločnosti). Pod vedením pedagógov prebieha odborná a metodická príprava študentov
na výučbu. Študenti práva sa okrem stanovenia vyučovanej matérie oboznamujú aj s interaktívnymi
spôsobmi učenia o práve a začínajú učiť na stredných školách. Hodiny na stredných školách vedú
prednáškovo-diskusnou formou a tiež formou zážitkového učenia (napríklad hraním rolí, riešením
rôznych prípadov a pod.). Zároveň sa podieľajú na príprave a realizácii simulovaného súdneho
sporu pre žiakov stredných škôl.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
Urban, M.: STREET LAW aneb jak učit právo na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2013.
Madleňáková, L.: Prvá pro každý den. Olomouc, 2012.
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Rapoš, I. a kol.: Občan a demokracia, manuál pre učiteľov. Bratislava, 1999.
Ivan Rapoš a kol.: Občan a verejná správa, manuál pre učiteľov. Bratislava, 2000.
Janka Debrecéniová: Metodická príručka Právo na každý deň. Bratislava, 2001.
Lee, P. et al.: A course in Practical Law, Teachers manual. USA: Arbetman, 1999.
Lee , P.: Street Law, Teacher´s manual. USA: Arbetman, 1999.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 16
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD., doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., JUDr. Tomáš
Mészáros, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1177/18

Názov predmetu:
Právna klinika pre start-upy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 40s
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 2.., 3., 4..
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: na základe podkladov od supervízora.
Priebežne hodnotenie: praktické prípady a praktické zadania (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 %. Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych
informácií, najmä nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a
právne informačné systémy.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu, študenti nadobudnú potrebnú znalosť tak právnych predpisov a princípov
ako aj ekonomických ukazovateľov, relevantných pre založenie a riadenie start-upov. Kurz je
štruktúrovaný tak, aby pomohol študentom pochopiť ich úlohu – ako právnika – pri radení
novozaloženým start-upom, z právneho, ako aj z ekonomického hľadiska.
Hlavným cieľom tohto predmetu je priblížiť študentov s príslušnými právnymi vedomosťami
a schopnosťou ich aplikovať. Študenti budú mať možnosť pracovať na právnych otázkach
rôznorodých start-upov a spoznať start-up komunitu v Bratislave. Budú mať možnosť počas
predmetu spolupracovať so spoločenstvom investorov a podnikateľov. Okrem právnych znalostí,
budú mať študenti možnosť pracovať na svojich „mäkkých zručnostiach“ (soft skills) – spôsobe
akým formulovať rady pre začínajúcich podnikateľov, ako písať memorandá ako aj ako si
budovať podnikateľské siete. Inými slovami, po absolvovaní tohto predmetu, študenti budú schopní
porozumieť start-upom a poskytnúť im právne rady od ich formovania, cez rast až po ich odpredaj.
Stručná osnova predmetu:
Predmet „právo pre start-upy“ pokrýva rôznorodé právne a ekonomické disciplíny, vrátane
obchodného práva, práva duševného vlastníctva, daňového práva ako aj podnikateľských financií
a práva európskej únie. Tento predmet zahŕňa teoretické ako aj praktické otázky, ktoré vznikajú
pri zakladaní start-upov. Predmet začína pri myšlienke vytvorenia start-upu a ďalej vedie študenta
naprieč právnymi a ekonomickými otázkami ochrany nápadu, založení právnickej osoby, možností
financovania start-upu, ich daňovými povinnosťami, možnosťami rastu start-upu až po úspešný
predaj prípadne úpadok start-upu.
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Učebný plán je postavený na slovenskom a európskom právnom poriadku, nakoľko viaceré otázky
práva duševného vlastníctva, obchodného práva, práva cenných papierov ako aj daňového práva
sú súčasťou práva Európskej Únie.
Odporúčaná literatúra:
Podľa pokynov supervízora. Literatúra bude v slovenskom a anglickom jazyku.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 12
A
ABS
B
33,33

0,0

33,33

C

D

E

FX

33,33

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., JUDr. Mária Havelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 05.06.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/2-mPR-556/15

Názov predmetu:
Právna úprava nástrojov finančného trhu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: vyhodnotenie činnosti na seminároch.
Záverečné hodnotenie: test.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80
Výsledky vzdelávania:
Študent získa ucelený prehľad o nástrojoch finančného trhu, právnej úprave možností investovania
na peňažnom a kapitálovom trhu a praktické zručnosti v tejto oblasti. Študent sa orientuje v
jednotlivých finančných nástrojoch a ostatných zdrojoch financovania na finančnom trhu, aplikovať
právne možnosti ochrany investora a finančného spotrebiteľa, pozná úlohy dohľadu nad finančným
trhom v súvislosti s problematikou obchodovania na kapitálovom trhu.
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie pojmov finančný trh, nástroj finančného trhu a finančný nástroj. Právna úprava a
funkcie cenných papierov a finančných derivátov na finančnom trhu; otázky sekuritizácie na
finančnom trhu. Verejnoprávne regulačné aspekty nadobúdania a obchodovania s finančnými
nástrojmi v kontexte národnej a európskej právnej úpravy.
Odporúčaná literatúra:
Horniaková, Ľ.: Cenné papiere a finančný trh. VO PF UK, Bratislava 1995.
Horniaková, Ľ. - Čunderlík, Ľ.: Finančný trh. VO PraF UK, Bratislava, 2009.
Holub, D.: Právo cenných papierov. Iura Edition, Bratislava, 2013.
Hudson, A.: The Law on Financial Derivatives. 4th revised edition. London: Sweet & Maxwell,
2006.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej literatúry.
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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: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KMPMV/2-mPR-664/16 Právne aspekty zahraničnej služby
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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Základné teoretické a praktické skúsenosti pre prácu v zahraničnej službe. Študent si osvojí
základné vedomosti o zahraničnej službe, bude schopný samostatne interpretovať, argumentovať a
aplikovať domáce a vnútroštátne právne normy a zvyklosti v oblasti zahraničnej služby, správať sa,
vyjadrovať (slovom, písmom a telom) ako aj ovládať základnú stratégiu a taktiku vedenia rokovania
o príprave medzinárodných dokumentov.
Stručná osnova predmetu:
1. Osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre prácu v zahraničnej službe,
2. Štátne orgány SR pre zahraničnú službu,
3. Ministerstvo zahraničných vecí SR – postavenie a činnosť,
4. Zastupiteľské úrady SR - výkon diplomatických a konzulárnych funkcií,
5. Diplomatické a konzulárne imunity a výsady – praktické aspekty aplikácie,
6. Základy diplomatickej komunikácie – ako sa správať, ako sa vyjadrovať (slovom, písmom,
mimoverbálne),
7. Diplomatické písomnosti – na ústredí a na zastupiteľských úradoch, spravodajské výstupy,
8. Príprava dvojstranných a mnohostranných medzinárodných zmlúv – praktické aspekty,
negociačné postupy a taktika,
9. Rokovací poriadok medzinárodnej konferencie (organizácie) – podrobnosti o organizácii,
priebehu a hlasovaní na medzinárodnej konferencii,
10. Diplomatický protokol SR,
11. Spoločenské podniky na ZÚ SR v zahraničí,
12. Protokolárny sprievodca pre zastupiteľské úrady akreditované v prijímajúcom štáte,
13. Krízové situácie – postup,
14. Európska služba pre vonkajšiu činnosť – podmienky práce a praktické skúsenosti.
Odporúčaná literatúra:
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COUNCIL DECISION establishing the organisation and functioning of the European External
Action Service (11665/1/10 REV 1; Brussels, 20 July 2010) Preambula bod (17); Article 5 bod
6.;
Council Conclusions on Democracy Support in the EU´s External Relations (2974th External
Relations Council meeting Brussels, 17 November 2009;
Democracy building in external relations, European Parliament resolution of 22 October 2009 on
democracy building in the EU´s External relations;
Dohoda o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a medzinárodného
personálu (2004)(č. 95/2005 Z. z.);
Dohoda o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu (2002) (č. 418/2004 Z. z);
Dohovor o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválený Valným
zhromaždením Organizácie Spojených národov (1946)(č. 52/1956 Zb.);
Dohovor o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií (1947)(č. 21/1968 Zb.);
Dohovor o osobitných misiách (1969)(č. 40/1987 Zb.);
Dohovor o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu
vrátane diplomatických zástupcov (1974)(č. 131/1978 Zb.);
Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2010), Článok 343 (pôvodný článok
291 ZES);
Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú
prax /ďalej len „pravidlá“/;
Odporúčanie MV SR č. 204-2004/00329 z 19 4.2004 o používaní štátnej vlajky a vlajky EÚ;
Programové vyhlásenie vlády SR;
Protokol (č. 7) k Zmluve o fungovaní Európskej únie o výsadách a imunitách Európskej únie;
Uznesenie vlády č. 743 z 21. októbra 2009 k návrhu pravidiel pre uzatváraniamedzinárodných
zmlúv a zmluvnú prax (zrušilo Zásady vlády SR pre oblasť
medzinárodných zmlúv prijaté uznesením vlády č. 615 z 26.8.1997);
Ústava SR;
Uznesenie vlády SR č. 553 z 27.6.2007 o pravidlách diplomatického protokolu v SR;
Viedenský dohovor o diplomatických stykoch z roku 1961 (č. 157/1964 Zb.);
Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch z roku 1963 (č. 32/1969 Zb.);
Viedenský dohovor o práve zmlúv medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami alebo
medzinárodnými organizáciami (1986);
Viedenský dohovor o zmluvnom práve z (1969)(č. 15/1988 Zb.);
Vršanský, P.: Zásady diplomatickej komunikácie. Bratislava: Iura Edition, 2004;
Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Európy a protokoly k nej (1952)(č. 43/2000 Z.
z.);
Zákon č. 416/2004 o Úradnom vestníku Európskej únie;
Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní;
Zameranie a vyhodnotenie ZP SR – Internetová stránka MZV SR;
Zbierka zákonov Slovenskej republiky (zákon č. 1/2003 v znení neskorších predpisov);
Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy;
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe;
Zákon č. 400/2009 o štátnej službe;
Zákonník práce (311/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov);
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a
doplnkov;
Zákon č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho novelizácia č. 628 / 2005;
Zákon 215/2004 z 11.3.2004 o ochrane US a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
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Zákon č. 52 / 1998 Z. z . o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Predmet sa poskytuje len v zimnom semestri ak si ho zapíše najmenej 15 študentov, kapacita
predmetu je obmedzená na 30 študentov, v prípade vyššieho záujmu sa študenti vyberú podľa
celkového prospechu dosiahnutého v rámci Bc. štúdia.
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: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOP/2-mPR-545/15

Názov predmetu:
Právne vzťahy medzi manželmi

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomná práca, písomná práca. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z
niektorej z písomiek získa menej ako 30,5%.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa jeho absolvovaním hlbšie vedomosti z oblasti manželského práva a mal
by byť schopný prepájať znalosť vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných dohovorov
s potrebami aplikačnej praxe, v podobe jednoduchších právnych analýz a riešení prípadových štúdií.
Stručná osnova predmetu:
Predpoklady uzavretia manželstva. Civilná a cirkevná forma uzavretia manželstva. Osobné a
majetkové práva a povinnosti manželov. Zánik manželstva, osobitne rozvod manželstva.
Pozn.: Študenti, ktorí absolvovali tento predmet v bakalárskom stupni štúdia, nemôžu absolvovať
tento predmet v magisterskom stupni štúdia.
Odporúčaná literatúra:
Svoboda, J., Ficová, S.: Zákon o rodine. Komentár. Judikatúra. Eurounion, Bratislava 2005
Pavelková, B., Kubíčková, G., Čečotová, V.: Zákon o rodine. Komentár s judikatúrou.
Heuréka, Šamorín 2005
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. zväzok. Iura Edition, Bratislava 2010 ( časť Rodinné
právo )
Hrušáková, M. a kol.: Zákon o rodine. Komentár. C.H. Beck, Praha
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 237
A
ABS
B
29,11

1,69

48,1

C

D

E

FX

13,5

4,22

2,11

1,27
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Vyučujúci: Mgr. Petronela Luprichová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/1-mPR-709/16

Názov predmetu:
Právo a technológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: účasť na prednáškach a seminároch, písomné vyriešenie prípadovej štúdie –
50 % hodnotenia (vyžaduje sa percentuálna úspešnosť min. 61 %), seminárna práca na schválenú
tému podľa vlastného výberu – 50 % hodnotenia (vyžaduje sa percentuálna úspešnosť min. 61 %).
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa nasledujúce vzdelávacie výstupy:
- osvojí si vedomosti o výzvach, ktoré kladie technologický pokrok právnym aj mimoprávnym
normatívnym systémom,
- osvojí si poznatky o vplyve mimoprávnych normatívnych systémov (etiky, morálky, náboženstva)
na právny normatívny systém,
- osvojí si špecifickú terminológiu a znalosti špecifických inštitútov tejto oblasti právnej teórie a
praxe,
- nadobudne schopnosť analýzy právneho a súdneho (rozhodcovského) textu,
- nadobudne schopnosť heuristiky prameňov a literatúry, tvorivej interpretácie a aplikácie
tradičných právnych noriem na nové technologické a vedecké fenomény
- nadobudne schopnosť prierezovo aplikovať normy viacerých právnych odvetví na riešený
skutkový stav.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky.
2. Nanomateriály, kyberpriestor a kozmické právo.
3. Základné práva a výzvy modernej vedy : ochrana súkromia a zákaz genetickej diskriminácie.
4. Vlastnícke právo k virtuálnym objektom a génom?
5. Právo duševného vlastníctva a limity patentability v oblasti biotechnológií.
6. Zmluvné vzťahy v oblasti informačných a komunikačných technológií.
7. Transfer technológií.
8. Verejná regulácia elektronických transakcií : elektronický podpis, elektronické bankovníctvo.
9. e-Government a e-Administratíva.
10. Trestné právo a moderné technológie : kyberkriminalita a zákaz klonovania.
11. Zodpovednosť robotov?
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12. Repetitorium, záverečný test.
Odporúčaná literatúra:
Gábriš, T.: Law and Technology : Textbook (učebnica vo formáte PDF).
Gábriš, T.: Law and Technology. Reader : Cases and Materials (zbierka dokumentov v tlačenej
forme).
Gábriš, T. – Kovár, L.: Cyber Law in Slovakia. Alphen : Kluwer Law International, 2014.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický, slovenský
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v anglickom jazyku. Prezenčná metóda zahŕňa analýzu právnych
normatívnych textov a súdnych rozhodnutí, diskusiu.
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: 18.03.2018
Schválil:

Strana: 226

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/2-mPR-652/15

Názov predmetu:
Právo finančného trhu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť, kontrolné otázky, praktické príklady, samostatná práca
študenta.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si finančnoprávneho myslenia na základe kvalitného penza získaných znalostí z oblasti
ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, z právnej úpravy regulácie a dohľadu na vybranými
subjektmi finančného trhu.
Stručná osnova predmetu:
Pojmové vymedzenie finančného trhu a jeho komponentov, Právna úprava regulácie a dohľadu,
charakteristika právnej úpravy dohľadu nad finančným trhom, druhy dohľadu nad finančným
trhom a význam dohľadu, konanie pred Národnou bankou Slovenska, Európsky systém finančného
dohľadu, kompetencie Európskych orgánov dohľadu v oblasti vydávania právnych predpisov,
Právna úprava subjektov finančného trhu - Právny rámec regulácie podnikania dôchodkových
správcovských spoločností a doplnkových dôchodkových spoločností – povolenie na vznik a
činnosť, organizácia činnosti, dôchodkové fondy, doplnkové dôchodkové fondy a ich štatúty,
Právny rámec regulácie podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí –
povolenie na poskytovanie platobných služieb, povolenie na vydávanie elektronických peňazí,
elektronické peniaze, Právny rámec regulácie podnikania finančných agentov a finančných
poradcov, Banky, ich činnosť a organizácia – bankové povolenie, Stavebné sporiteľne, stavebné
sporenie, Kolektívne investovanie, Poisťovníctvo, Ochrana vkladov v bankách, garančný fond
investícií, Právna úprava nástrojov finančného trhu - Charakteristika, rozdelenie a právna úprava
nástrojov finančného trhu, charakteristika, rozdelenie a právna úprava nástrojov kapitálového trhu,
regulácia hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií, šeky a zmenky
Odporúčaná literatúra:
Sidak, M. Duračinská, M. a kol.: Finančné právo. C.H.Beck, Bratislava, 2012.
Jílek, J.: Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009.
Kotásek, J., Pokorná, J., Raban, P., a kol.: Kurs obchodního práva. právo cenných papírů. Praha:
C. H. Beck, 2005.
Balko, L., Babčák, V. a kol.: Finančné právo, Bratislava, EUROKÓDEX, s.r.o., 2009.
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Radvan, M., Kyncl, L. a Moždiáková, M.: Právo kapitálového trhu, Brno, Masarykova
Univerzita, 2010.
Horniakova, L., Čunderlik, L.: Finančný trh, Právnická fakulta UK, Bratislava, 2009.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
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. Ing. Ján Maruchnič, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UPITPDV/2mPR-045/15

Názov predmetu:
Právo informačných a komunikačných technológií

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí poznatky z jednotlivých vybraných oblastí práva informačných a komunikačných
technológií, získa prehľad o základnej terminológii v súčasnej informačnej spoločnosti. Študent je
schopný orientovať sa v aktuálnej právnej úprave práva informačných a komunikačných technológií
a porovnať dosiahnutú úroveň harmonizácie slovenského právneho poriadku s právom Európskej
únie v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Stručná osnova predmetu:
1. História a počiatky vzniku práva informačných a komunikačných technológií.
2. Základná terminológia. Pojmy vedomostná spoločnosť, informačná spoločnosť, informatizácia
spoločnosti, informačno-komunikačné technológie, digitálna gramotnosť a ďalšie.
3. Informačné systémy verejnej správy a ich právna úprava.
4. e-Government 1 – Elektronizácia verejnej správy - všeobecná charakteristika.
5. e-Government 2 – Elektronizácia verejnej správy - elektronický podpis, elektronické podanie,
elektronické doručovanie, elektronické schránky a ďalšie inštitúty.
6. e-Health – Elektronizácia zdravotníctva.
7. e-Justice – Elektronizácia súdnictva.
8. e-Commerce – Elektronický obchod.
9. Internet - pôsobnosť práva na internete, právna subjektivita, správa internetu.
10. Elektronické komunikácie.
11. Ochrana informácií v informačných systémoch.
12. Ochrana osobných údajov.
13. Kybernetická kriminalita.
Odporúčaná literatúra:
Maisner, M.: Základy práva informačných technológií. Bratislava: Iura Edition, 2013.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2013;
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Vrabko, M., Macová, M.: Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov s komentárom.
Bratislava: Eurokódex, 2013;
Ďalšiu odporúčanú literatúru uvedú vyučujúci na začiatku semestra.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Predmet sa poskytuje v letnom semestri. Kapacita predmetu je obmedzená na 20 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. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD., prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UPITPDV/
mPRV15-1143/17

Názov predmetu:
Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ 1

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 83
A
ABS
B
25,3

2,41

32,53

C

D

E

FX

19,28

12,05

7,23

1,2

Vyučujúci: Mgr. Martin Daňko, PhD., JUDr. Hana Kováčiková, PhD., Mgr. Petra Žárská, LL. M.
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UPITPDV/
mPRV15-1144/17

Názov predmetu:
Právo investičných a štrukturálnych fondov v EÚ 2

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 40
A
ABS
B
42,5

0,0

27,5

C

D

E

FX

15,0

10,0

2,5

2,5

Vyučujúci: Mgr. Martin Daňko, PhD., JUDr. Hana Kováčiková, PhD., Mgr. Petra Žárská, LL. M.
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:

Strana: 232

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KMPMV/2-mPR-345/16 Právo medzinárodného obchodu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety: PraF.KMPEP/2-mPR-145/15 - Medzinárodné právo súkromné
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrolné otázky a písomný test.
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základy práva medzinárodného obchodu a oboznámi sa s osobitosťami, ktoré so
sebou prináša prax medzinárodného obchodu.
Stručná osnova predmetu:
1. kúpna zmluva v medzinárodnom obchode.
2. premlčanie v medzinárodnom obchode.
3. medzinárodná licenčná zmluva.
4. medzinárodná franchisingová zmluva.
5. rozhodcovské súdnictvo v medzinárodnom obchode.
6. medzinárodný leasing.
7. medzinárodný faktoring.
Odporúčaná literatúra:
Poredoš, F., Ďuriš, M., Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného. Bratislava: VO
PraF UK, 2005.
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

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
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Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KMPMV/1-mPR-540/16 Právo medzinárodných organizácií
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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: vypracovanie zadania.
Záverečné hodnotenie: písomná previerka.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu nadobúda študent poznatky o charakteristických znakoch a mieste
práva medzinárodných organizácií v systéme medzinárodného práva. V súvislosti s vymedzením
medzinárodných organizácií ako subjektov medzinárodného práva verejného nadobudne vedomosti
o ich definičných črtách (klasifikácia, členstvo, štruktúra, financovanie a pod.), právnych aspektoch
(zakladajúci akt, povaha rozhodnutí, sukcesia, zodpovednosť, výsady a imunity) i historickom
vývoji. Nakoľko je pozornosť v rámci výučby venovaná najvýznamnejším univerzálnym
medzinárodným organizáciám, ako i regionálnym organizáciám a iným zoskupeniam štátov,
vrátanie vybraných foriem nadnárodnej spolupráce, absolventi predmetu získajú komplexné
poznatky o mieste a „živote“ medzinárodných organizácií v rámci medzinárodného spoločenstva.
Súčasťou výučby je diskusia k aktuálnym problémom a témam. Získané poznatky môže absolvent
predmetu využiť predovšetkým v profesijnom živote týkajúcom sa medzinárodných organizácií,
na národnej i nadnárodnej úrovni, ako i v štátnej správe, či ďalších odvetviach týkajúcich sa
medzinárodného práva.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem a pramene práva medzinárodných organizácií
2. Historický vývoj medzinárodných organizácií
3. Medzinárodné organizácie, ich klasifikácia, význam a funkcie
4. Členstvo, štruktúra a financovanie medzinárodných organizácií
5. Medzinárodnoprávna subjektivita medzinárodných organizácií
6. Zodpovednosť medzinárodných organizácií
7. Organizácia spojených národov
8. Odborné organizácie pridružené k OSN
9. Európske regionálne organizácie
10. Regionálne mimoeurópske organizácie
11. Medzinárodné organizácie v oblasti bezpečnosti
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12. Iné medzinárodné zoskupenia a nadnárodná spolupráca
13. Aktuálne otázky
Odporúčaná literatúra:
AMERASINGHE, C. F.: Principles of the Institutional Law of International Organizations.
Cambridge: Cambridge University Press, 2005;
VALUCH, J., RIŠOVÁ, M., SEMAN, R.: Právo medzinárodných organizácií. Praha: C. H. Beck,
2011;
WHITE, N. D.: The Law of International Organisations. Manchester: . Manchester University
Press, 2005.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Predmet sa poskytuje za podmienky že si ho zapíše najmenej 15 študentov. Kapacita predmetu je
obmedzená na 30 študentov, v prípade vyššieho záujmu sa študenti vyberú.
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: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP-KMPMV/
mPRV17-924/17

Názov predmetu:
Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna práca počas semestra – riešenie prípadovej štúdie (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 %.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí znalosti z oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. Výučba
prebieha interaktívnou formou a podnecuje diskusiu medzi študentami.
Stručná osnova predmetu:
1. Inštitucionálne vymedzenie, historický základ, právny základ
2. Zahraničná politika EÚ. Ciele, nástroje, inštitúcie, proces rozhodovania.
3. Uzatváranie medzinárodných zmlúv medzi EÚ. Vstupovanie do medzinárodných organizácií.
4. Bezpečnostná politika EÚ. Ciele, nástroje, inštitúcie, proces rozhodovania.
5. Schengenský systém. Ochrana vonkajších hraníc EÚ.
6. EUROPOL
7. Migrácia a migranti
8. Ochrana EÚ pred rizikami terorizmu
9. Mierové misie
10. Obranná politika EÚ. Ciele, nástroje, inštitúcie, proces rozhodovania.
11. Nástroje intervencie
12. Sankčný mechanizmus. Opatrenia na nápravu.
13. Vytvorenie armády EÚ
14. Spolupráca EÚ – NATO
15. Vzťah EÚ a OSN
16. Medzinárodná spolupráca
Odporúčaná literatúra:
Tichý, Arnold, Zemánek, Král, Dumbrovský. „Evropské právo“, 5. vydání, C.H. BECK, Praha
2014
Zmluva o Európskej únii
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Zmluva o fungovaní Európskej únii
I. Schengenský dohovor
II. Schengenský dohovor
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014 , ktorým sa
ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2382 z 21. decembra 2016, ktorým sa zriaďuje Európska
akadémia bezpečnosti a obrany (EABO) a zrušuje rozhodnutie 2013/189/SZBP
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru a Výboru regiónov o novom prístupe EÚ k odhaľovaniu a zmierňovaniu rizík CBRN-E.
(COM(2014) 247 final z 5.5.2014 - nezverejnené v úradnom vestníku).
Rozhodnutie Rady 2013/698/SZBP z 25. novembra 2013 na podporu celosvetového mechanizmu
nahlasovania nedovolených ručných a ľahkých zbraní a iných nedovolených konvenčných zbraní
a munície s cieľom znížiť nebezpečenstvo nedovoleného obchodovania s nimi
Rozhodnutie Rady 2014/75/SZBP z 10. februára 2014 o Inštitúte Európskej únie pre
bezpečnostné štúdie
Rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o účasti Spojených
štátov amerických na operáciách krízového riadenia Európskej únie.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 32
A
ABS
B
18,75

6,25

28,13

C

D

E

FX

28,13

6,25

9,38

3,13

Vyučujúci: JUDr. Hana Kováčiková, PhD., JUDr. Andrej Beleš, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/1-mPR-691/16

Názov predmetu:
Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: referáty a prípadové štúdie.
Záverečné hodnotenie: skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 70/30
Výsledky vzdelávania:
Predmet má za cieľ oboznámiť študentov so základnými požiadavkami na podnikanie vybraných
dohliadaných subjektov finančného trhu – banky, platobné inštitúcie, správcovské spoločnosti,
dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, finančný agent, fin.
poradca, ako aj s právnymi inštitútmi dohľadu nad finančným trhom. Vzhľadom k tomu, že
dohliadané subjekty finančného trhu hrajú významnú úlohu v hospodárskom živote štátu, ponúkajú
množstvo pracovných príležitostí. Absolvovanie tohto voliteľného predmetu má prispieť k zvýšeniu
uplatnenia absolventov na trhu práce.
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, osobitosti v podnikaní vybraných dohliadaných subjektov: banka
a bankové povolenie, predchádzajúce súhlasy NBS, platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických
peňazí, ochrana investorov v kolektívnom investovaní, povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, dôchodkové fondy a ich štatúty, doplnkové dôchodkové spoločnosti a
doplnkové dôchodkové fondy, dávkové plány, jednotlivé kategórie finančných agentov, zákonné
podmienky pre udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta a finančného
poradcu.
Odporúčaná literatúra:
Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo, 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
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 67
A
ABS
B
10,45

1,49

31,34

C

D

E

FX

23,88

17,91

13,43

1,49

Vyučujúci: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., Mgr. Ján Mazúr, PhD., Mgr. Maroš Katkovčin
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOFHP/C-bmPR-724/15 Riešenie obchodnoprávnych súdnych sporov s cezhraničným
prvkom
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: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška – právna analýza prípadu.
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 %
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu si študent osvojí znalosti v súvislosti s riešením obchodnoprávnych
súdnych sporov s cezhraničným prvkom. Študent získa vedomosti o právomociach, rozhodnom
práve a uznaní a výkone rozhodnutí súdov. Študent sa naučí uplatniť praktický prístup analýzou
súdnych rozhodnutí a odporúčaným koncipovaním relevantných zmluvných ustanovení.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod
2. Právomoc podľa nariadenia Brusel I, systém a hierarchia právnych noriem
3. Právomoc v sporoch vyplývajúcich zo zmluvy
4. Právomoc v pracovnoprávnych a spotrebiteľských sporoch
5. Rozhodné právo pri zmluvách
6. Rozhodné právo v mimozmluvných sporoch
7. Uznanie a výkon súdnych rozhodnutí
Odporúčaná literatúra:
Lookofsky & Hertz: European Union Private International Law in Contract and Tort, DJØF
Publishing 2009
Fentiman, R.: International Commercial Litigation, Oxford 2010
Cheshire, North & Fawcett: Private International Law, Oxford 2008
Hartley, T.: International Commercial Litigation: Texts, Cases and Materials on Private
International Law, Cambridge 2009
Hill, J.: The Conflict of Laws, Oxford 2011
Svantesson, D.J.B.: Private International Law and the Internet, 2012
Junker, A.: Internationales Privatrecht, 2013
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 34
A
ABS
B
23,53

2,94

17,65

C

D

E

FX

11,76

20,59

5,88

17,65

Vyučujúci: JUDr. Michal Hrušovský, JUDr. Pavel Lacko, Mgr. Ing. Jakub Jošt, Mgr. Jana
Šmelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 03.05.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPEP/2-mPR-653/16

Názov predmetu:
Rodinné vzťahy s cudzím prvkom

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety: PraF.KMPEP/1-mPR-146/16 - Medzinárodné právo procesné a
PraF.KMPEP/2-mPR-145/15 - Medzinárodné právo súkromné
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: riešenie zadaní prípadov, vypracúvanie právnych analýz a ich prezentácia,
účasť na diskusii.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent získa komplexný prehľad o kolíznej a procesnej úprave rodinných vzťahov s cudzím
prvkom s osobitným dôrazom na problematiku medzinárodných únosov detí a medzištátne
osvojenia. Predmet zdôrazňuje prepojenosť hmotnoprávnej, kolíznej a procesnej úpravy a
zameriava sa na získanie praktických zručností pri riešení praktických prípadov.
Stručná osnova predmetu:
Vzťahy medzi manželmi s cudzím prvkom, krívajúce manželstvá, majetkové vzťahy medzi
manželmi s cudzím prvkom, vzťahy medzi rodičmi a deťmi s cudzím prvkom, právo styku s cudzím
prvkom – špecifiká jeho úpravy a výkonu, medzinárodné rodičovské únosy detí, medzištátne
osvojenie, vyživovacia povinnosť s cudzím prvkom, vymáhanie výživného z cu-dziny.
Odporúčaná literatúra:
Štefanková, N., Lysina, P. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. C. H. Beck, Praha 2011
Lysina, P., Štefanková, N., Ďuriš, M., Števček, M.: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a
procesnom. Komentár. C. H. Beck, Praha 2012
Poredoš, F., Ďuriš, M., Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného. VO PraF UK,
Bratislava 2005
Štefanková, N., Lysina, P. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. C. H. Beck, Praha 2011
Másilko, V.: Mezinárodní právo rodinné. Panorama, Praha 1979
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 18
A
ABS
B
94,44

5,56

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD., JUDr. Katarína Burdová, PhD., JUDr. Miroslava
Vozáryová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-965/17

Názov predmetu:
Rozvojové sociálne podnikanie 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na výučbe, v diskusiách, vypracovanie písomných zadaní
(50%) a záverečný test alebo prípadová štúdia (50%)
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania budú teoretické a praktické vedomosti študentov o sociálnom podnikaní
resp. sociálnych inováciách. Študenti porozumejú základnému rámcu právneho prostredia
sociálnych podnikov v komparatívnej perspektíve. budú rozumieť motíváciám a metódam
sociálnych inovátorov, naučia sa identifikovať sociálne problémy a navrhovať ich riešenia s cieľom
vytvoriť finančne, sociálne a enviromentálne udržateľný podnikateľský model. Lektori kurzu
spolu so študentmi vyhodnotia potreby sociálnych zmien nevyhnutných na začatie, manažovanie
a vyhodnotenie úrovne sociálneho podniku. Študenti získajú vedomosti na založenie a rozbeh
vlastného sociálneho podniku - tzv. start up. Dvojsemestrálny predmet - prvý semester (zimný) je
orientovaný na získavanie teoretických základov, čítania textov, diskusie s profesionálmi a tvorbou
analýzy situácie týkajúcej sa sociálnych inovácií a na prípadové štúdie.
Stručná osnova predmetu:
1. Podnikanie s vyšším princípom, alebo podnikanie 2.0.: Globálne a lokálne problémy - príčiny,
dôsledky a prepojenosť. Sociálna zmena. Čo ju poháňa? Globálny rozvoj: Millennium Development
Goals a Sustainable Development Goals. Modely sociálnej zmeny a finančné zdroje. Čo je to
sociálne podnikanie a sociálny podnik? Čím sa líšia od bežných podnikateľských subjektov a
neziskoviek? Čo je ich pridaná hodnota? Sociálne podnikanie ako metóda pre trvalo udržateľný
rozvoj.
2. Verejné politiky vo vývoji sociálneho podnikania. Slovenské prostredie z hľadiská možností
podnikania. Analýza relevantného regulačného rámca, kľúčoví hráči, úloha myšlienky sociálneho
podnikania v diskusii o návrhoch regulácii. Vývoj (udržateľných) politík. Oficiálna rozvojová
pomoc SR.
3. Porovnanie sociálneho podnikania s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami,
vládnymi inštitúciami a podnikateľmi. Vzťah medzi sociálnymi podnikmi a štandardnými
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podnikateľskými subjektmi. Sociálna zodpovednosť podniku. Sociálne podnikanie v rozvojových
krajinách.
4. Výzvy a problémy hodnotenia výkonu, dizajn riešení - analýza trhového prostredia, testovanie
konceptu. Problematika globálnej a lokálnej úrovne. Kultúra a kultúrne hodnoty.
5. Organizačná štruktúra a manažment. Právna forma. Riadenie a organizácia sociálneho podniku.
Etika a etický kódex.
6. Modelovanie biznis plánu. Vytvorenie biznis plánu. Obsah biznis plánu. Návrh priebežných
cieľov sociálneho podniku. Tripple-bottom-line a meranie dopadu. Náklady a rozpočet.
7. Finančná a kapitálová štruktúra. Návratnosť investícií a ich dopad. Inovatívne spôsoby
financovania.
8. Hodnotenie výkonu. Definovanie cieľov, úspechu a možností. Rovnováha medzi sociálnym
dopadom, enviromentálnou udržateľnosťou a finančnými cieľmi.
9. Dosiahnutie a odkomunikovanie sociálneho dopadu. Marketing a komunikovanie značky.
Sociálna návratnosť investícií. Význam sociálneho podnikania.
10. Dlhodobé ciele. Udržateľnosť podniku. Stratégia exitu.
Odporúčaná literatúra:
1. Bornstein, D. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas.
New York: Penguin Books. 2005.
2. Welch, W. Tactics of Hope: How Social Entrepreneurs are Changing Our World. San Rafael:
Earth Aware, 2008.
3. MacMillan, I. C., Thompson, J. D. The Social Entrepreneur's Playbook. Philadelphia: Wharton
Digital Press. 2013.
4. Larcker, D., Tayan, B. Corporate Governance Matters. A Closer Look at Organizational
Choices and Their Consequences. Upper Saddle River: FT Press, 2011.
5. Williams, Cynthia, Zumbansen, Peer ed. The Embedded Firm: Corporate Governance, Labor,
and Finance Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
6. Follesdal, A. Ethical Investment and Human Rights: A Norwegian Case. 2009.
7. Brock, D. D. Social Entrepreneurship. Ashoka. 2008.
8. Morino, M. Social Outcomes: Missing the Forest for the Trees? Venture Philanthropy Partners.
2010.
9. Dees, J. G., Anderson, B. B., Wei-Skillern, J. Scaling Social Impact: Strategies for Spreading
Social Innovations. Stanford Social Innovation Review. 2004.
10. Lambooy, T., Argyrou, A., Hordijk, R. Social Entrepreneurship as a New Economic Structure
that Supports Sustainable Development. University of Oslo. 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický jazyk
Poznámky:
Vyžaduje sa dobrá znalosť anglického jazyka kvôli čítaniu anglických textov.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 6
A
ABS
B
33,33

16,67

16,67

C

D

E

FX

16,67

0,0

0,0

16,67

Vyučujúci: Mgr. Ján Mazúr, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-966/17

Názov predmetu:
Rozvojové sociálne podnikanie 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na výučbe, v diskusiách, vypracovanie písomných zadaní
(50%) a záverečný test alebo prípadová štúdia (50%)
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania budú teoretické a praktické vedomosti študentov o sociálnom podnikaní
resp. sociálnych inováciách. Študenti porozumejú základnému rámcu právneho prostredia
sociálnych podnikov v komparatívnej perspektíve. budú rozumieť motíváciám a metódam
sociálnych inovátorov, naučia sa identifikovať sociálne problémy a navrhovať ich riešenia s cieľom
vytvoriť finančne, sociálne a enviromentálne udržateľný podnikateľský model. Lektori kurzu
spolu so študentmi vyhodnotia potreby sociálnych zmien nevyhnutných na začatie, manažovanie
a vyhodnotenie úrovne sociálneho podniku. Študenti získajú vedomosti na založenie a rozbeh
vlastného sociálneho podniku - tzv. start up. Dvojsemestrálny predmet - druhý semester (letný
2016) je orientovaný na praktické overovanie vedomostí a tvorbu vlastného biznis plánu za pomoci
profesionálov a návštevy sociálnych podnikov v regióne.
Stručná osnova predmetu:
1. Podnikanie s vyšším princípom, alebo podnikanie 2.0.: Globálne a lokálne problémy - príčiny,
dôsledky a prepojenosť. Sociálna zmena. Čo ju poháňa? Globálny rozvoj: Millennium Development
Goals a Sustainable Development Goals. Modely sociálnej zmeny a finančné zdroje. Čo je to
sociálne podnikanie a sociálny podnik? Čím sa líšia od bežných podnikateľských subjektov a
neziskoviek? Čo je ich pridaná hodnota? Sociálne podnikanie ako metóda pre trvalo udržateľný
rozvoj.
2. Verejné politiky vo vývoji sociálneho podnikania. Slovenské prostredie z hľadiská možností
podnikania. Analýza relevantného regulačného rámca, kľúčoví hráči, úloha myšlienky sociálneho
podnikania v diskusii o návrhoch regulácii. Vývoj (udržateľných) politík. Oficiálna rozvojová
pomoc SR.
3. Porovnanie sociálneho podnikania s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami,
vládnymi inštitúciami a podnikateľmi. Vzťah medzi sociálnymi podnikmi a štandardnými
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podnikateľskými subjektmi. Sociálna zodpovednosť podniku. Sociálne podnikanie v rozvojových
krajinách.
4. Výzvy a problémy hodnotenia výkonu, dizajn riešení - analýza trhového prostredia, testovanie
konceptu. Problematika globálnej a lokálnej úrovne. Kultúra a kultúrne hodnoty.
5. Organizačná štruktúra a manažment. Právna forma. Riadenie a organizácia sociálneho podniku.
Etika a etický kódex.
6. Modelovanie biznis plánu. Vytvorenie biznis plánu. Obsah biznis plánu. Návrh priebežných
cieľov sociálneho podniku. Tripple-bottom-line a meranie dopadu. Náklady a rozpočet.
7. Finančná a kapitálová štruktúra. Návratnosť investícií a ich dopad. Inovatívne spôsoby
financovania.
8. Hodnotenie výkonu. Definovanie cieľov, úspechu a možností. Rovnováha medzi sociálnym
dopadom, enviromentálnou udržateľnosťou a finančnými cieľmi.
9. Dosiahnutie a odkomunikovanie sociálneho dopadu. Marketing a komunikovanie značky.
Sociálna návratnosť investícií. Význam sociálneho podnikania.
10. Dlhodobé ciele. Udržateľnosť podniku. Stratégia exitu.
Odporúčaná literatúra:
1. Bornstein, D. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas.
New York: Penguin Books. 2005.
2. Welch, W. Tactics of Hope: How Social Entrepreneurs are Changing Our World. San Rafael:
Earth Aware, 2008.
3. MacMillan, I. C., Thompson, J. D. The Social Entrepreneur's Playbook. Philadelphia: Wharton
Digital Press. 2013.
4. Larcker, D., Tayan, B. Corporate Governance Matters. A Closer Look at Organizational
Choices and Their Consequences. Upper Saddle River: FT Press, 2011.
5. Williams, Cynthia, Zumbansen, Peer ed. The Embedded Firm: Corporate Governance, Labor,
and Finance Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
6. Follesdal, A. Ethical Investment and Human Rights: A Norwegian Case. 2009.
7. Brock, D. D. Social Entrepreneurship. Ashoka. 2008.
8. Morino, M. Social Outcomes: Missing the Forest for the Trees? Venture Philanthropy Partners.
2010.
9. Dees, J. G., Anderson, B. B., Wei-Skillern, J. Scaling Social Impact: Strategies for Spreading
Social Innovations. Stanford Social Innovation Review. 2004.
10. Lambooy, T., Argyrou, A., Hordijk, R. Social Entrepreneurship as a New Economic Structure
that Supports Sustainable Development. University of Oslo. 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický jazyk
Poznámky:
Vyžaduje sa dobrá znalosť anglického jazyka kvôli čítaniu anglických textov.
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. Ján Mazúr, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1162/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z cirkevného (kanonického) 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Študent je hodnotený z predmetu, pokiaľ absolvoval semináre (konzultácie),
vypracoval referáty z poverenia vyučujúceho a vypracoval seminárnu prácu z témy svojej
záverečnej práce, pri ktorej aplikoval osvojené vedecké metódy a formálne postupy, ktoré sa
vyžadujú pri príprave diplomovej práce. Základom hodnotenia je úroveň spracovania seminárnej
práce.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi už osvojené metódy vedeckej práce, formálne náležitosti diplomovej práce
(štruktúra práce) a tiež pochopí štruktúru právnej vedy, jej zaradenie medzi ostatné spoločenské
vedy, základy interdisciplinarity v právnej vede na úrovni vyžadovanej v magisterskom stupni
štúdia. Pochopí využitie cirkevného (kánonického) práva v pedagogickom procese, v cirkevnej
praxi i v kánonickej právnej vede.
Stručná osnova predmetu:
1. Vedecká práca (analýza a syntéza vo vedeckej práci, práca s prameňmi a odbornou literatúrou;
metodika záverečnej práce).
2. Citovanie vo vedeckých prácach. Základné spôsoby citovania (spôsob uvádzania odkazov),
korektnosť citovania.
3. Vedecké periodiká.
4. Vedecká etika.
5. Zásady vedeckej diskusie.
6. Cirkevné (kánonické) právo a jeho miesto v právnej histórii.
7. Využívanie zdrojov rôzneho druhu, plagiátorstvo.
8. Právno-vedecké prístupy (teologicko-právna škola,, vplyv rímskeho na formovanie kánonického
práva, prirodzeno-právna náuka).
Odporúčaná literatúra:
Čeplíková, M.: Konfesné právo v Slovenskej republike: Vybrané kapitoly z histórie a súčasnosť.
Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2011.
Duda, J.: Katolícke manželské právo. Spišská Kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána
Vojtaššáka, 1996.
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Hrdina, A.: Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
Hrdina, A.: Náboženská svoboda v právu České republiky. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.
Nemec, M.: Základy kánonického práva. Bratislava: Iura Edition, 2007.
Němec, D.: Manželské právo katolické církve. Praha: Krystal OP, 2006.
Kódex kánonického práva 1983. Latinsko-slovenské vydanie. Trnava: Spolok svätého
Vojtecha,1996.
Vladár, V.: Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry. Ako metóda sa využíva prednášanie referátov, diskusia, písanie seminárnej práce a
študovanie odborných a metodických prác.
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: JUDr. Mgr. Petra Capandová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1157/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z ekonomických vied

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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne schopnosť tvorivo pracovať a chápať vzájomné súvislosti ekonómie a práva.
Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika základných problémov v diplomovej práci.
2. Analýza súčasného stavu poznania v danej oblasti.
3. Príprava a prezentácia výsledkov vlastnej výskumnej činnosti, formulácia vlastných záverov.
Odporúčaná literatúra:
Holman, P.: Ekonomie. Praha: C.H. Beck, 2011.
Lisý, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition, 2005.
Pinková, D., Frohlichová, I.,Masár D.: Manažment, Bratislava: VO PraF UK, 2003.
Pinková, D.: Základy manažment. Bratislava: VO PF UK, 1992,1994.
Samuelson,P. A., Nordhaus, W. D.: Ekonómia. Bratislava: Elita, 2000.
Soukup, J., Pošta.,V., Neset, P., Pavelka, T., Dobrylovský, J.: Mikroekonomie. Praha: Managment
Press, 2011.
Výrostová, E.: Regionálna ekonomika a rozvoj, Bratislava: IURA, 2010.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 18
A
ABS
B
66,67

5,56

11,11

C

D

E

FX

11,11

5,56

0,0

0,0
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Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1152/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z európskeho 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom,
príprava projektu diplomovej práce z európskeho práva.
Záverečné hodnotenie: vypracovanie diplomovej práce z európskeho práva.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu diplomant získa znalosti potrebné na samostatné tvorivé spracovanie
zvolenej témy na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne
zvolenými vedeckými postupmi a metódami.
Stručná osnova predmetu:
Odborné vedenie vedúcim práce, resp. školiteľom pri vedeckej a tvorivej činnosti študenta
smerujúcej k spracovaniu diplomovej práce:
1. Výber témy.
2. Spracovanie zadania.
3. Rešerš domácej a zahraničnej odbornej literatúry.
4. Prehľad relevantnej judikatúry.
5. Štruktúra diplomovej práce.
6. Metódy a pracovné postupy.
7. Etika a technika citovania.
8. Bibliografické odkazy a formálna úprava.
9. Formulácia vlastných záverov.
Odporúčaná literatúra:
Kalesná, K., Hruškovič, I., Ďuriš, M.: Európske právo. 1. vyd. Bratislava: Univerzita
Komenského Bratislava, Právnická fakulta, 2011.
Siman, M., Slašťan. M: Primárne právo Európskej únie. Bratislava, Euroiuris 2010.
Siman, M., Slašťan, M.: Súdny systém Európskej únie. Bratislava, Euroiuris 2010.
Syllová, J., Pitrová, L., Paldusová, H. a kol.: Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.
Beck, 2010.
Tichý, L., Arnold, R. a kol.: Evropské právo. 4. vyd. Praha: C.H.Beck, 2011.
Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie.
Strana: 253

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 9
A
ABS
B
77,78

0,0

11,11

C

D

E

FX

11,11

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD., JUDr. Daniela
Ježová, PhD., LL.M., doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., JUDr. Hana Kováčiková, PhD., JUDr.
Mária Patakyová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1150/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z finančného 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom,
príprava projektu diplomovej práce z finančného práva.
Záverečné hodnotenie: vypracovanie diplomovej práce z finančného práva.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu diplomant získa znalosti a schopnosti tvorivo spracovať zvolenú tému
na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými
vedeckými postupmi, metódami a hypotézami.
Stručná osnova predmetu:
1. Odborné vedenie vedúcim práce, resp. školiteľom pri vedeckej a tvorivej činnosti študenta,
zameranej na vytvorenie diplomovej práce.
2. Priblíženie hlavnej charakteristiky práce – výber témy.
3. Informácia o cieľoch a význame práce, domáci a zahraničný kontext.
4. Analýza a syntéza poznatkov.
5. Sumarizácia existujúcej odbornej literatúry.
6. Metodika práce a metódy skúmania.
7. Pracovné postupy.
8. Tvorba štruktúry záverečnej práce.
9. Etika a technika citovania.
10. Aplikovateľnosť konkrétnych výsledkov výskumu.
11. Logické usporiadanie a dostatočné zhodnotenie v konfrontácii s výsledkami iných autorov.
12. Diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Babčák, V., Štrkolec, M., Prievozníková, K.: Finančné právo na Slovensku a v EÚ. Žilina:
Eurokódex, 2012.
Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol..: Finančné právo. Bratislava: C.H. Beck,
2012.
Ellinger, E. P., Lomnicka, E. Z., Hooley, R.: Modern Banking Law. 4th edition. Oxford: Oxford
University Press, 2002.
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Cmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
Gonda, V. a kol.: Metodika vedeckej práce. Bratislava: EKONÓM, 2009.
Gonda, V.: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 6 vyd. Bratislava: Iura Edition,
2012.
Gonda, V.: Metodika vedeckej práce pre doktorandov. Bratislava: EKONÓM, 2006.
Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.
Katuščák, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: ENIGMA, 2007.
Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo. Bratislava: C.H. Beck, 2012.
Meško, D. – Katuščák, D. – Findra, J. a kol.: Akademická príručka. 2. vyd. Martin: Osveta,
2005. STN ISO 690 : 1998 : Dokumentácia – Bibliografické odkazy. Obsah, forma, štruktúra.
Bratislava: SÚTN, 1998.
Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.
Volokh, E.: Writing law review articles, student notes, seminar papers and getting on law review.
New York: Foundation press, 2007.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 35
A
ABS
B
77,14

0,0

20,0

C

D

E

FX

2,86

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Yana Daudrikh, PhD., JUDr. Mária
Duračinská, CSc., JUDr. Simona Heseková, PhD., doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr.
Andrea Koroncziová, PhD., Mgr. Ján Mazúr, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1155/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z medzinárodného 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom,
príprava projektu diplomovej práce z medzinárodného práva.
Záverečné hodnotenie: vypracovanie diplomovej práce z medzinárodného práva.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu diplomant získa znalosti a schopnosti tvorivo spracovať zvolenú tému
na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými
vedeckými postupmi, metódami a hypotézami.
Stručná osnova predmetu:
Odborné vedenie vedúcim práce, resp. školiteľom pri vedeckej a tvorivej činnosti študenta,
zameranej na vytvorenie diplomovej práce. Priblíženie hlavnej charakteristiky práce – výber témy,
informácia o cieľoch a význame práce, domáci a zahraničný kontext, analýza a syntéza poznatkov,
sumarizácia existujúcej odbornej literatúry, metodika práce a metódy skúmania, pracovné postupy,
štruktúrovanie záverečnej práce, etika a technika citovania, aplikovateľnosť konkrétnych výsledkov
výskumu, logické usporiadanie a dostatočné zhodnotenie v konfrontácii s výsledkami iných
autorov, úvahy de lege ferenda, diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Azud, J.: Základy medzinárodného práva. Banská Bystrica: UMB, 1998.
Kľučka, J.: Medzinárodné právo verejné. Bratislava : Jura Edition, 2008.
Lysina, P., Štefanková, N., Ďuriš, M., Števček, M.: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a
procesnom. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2012.
Malenovský, J.: Medzinárodné právo veřejné – obecní část. Brno: Doplněk, 1997.
Mráz, S., Poredoš, F., Vršanský, P.: Medzinárodné verejné právo. Bratislava:,VO Praf UK, 2003.
Poredoš, F., Ďuriš, M., Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného. Bratislava: VO
PraF UK, 2005, 2006.
Štefanková, N., Lysina, P. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. Praha: C. H. Beck, 2011.
Vršanský, P., Valuch, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť. Žilina: Eurokódex,
2012.
a ďalšia podľa pokynov školiteľa
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 42
A
ABS
B
78,57

2,38

9,52

C

D

E

FX

7,14

0,0

2,38

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1149/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z obchodného 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom,
príprava projektu diplomovej práce z obchodného práva.
Záverečné hodnotenie: vypracovanie diplomovej práce z obchodného práva.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu diplomant získa znalosti a schopnosti tvorivo spracovať zvolenú tému
na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými
vedeckými postupmi, metódami a hypotézami.
Stručná osnova predmetu:
1.Odborné vedenie vedúcim práce, resp. školiteľom pri vedeckej a tvorivej činnosti študenta,
zameranej na vytvorenie diplomovej práce.
2. Priblíženie hlavnej charakteristiky práce .
3. Výber témy, informácia o cieľoch a význame práce.
4. Domáci a zahraničný kontext, analýza a syntéza poznatkov.
5. Sumarizácia existujúcej odbornej literatúry.
6. Metodika práce a metódy skúmania, pracovné postupy.
7. Štruktúrovanie záverečnej práce.
8. Etika a technika citovania.
9. Aplikovateľnosť konkrétnych výsledkov výskumu.
10. Logické usporiadanie a dostatočné zhodnotenie v konfrontácii s výsledkami iných autorov,
úvahy de lege ferenda, diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Cmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
Dine, J., Koutsias, M.: Company law. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007.
Galpin, T., Herndon, M.: The Complete Guide to Mergers and Aquisitions: Process Tools to
Support M&A Integration at Every Level. 2nd edition. San Francisco: Jossey-Bass, 2007.
Havel, B.: Obchodní korporace ve světle proměn. Praha: Auditorium, 2010.
Hodál, P., Alexander, J.: Evropské právo obchodních společnosti. Praha: Linde, 2005.
Horáček, R., Macek, J.: Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech
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Hučka, M., Malý, M., Okruhlica, F. a kol.: Správa společností. Praha: Alfa Publishing, 2007.
Gonda, V. a kol.: Metodika vedeckej práce. Bratislava: EKONÓM, 2009.
Gonda, V.: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 6 vyd. Bratislava: Iura Edition,
2012.
Gonda, V.: Metodika vedeckej práce pre doktorandov. Bratislava: EKONÓM, 2006.
Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.
Katuščák, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: ENIGMA, 2007.
Kavalec, J., Musílek, R.: Obchodní zákoník s judikaturou a souvisejícimi předpisy. Praha: C. H.
Beck, 2007.
Králik, A.: Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Praha: C. H. Beck, 2014.
Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M.: Obchodné právo. Bratislava: VO PraF UK, 2010.
Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000-2010) II. Praha: C. H.
Beck, 2011.
Macek, J.: Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže. Praha: C. H. Beck, 2000.
Meško, D. – Katuščák, D. – Findra, J. a kol.: Akademická príručka. 2. vyd. Martin: Osveta,
2005. STN ISO 690 : 1998 : Dokumentácia – Bibliografické odkazy. Obsah, forma, štruktúra.
Bratislava: SÚTN, 1998.
Munková, J.: Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008.
Ostřanská, K: Výber judikatúry k obchodnému zákonníku. Bratislava: Iura Edition, 2012.
Ovečková, O., Žitňanská, L. a kol.: Základy obchodného práva 1. 2. doplnené a prepracované
vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2013.
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 4.vydanie. Praha: C.H. Beck, 2013.
Poillot-Peruzzetto, S., Luby, M., Soboda, P.: Evropské právo a podnik, Praha: Linde, 2003.
Puhinskij, B. I.: Komerčeskoje pravo Rosii. Moskva: Zercalo, 2013.
Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.
Vozár, J.: Právo proti nekalej súťaži. Bratislava: Veda, 2013.
Vozár, J., Zlocha, Ľ.: Rozhodnutia vo veciach reklamy. Bratislava: Iura Edition, 2013.
Vozár, J., Zlocha, Ľ.: Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. Bratislava: Iura Edition, 2013.
Vráblová S.: Ochrana majetku kapitálových spoločností. Bratislava: Epos, 2003.
průmyslového vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2007.
Volokh, E.: Writing law review articles, student notes, seminar papers and getting on law review.
New York: Foundation press, 2007.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky, sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 57
A
ABS
B
92,98

0,0

3,51

C

D

E

FX

1,75

0,0

1,75

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Peter Lukáčka,
PhD., prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., Dr. Angelika Mašurová, prof. JUDr. Mária Patakyová,
CSc., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1153/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z občianskeho 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom,
príprava projektu diplomovej práce z občianskeho práva.
Záverečné hodnotenie: vypracovanie diplomovej práce z občianskeho práva.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu diplomant získa znalosti a schopnosti tvorivo spracovať zvolenú tému
na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými
vedeckými postupmi, metódami a hypotézami.
Stručná osnova predmetu:
Odborné vedenie vedúcim práce, resp. školiteľom pri vedeckej a tvorivej činnosti študenta,
zameranej na vytvorenie diplomovej práce. Priblíženie hlavnej charakteristiky práce – výber témy,
informácie o cieľoch a význame práce, domáci a zahraničný kontext, analýza a syntéza poznatkov,
sumarizácia existujúcej odbornej literatúry, metodika práce a metódy 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, úvahy de lege ferenda, diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Dulaková, D, Smyčková, R. a kol.: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva
duševného vlastníctva. Praha: C.H.Beck, 2011.
Ficová, S., Števček, M. a kol.: Občianske súdne konanie. 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2013.
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Bratislava: IuraEdition, 2010.
Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka
Jančo, M., Jurčová, M., Novotná M. a kol.: Európske súkromné právo. Euroiuris, 2012.
Návrh Spoločného referenčného rámca
Števček, M. a kol.: Civilné právo procesné: základné konanie a správne súdnictvo. 2. vydanie.
Bratislava : Eurokódex, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, český
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Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 55
A
ABS
B
78,18

0,0

10,91

C

D

E

FX

9,09

1,82

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Lenka Dufalová, PhD., JUDr. Imrich Fekete, CSc., prof. JUDr. Svetlana Ficová,
CSc., doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., JUDr. Martin Križan, PhD., Mgr. Petronela Luprichová,
PhD., doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1158/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z počítačového 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom,
príprava projektu diplomovej práce.
Záverečné hodnotenie: vypracovanie diplomovej práce.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu diplomant získa znalosti a schopnosti tvorivo spracovať zvolenú tému
na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými
vedeckými postupmi, metódami a hypotézami.
Stručná osnova predmetu:
Odborné vedenie vedúcim práce, resp. školiteľom pri vedeckej a tvorivej činnosti študenta,
zameranej na vytvorenie diplomovej práce. Priblíženie hlavnej charakteristiky práce – výber témy,
informácia o cieľoch a význame práce, domáci a zahraničný kontext, analýza a syntéza poznatkov,
sumarizácia existujúcej odbornej literatúry, metodika práce a metódy skúmania, pracovné postupy,
štruktúrovanie záverečnej práce, etika a technika citovania, aplikovateľnosť konkrétnych výsledkov
výskumu, logické usporiadanie a dostatočné zhodnotenie v konfrontácii s výsledkami iných
autorov, úvahy de lege ferenda, diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Gregušová, D.: Počítačový program a právo. Bratislava: VO PF UK, 1999.
Gregušová, D., Dulak, A., Chlipala, M., Susko, B.: Právo informačných a komunikačných
technológií. Bratislava: STU, 2007.
Gregušová, D.: Počítačové právo. Brno: Institut dalšího vzdělávání, 2002.
Gregušová, D., Susko, B.: Elektronický obchod a jeho právna úprava v SR. In: Justičná revue, 56,
2004, č. 11, s. 1226-1240.
Gregušová, D., Mikulášková, Z.: Budeme používať elektronický podpis? (Zákon o elektronickom
podpise prešiel od roku 2002 rozsiahlou novelizáciou). In: Justičná revue, 60, 2008, č. 11, s.
1553-1562.
Gregušová, D., Chlipala, M.: Licenčná zmluva v novom autorskom zákone. In: Justičná revue,
56, 2004, č. 12, s. 1352-1362.
Relevantné právne predpisy k vybraným problémom;
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Relevantné články v odborných časopisoch a na internete
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 24
A
ABS
B
91,67

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

8,33

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1154/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia

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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom,
príprava projektu diplomovej práce z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
Záverečné hodnotenie: vypracovanie diplomovej práce z pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu diplomant získa znalosti a schopnosti tvorivo spracovať zvolenú tému
na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými
vedeckými postupmi, metódami a hypotézami.
Stručná osnova predmetu:
1. Odborné vedenie vedúcim práce, resp. školiteľom 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
literatúry, metodika práce a metódy 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, úvahy de lege ferenda,
diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Barancová, H. Schronk, R.: Európske a medzinárodné pracovné právo. Bratislava, Vydavateľstvo
RUK 1998.
Barancová, H. Schronk, R.: Pracovné právo, 2. vyd., Sprint 2, 2013.
Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. 3. vydanie vyd., C.H. Beck, 2013.
Matlák, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. Aleš Čeněk, Plzeň 2012.
Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia - osobitná časť, štátne sociálne dávky. Heuréka,
Šamorín 2008.
Tröster, P.: Právo sociálního zabezpečení. C.H. Beck, Praha 2008.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 48
A
ABS
B
70,83

0,0

12,5

C

D

E

FX

10,42

2,08

4,17

0,0

Vyučujúci: JUDr. Lenka Freel, PhD., doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., Mgr. Mikuláš Krippel,
PhD., JUDr. Zuzana Macková, PhD., doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., JUDr. Vladimír Minčič, PhD.,
JUDr. Mária Nováková, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD., prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1156/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z právnych dejín

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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Študent je hodnotený z predmetu, pokiaľ absolvoval semináre (konzultácie),
vypracoval referáty z poverenia vyučujúceho a vypracoval seminárnu prácu z témy svojej
záverečnej práce, pri ktorej aplikoval osvojené vedecké metódy a formálne postupy, ktoré sa
vyžadujú pri príprave diplomovej práce. Základom hodnotenia je úroveň spracovania seminárnej
práce.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent rozvíja už osvojené metódy vedeckej práce, formálne náležitosti diplomovej práce
(štruktúra práce) a tiež chápe štruktúru právnej vedy, jej zaradenie medzi ostatné spoločenské vedy,
základy interdisciplinarity v právnej vede na úrovni vyžadovanej v magisterskom stupni štúdia.
Pochopí využitie právnej histórie v pedagogickom procese, v praxi i v právnej vede.
Stručná osnova predmetu:
1. Vedy, spoločenské vedy a právna veda v kontexte používania vedeckých metód.
2. Interdisciplinarita vo vedách, v spoločenských vedách a v historických a právnických
disciplínach.
3. Právna história, rímske právo a cirkevné právo ako hraničné právne disciplíny.
4. Náležitosti diplomových prác.
5. Heuristika.
6. Vedecká etika.
7. Zásady vedeckej diskusie.
8. Metodika písania záverečnej práce.
9. Prezentácia a obhajoba výstupov.
Odporúčaná literatúra:
Gábriš, T.: Právo a dejiny. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012.
Knapp, V.: Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: Eurolex Bohemia, 2003.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
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Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry. Ako metóda sa využíva prednášanie referátov, diskusia, písanie seminárnej práce a
študovanie odborných a metodických prác.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 17
A
ABS
B
70,59

0,0

11,76

C

D

E

FX

17,65

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1163/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z rímskeho 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Študent je hodnotený z predmetu, pokiaľ absolvoval semináre (konzultácie),
vypracoval referáty z poverenia vyučujúceho a vypracoval seminárnu prácu z témy svojej
záverečnej práce, pri ktorej aplikoval osvojené vedecké metódy a formálne postupy, ktoré sa
vyžadujú pri príprave diplomovej práce. Základom hodnotenia je úroveň spracovania seminárnej
práce.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent rozvinie už osvojené metódy vedeckej práce, formálne náležitosti diplomovej práce
(štruktúra práce) a tiež pochopí štruktúru právnej vedy, jej zaradenie medzi ostatné spoločenské
vedy, základy interdisciplinarity v právnej vede na úrovni vyžadovanej v magisterskom stupni
štúdia. Študent pochopí využitie rímskeho práva v pedagogickom procese, v praxi i v právnej vede.
Stručná osnova predmetu:
1. Vedecká práca (analýza a syntéza vo vedeckej práci, práca s prameňmi a odbornou literatúrou;
metodika záverečnej práce).
2. Citovanie vo vedeckých prácach. Základné spôsoby citovania (spôsob uvádzania odkazov),
korektnosť citovania.
3. Vedecké periodiká.
4. Vedecká etika.
5. Zásady vedeckej diskusie.
6. Rímske právo v kontexte právnej histórie.
7. Využívanie zdrojov rôzneho druhu, plagiátorstvo.
8. Právno-vedecké školy v dejinách (recepcia rímskeho práva, glosátori, komentátori, elegantná
jurisprudencia, normativizmus, pozitivizmus, prirodzeno-právna náuka).
9. Kritický prístup k rímskoprávnym prameňom.
Odporúčaná literatúra:
Gábriš, T.: Právo a dejiny. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012.
Knapp, V.: Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: Eurolex Bohemia, 2003.
Rebro, K.- Blaho, P.: Rímske právo. Bratislava: Iura edition, 2010.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry. Ako metóda sa využíva prednášanie referátov, diskusia, písanie seminárnej práce a
študovanie odborných a metodických prác.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 7
A
ABS
B
57,14

0,0

0,0

C

D

E

FX

28,57

0,0

14,29

0,0

Vyučujúci: JUDr. Mgr. Petra Capandová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1159/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z teórie práva a sociálnych vied

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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom,
príprava projektu diplomovej práce z teórie práva a sociálnych vied.
Záverečné hodnotenie: vypracovanie diplomovej práce z teórie práva a sociálnych vied.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne schopnosť pracovať s monografickou, časopiseckou a inou odbornou literatúrou
za účelom spracovania diplomovej práce. Študent ovláda základy vedeckej práce.
Stručná osnova predmetu:
1. Vypracovanie projektu diplomovej práce; obsahová stránka: vypracovanie rešeršu k danej téme,
celková štruktúra a spôsob spracovania práce, preukázanie teoretických vedomostí o danej téme;
metodologická a metodická stránka: identifikácia pojmov, vytýčenie problémov, cieľov, pojmov a
metodických postupov.
2. Priebežné konzultácie so školiteľom.
3. Analýza získaných výsledkov, ich interpretácia.
4. Vypracovanie samotnej diplomovej práce.
Odporúčaná literatúra:
Katuščák, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce, 4. vydanie, Nitra: Enigma, 2007.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 18
A
ABS
B
77,78

0,0

22,22

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Branislav Fábry, PhD., prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., prof.
PhDr. František Gahér, CSc., prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc., doc. JUDr. Rudolf Kasinec,
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PhD., Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M., JUDr. Tomáš Mészáros, PhD., JUDr. Mgr. Michal
Mrva, PhD., LL.M., Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1151/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z trestného 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom,
príprava diplomovej práce z trestného práva.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Absolvent si osvojí základy postupov pri písaní záverečnej práce v predpísanom rozsahu na vopred
stanovenú tému pod vedením svojho školiteľa. Absolvent získa schopnosť pracovať s citačnou
normou a zvládne základy vedeckej argumentácie.. Absolvent získa schopnosť formulovať vlastné
myšlienky spôsobom, ktorý mu umožní publikovať články a príspevky vo vedeckých periodikách.
Stručná osnova predmetu:
1. priblíženie hlavnej charakteristiky prác.
2. výber témy.
3. ciele a význam práce.
4. domáci a zahraničný kontext.
5. analýza a syntéza poznatkov.
6. sumarizácia existujúcej odbornej literatúry.
7. metodika práce a metódy skúmania, pracovné postupy.
8. štruktúra záverečnej práce.
9. etika a technika citovania.
10. aplikovateľnosť konkrétnych výsledkov výskumu.
11. logické usporiadanie a dostatočné zhodnotenie v konfrontácii s výsledkami iných autorov.
12. úvahy de lege ferenda, diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Podľa témy diplomovej práce.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 160
A
ABS
B
95,0

0,0

3,75

C

D

E

FX

0,0

0,0

1,25

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., prof. JUDr.
Jozef Čentéš, PhD., doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., MUDr. Dalibor Hojsík, PhD., MUDr.
Ľubomíra Izáková, PhD., 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., prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., doc. JUDr.
Yvetta Turayová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1160/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam z ústavného 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne hodnotenie: Individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom,
príprava projektu diplomovej práce ústavného práva.
Záverečné hodnotenie: vypracovanie diplomovej práce ústavného práva.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu diplomant získa znalosti a schopnosti tvorivo spracovať zvolenú tému
na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými
vedeckými postupmi, metódami a hypotézami.
Stručná osnova predmetu:
1. Odborné vedenie vedúcim práce, resp. školiteľom pri vedeckej a tvorivej činnosti študenta,
zameranej na vytvorenie diplomovej práce.
2. Priblíženie hlavnej charakteristiky práce – výber témy, informácia o cieľoch a význame práce.
3. Domáci a zahraničný kontext.
4. Analýza a syntéza poznatkov.
5. Sumarizácia existujúcej odbornej literatúry.
6. Metodika práce a metódy skúmania.
7. Pracovné postupy.
8. Štrukturovanie záverečnej práce.
9. Etika a technika citovania.
10. Aplikovateľnosť konkrétnych výsledkov výskumu.
11. Logické usporiadanie a dostatočné zhodnotenie v konfrontácii s výsledkami iných autorov.
12. Úvahy de lege ferenda.
13. Diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Breichová-Lapčáková, M.: Ústava a ústavné zákony. Bratislava: Kaligram, 2013.
Bröstl, A. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.
Cibulka, Ľ. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Štátoveda. Bratislava: PraF UK, 2013.
Čič, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012.
Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2012.
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Filip, J.: Ústavní právo České republiky: základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR. Brno:
Masarykova univerzita, 2003.
Filip, J.: Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2001.
Fridrich, B., Mokrá, L.: Praktikum ústavného práva Slovenskej republiky. Šamorín: Heuréka,
2011.
Fridrich, B., Mokrá, L., Trellová, L.: Ústavné právo I. Praktické zadania k seminárnym
cvičeniam. Bratislava: VO PraF UK, 2008.
Holländer, P.: Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.
Orosz, L., Svák, J., Balog, B.: Základy teórie konštitucionalizmu, Žilina: Eurokódex, 2012.
Posluch, M. Cibulka, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Šamorín: Heuréka, 2009.
Svák, J., Cibulka, Ľ., Klíma, K.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Všeobecná časť. Žilina:
Eurokódex, 2013.
Svák, J.: Vybrané zásady výkonu súdnictva. Bratislava: Concordia Trading, 1996.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS
B
46,15

0,0

23,08

C

D

E

FX

7,69

15,38

0,0

7,69

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/2-mPR-1161/17

Názov predmetu:
Seminár k diplomovým prácam zo správneho 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: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Individuálne štúdium odbornej literatúry a konzultácie so školiteľom,
príprava projektu diplomovej práce zo správneho práva.
Záverečné hodnotenie: Vypracovanie diplomovej práce zo správneho práva.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu diplomant získa znalosti a schopnosti tvorivo spracovať zvolenú tému
na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými
vedeckými postupmi, metódami a hypotézami.
Stručná osnova predmetu:
Odborné vedenie vedúcim práce, resp. školiteľom pri vedeckej a tvorivej činnosti študenta,
zameranej na vytvorenie diplomovej práce. Priblíženie hlavnej charakteristiky práce – výber témy,
informácia o cieľoch a význame práce, domáci a zahraničný kontext, analýza a syntéza poznatkov,
sumarizácia existujúcej odbornej literatúry, metodika práce a metódy 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, úvahy de lege ferenda, diskusia.
Odporúčaná literatúra:
Srebalová, M.: Príručka s príkladmi a úlohami zo správneho práva procesného. Bratislava. VO
Praf UK, 2006.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 1. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2012.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná časť, 2. prepracované a doplnené vyd.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo procesné. Všeobecná časť, 1. vyd. Bratislava: C. H. Beck,
2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
ABS
B
90,91

9,09

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Martin Dufala, PhD., JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD., doc. JUDr. Matej
Horvat, PhD., Mgr. Anton Martvoň, PhD., JUDr. Veronika Munková, PhD., doc. JUDr. Ing.
Bernard Pekár, PhD., prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., Mgr. Jana
Šmelková, PhD., prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., prof. JUDr.
Marián Vrabko, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1128/17

Názov predmetu:
Simulované arbitrážne konanie

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania v rámci medzinárodnej obchodnej arbitráže naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z medzinárodnej obchodnej arbitráže a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného arbitrážneho konania Willem
C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej
sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu arbitrážneho
konania z prostredia medzinárodného obchodného práva, pričom študenti pred odbornou porotou
(„arbitrážnym tribunálom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán.
Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri
uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac
o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: https://vismoot.pace.edu/).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
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Úvod do medzinárodnej obchodnej arbitráže
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Born, G.B.: International Commercial Arbitration. Zuidpoolsingel: Kluwer Law International,
2009.
Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kröll, S. M.: Comparative International Commercial Arbitration.
The Hague: Kluwer Law International, 2003.
Redfren, A., Hunter, M.: International Arbitration. Fifth edition. Oxford. Oxford University
Press, 2009.
Schlechtriem, P. - Schwenzer, I.: Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG). 3rd edition. Oxford, 2010.
Tweeddale, A., Tweeddale, K.: Arbitration of Commercial Disputes: International and English
Law and Practise. Oxford: Oxford University Press, 2007.
všetky základné informácie sú dostupné na webstránke <www.visteam.sk>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-967/17

Názov predmetu:
Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže
1

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je určený pre študentov, ktorí boli vybraní ako členovia súťažného tímu súťaže
simulovaného arbitrážneho konania Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
Výber študentov súťažného tímu prebieha podľa pravidiel stanovených fakultou (viac informácií
o výbere je dostupných na webovom sídle). Súťažný tím (za predpokladu splnenia kvalifikačných
podmienok stanovených v súťažných pravidlách) sa v letnom semestri zúčastňuje medzinárodného
finále, kde prezentuje svoje ústne argumenty. Kvalitná príprava na túto fázu súťaže je očakávaným
výstupom tohto predmetu.
Súťaž Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je atraktívna a jedinečná súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu arbitrážneho
konania z prostredia medzinárodného obchodného práva, pričom študenti pred odbornou porotou
(„arbitrážnym tribunálom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán.
Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri
uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Intenzívna príprava študenta v súťažnom tíme
prebieha práve v rámci tohto predmetu.
Viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: https://vismoot.pace.edu/.
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie s
profilom súťaže a so súťažnou kauzou. Úvod do medzinárodnej obchodnej arbitráže Právna
analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš Úvod do právnej
rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne pramene Analýza
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sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod. Legal Writting
(part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument Legal Writting (part
2) – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh Analýza odovzdaných
písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot) Legal Writting (part
3) – zdokonaľovanie podaní Legal Writting (part 4) – finalizácia podaní pred odovzdaním Oral
Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky zo
súťaže Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Born, G.B.: International Commercial Arbitration. Zuidpoolsingel: Kluwer Law International,
2009.
Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kröll, S. M.: Comparative International Commercial Arbitration.
The Hague: Kluwer Law International, 2003.
Redfren, A., Hunter, M.: International Arbitration. Fifth edition. Oxford. Oxford University
Press, 2009.
Schlechtriem, P. - Schwenzer, I.: Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG). 3rd edition. Oxford, 2010.
Tweeddale, A., Tweeddale, K.: Arbitration of Commercial Disputes: International and English
Law and Practise. Oxford: Oxford University Press, 2007.
všetky základné informácie sú dostupné na webstránke <www.visteam.sk>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-968/17

Názov predmetu:
Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže
2

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je určený pre študentov, ktorí boli vybraní ako členovia súťažného tímu súťaže
simulovaného arbitrážneho konania Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
Výber študentov súťažného tímu prebieha podľa pravidiel stanovených fakultou (viac informácií
o výbere je dostupných na webovom sídle). Súťažný tím musí v stanovenom dátume predložiť
písomné podanie (Memorandum). Kvalitná príprava a odovzdanie predmetného písomného zadania
je očakávaným výstupom tohto predmetu.
Súťaž Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je atraktívna a jedinečná súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu arbitrážneho
konania z prostredia medzinárodného obchodného práva, pričom študenti pred odbornou porotou
(„arbitrážnym tribunálom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán.
Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri
uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Intenzívna príprava študenta v súťažnom tíme
prebieha práve v rámci tohto predmetu.
Viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: https://vismoot.pace.edu/).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodnej obchodnej arbitráže
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Strana: 283

Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting (part 2) – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Legal Writting (part 3) – zdokonaľovanie podaní
Legal Writting (part 4) – finalizácia podaní pred odovzdaním
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Born, G.B.: International Commercial Arbitration. Zuidpoolsingel: Kluwer Law International,
2009.
Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kröll, S. M.: Comparative International Commercial Arbitration.
The Hague: Kluwer Law International, 2003.
Redfren, A., Hunter, M.: International Arbitration. Fifth edition. Oxford. Oxford University
Press, 2009.
Schlechtriem, P. - Schwenzer, I.: Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG). 3rd edition. Oxford, 2010.
Tweeddale, A., Tweeddale, K.: Arbitration of Commercial Disputes: International and English
Law and Practise. Oxford: Oxford University Press, 2007.
všetky základné informácie sú dostupné na webstránke <www.visteam.sk>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-969/17

Názov predmetu:
Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné
finále 1

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je určený pre študentov, ktorí boli vybraní ako členovia súťažného tímu súťaže
simulovaného arbitrážneho konania Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
Výber študentov súťažného tímu prebieha podľa pravidiel stanovených fakultou (viac informácií
o výbere je dostupných na webovom sídle). Súťažný tím (za predpokladu splnenia kvalifikačných
podmienok stanovených v súťažných pravidlách) sa v letnom semestri zúčastňuje medzinárodného
finále, kde prezentuje svoje ústne argumenty. Kvalitná príprava na túto fázu súťaže je očakávaným
výstupom tohto predmetu.
Súťaž Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je atraktívna a jedinečná súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu arbitrážneho
konania z prostredia medzinárodného obchodného práva, pričom študenti pred odbornou porotou
(„arbitrážnym tribunálom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán.
Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri
uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Intenzívna príprava študenta v súťažnom tíme
prebieha práve v rámci tohto predmetu.
Viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: https://vismoot.pace.edu/.
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodnej obchodnej arbitráže
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
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Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Analýza odovzdaných písomných zadaní
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Oral Advocacy (part 3)
Oral Advocacy (part 4)
Simulované konanie pred vycestovaním na súťaž (1)
Simulované konanie pred vycestovaním na súťaž (2)
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Born, G.B.: International Commercial Arbitration. Zuidpoolsingel: Kluwer Law International,
2009.
Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kröll, S. M.: Comparative International Commercial Arbitration.
The Hague: Kluwer Law International, 2003.
Redfren, A., Hunter, M.: International Arbitration. Fifth edition. Oxford. Oxford University
Press, 2009.
Schlechtriem, P. - Schwenzer, I.: Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG). 3rd edition. Oxford, 2010.
Tweeddale, A., Tweeddale, K.: Arbitration of Commercial Disputes: International and English
Law and Practise. Oxford: Oxford University Press, 2007.
všetky základné informácie sú dostupné na webstránke <www.visteam.sk>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-970/17

Názov predmetu:
Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné
finále 2

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je určený pre študentov, ktorí boli vybraní ako členovia súťažného tímu súťaže
simulovaného arbitrážneho konania Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
Výber študentov súťažného tímu prebieha podľa pravidiel stanovených fakultou (viac informácií
o výbere je dostupných na webovom sídle). Súťažný tím (za predpokladu splnenia kvalifikačných
podmienok stanovených v súťažných pravidlách) sa v letnom semestri zúčastňuje medzinárodného
finále, kde prezentuje svoje ústne argumenty. Kvalitná príprava na túto fázu súťaže je očakávaným
výstupom tohto predmetu.
Súťaž Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je atraktívna a jedinečná súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu arbitrážneho
konania z prostredia medzinárodného obchodného práva, pričom študenti pred odbornou porotou
(„arbitrážnym tribunálom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán.
Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri
uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Intenzívna príprava študenta v súťažnom tíme
prebieha práve v rámci tohto predmetu.
Viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: https://vismoot.pace.edu/.
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodnej obchodnej arbitráže
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
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Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Analýza odovzdaných písomných zadaní
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Oral Advocacy (part 3)
Oral Advocacy (part 4)
Simulované konanie pred vycestovaním na súťaž (1)
Simulované konanie pred vycestovaním na súťaž (2)
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Born, G.B.: International Commercial Arbitration. Zuidpoolsingel: Kluwer Law International,
2009.
Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kröll, S. M.: Comparative International Commercial Arbitration.
The Hague: Kluwer Law International, 2003.
Redfren, A., Hunter, M.: International Arbitration. Fifth edition. Oxford. Oxford University
Press, 2009.
Schlechtriem, P. - Schwenzer, I.: Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG). 3rd edition. Oxford, 2010.
Tweeddale, A., Tweeddale, K.: Arbitration of Commercial Disputes: International and English
Law and Practise. Oxford: Oxford University Press, 2007.
všetky základné informácie sú dostupné na webstránke <www.visteam.sk>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1132/17

Názov predmetu:
Simulovaný spor pred ESĽP

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
(European Court of Human Rights) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“)
potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z oblasti
medzinárodnej ochrany ľudských práv a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho
argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti
pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať
s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie
zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti ľudských
práv – European Human Rights Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži študent zastáva pozíciu právneho
zástupcu v simulovanom konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, čím získava
jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce
po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním
na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej
stránke súťaže: http://ehrmcc.elsa.org).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv.
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Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz (napr. databáza HUDOC), metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach z oblasti ľudských práv
Odporúčaná literatúra:
Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford: OUP. 2014
Moeckli D., Shah S. & Sivakumaran, S.: International Human Rights Law. Oxford: OUP. 2013
Mowbray A.: Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights.
Oxford: OUP. 2012
Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: OUP.
2014
http://hudoc.echr.coe.int
http://coe.int
http://human rightsmoot.elsa.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-971/17

Názov predmetu:
Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
(European Court of Human Rights) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“)
potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z oblasti
medzinárodnej ochrany ľudských práv a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho
argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti
pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať
s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie
zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti ľudských
práv – European Human Rights Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži študent zastáva pozíciu právneho
zástupcu v simulovanom konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, čím získava
jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce
po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním
na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej
stránke súťaže: http://ehrmcc.elsa.org).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv.
Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
Strana: 291

Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz (napr. databáza HUDOC), metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach z oblasti ľudských práv
Odporúčaná literatúra:
Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford: OUP. 2014
Moeckli D., Shah S. & Sivakumaran, S.: International Human Rights Law. Oxford: OUP. 2013
Mowbray A.: Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights.
Oxford: OUP. 2012
Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: OUP.
2014
http://hudoc.echr.coe.int
http://coe.int
http://human rightsmoot.elsa.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3
A
ABS
B
66,67

0,0

0,0

C

D

E

FX

33,33

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Marek Domin, PhD., doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Mgr. Soňa
Ondrášiková, JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., JUDr. Zuzana Ligasová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-972/17

Názov predmetu:
Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2

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., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
(European Court of Human Rights) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“)
potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z oblasti
medzinárodnej ochrany ľudských práv a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho
argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti
pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať
s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie
zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti ľudských
práv – European Human Rights Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži študent zastáva pozíciu právneho
zástupcu v simulovanom konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, čím získava
jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce
po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním
na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej
stránke súťaže: http://ehrmcc.elsa.org).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv.
Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz (napr. databáza HUDOC), metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach z oblasti ľudských práv
Odporúčaná literatúra:
Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford: OUP. 2014
Moeckli D., Shah S. & Sivakumaran, S.: International Human Rights Law. Oxford: OUP. 2013
Mowbray A.: Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights.
Oxford: OUP. 2012
Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: OUP.
2014
http://hudoc.echr.coe.int
http://coe.int
http://human rightsmoot.elsa.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: doc. JUDr. Marek Domin, PhD., doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Mgr. Soňa
Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-973/17

Názov predmetu:
Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
(European Court of Human Rights) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“)
potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z oblasti
medzinárodnej ochrany ľudských práv a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho
argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti
pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať
s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie
zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti ľudských
práv – European Human Rights Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži študent zastáva pozíciu právneho
zástupcu v simulovanom konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, čím získava
jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce
po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním
na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej
stránke súťaže: http://ehrmcc.elsa.org).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv.
Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz (napr. databáza HUDOC), metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach z oblasti ľudských práv
Odporúčaná literatúra:
Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford: OUP. 2014
Moeckli D., Shah S. & Sivakumaran, S.: International Human Rights Law. Oxford: OUP. 2013
Mowbray A.: Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights.
Oxford: OUP. 2012
Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: OUP.
2014
http://hudoc.echr.coe.int
http://coe.int
http://human rightsmoot.elsa.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: doc. JUDr. Marek Domin, PhD., doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Mgr. Soňa
Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-974/17

Názov predmetu:
Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2

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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
(European Court of Human Rights) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“)
potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z oblasti
medzinárodnej ochrany ľudských práv a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho
argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti
pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať
s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie
zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti ľudských
práv – European Human Rights Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži študent zastáva pozíciu právneho
zástupcu v simulovanom konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, čím získava
jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce
po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním
na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej
stránke súťaže: http://ehrmcc.elsa.org).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv.
Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz (napr. databáza HUDOC), metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach z oblasti ľudských práv
Odporúčaná literatúra:
Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford: OUP. 2014
Moeckli D., Shah S. & Sivakumaran, S.: International Human Rights Law. Oxford: OUP. 2013
Mowbray A.: Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights.
Oxford: OUP. 2012
Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: OUP.
2014
http://hudoc.echr.coe.int
http://coe.int
http://human rightsmoot.elsa.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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: doc. JUDr. Marek Domin, PhD., doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Mgr. Soňa
Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.UKPV/mPRV17-1184/18 Simulovaný súdny spor z azylového 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: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kombinované hodnotenie: vypracovanie súťažného zadania vo forme memoranda; účasť na ústnom
kole simulovaného súdneho sporu.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Študent v priebehu semestra nadobudne základné vedomosti z oblasti azylového práva, ktoré bude
následne schopný zúročiť pri príprave na ústne kolo simulovaného sporu. V rámci tejto prípravy
si študent následne osvojí schopnosť interpretovať pramene azylového práva a taktiež schopnosť
formulovať argumenty, využiteľné v priebehu simulovaného ústneho pojednávania.
Stručná osnova predmetu:
1. Príprava ústnej a písomnej prezentácie podania
2. Osvojovanie si argumentačných techník
3. Účasť na ústnych kolách simulovaného súdneho sporu z azylového práva
Odporúčaná literatúra:
Písomné zadanie prípadovej štúdie, poskytnuté organizátorom súťaže a odborná literatúra
vzťahujúca sa na predmetnú kauzu, poskytnutá vyučujúcim.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Predmet si môžu zapísať len tí študenti, ktorí úspešne prejdú výberovým konaním,
organizovaným Ústavom klinického právneho vzdelania.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 2
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0
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Vyučujúci: JUDr. Viktória Marková, JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 05.06.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP/mPRV17-925/17

Názov predmetu:
Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového
obchodu

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %, z toho aktivita na seminároch 10 %, riešenie zadania seminárnej
práce (obchodného prípadu a jeho prezentácia 40 %, riešenie praktického prípadu 50 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s jednotlivými aspektami a nástrojmi medzinárodného obchodného práva
v rámci zmluvného systému WTO, ich premietnutie a praktická aplikácia v rámci spoločnej
obchodnej politiky Európskej únie. Študent bude vedieť riešiť a analyzovať základné situácie
vzniknuté v rámci medzinárodný vzťahov v rámci obchodnej politiky, ako je urovnávanie
sporov, doložka najvyšších výhod, národné zaobchádzanie, ochrana investícií, anti-dumpingové a
vyrovnávacie opatrenia.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem obchodnej politiky, vývoj a úvod do zmluvného systému WTO
2. GATT - základné pojmy a nástroje
3. GATS - základné pojmy a nástroje
4. TRIPS - - základné pojmy a nástroje
5. Ochrana investícií - všeobecná charakteristika
6. Systém európskej spoločnej obchodnej politiky, právomoci inštitúcií
7. Zmluvný systém spoločnej obchodnej politiky - všeobecná charakteristika
8. Európska únia vo WTO
9. Jednostranné ochranné opatrenia
10. Anti-dumpingové opatrenia
11. Vyrovnávacie opatrenia
12. Všeobecný systém preferencií
13. OChrana investícií a EÚ
14. CETA
Odporúčaná literatúra:
Šturma, P., Balaš, V.: Medzinárodní ekonomické právo, 2. vyd., Praha : C.H.Beck, 2013.
Blažo, O.: Základy práva spoločnej obchodnej politiky Európskej únie, Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 8
A
ABS
B
37,5

12,5

12,5

C

D

E

FX

12,5

0,0

25,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 14.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-975/17

Názov predmetu:
Stáž 2/1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: stáž
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 30d
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 %
študent predkladá výsledky svojej práce pedagógovi, ktorý ho hodnotí.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom možnosť praktického vzdelávania prostredníctvom absolvovania stáže v
partnerských inštitúciách fakulty pod odborným a organizačným dohľadom supervízora. Študentovi
bude umožnený prístup k právnym prípadom a zadania podľa konkrétnych možností inštitúcie, kde
bude stáž realizovaná.
Stručná osnova predmetu:
Ideou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti od odborníkov
z praxe, a to najmä z významných odborných inštitúcií, ktoré môžu mať výrazný vplyv na ďalšie
profesijné i životné smerovanie študentov práva. Študenti si praktickou formou osvoja nielen
vedomosti alebo aj zručnosti a získajú skúsenosti právnickej profesie.
Stáž bude realizovaná podľa aktuálnej ponuky na rôznych verejných inštitúciách či vrámci
neziskového sektora. Napr. na ministerstvách a ostatných orgánoch štátnej správy, súdoch rôzneho
stupňa, Kancelárii verejného ochrancu práv, Národnej banke Slovenska, Prezídiu Policajného
zboru, Medzinárodnej organizácii pre migráciu, Centre právnej pomoci, Slovenskom národnom
stredisku pre ľudské práva a pod.
Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia zaujímajúci sa o stáž budú mať v priebehu semestra
možnosť sa o ňu uchádzať podľa aktuálnych pokynov (ústne alebo písomné výberové konanie).
Následne im bude pred zápisom predmetov oznámené, či boli umiestnení do požadovanej inštitúcie.
Odporúčaná literatúra:
Podľa pokynov konkrétnej inštitúcie a supervízora.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 18
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-976/17

Názov predmetu:
Stáž 2/2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: stáž
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 30d
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 %
študent predkladá výsledky svojej práce pedagógovi, ktorý ho hodnotí.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom možnosť praktického vzdelávania prostredníctvom absolvovania stáže v
partnerských inštitúciách fakulty pod odborným a organizačným dohľadom supervízora. Študentovi
bude umožnený prístup k právnym prípadom a zadania podľa konkrétnych možností inštitúcie, kde
bude stáž realizovaná.
Stručná osnova predmetu:
Ideou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti od odborníkov
z praxe, a to najmä z významných odborných inštitúcií, ktoré môžu mať výrazný vplyv na ďalšie
profesijné i životné smerovanie študentov práva. Študenti si praktickou formou osvoja nielen
vedomosti alebo aj zručnosti a získajú skúsenosti právnickej profesie.
Stáž bude realizovaná podľa aktuálnej ponuky na rôznych verejných inštitúciách či vrámci
neziskového sektora. Napr. na ministerstvách a ostatných orgánoch štátnej správy, súdoch rôzneho
stupňa, Kancelárii verejného ochrancu práv, Národnej banke Slovenska, Prezídiu Policajného
zboru, Medzinárodnej organizácii pre migráciu, Centre právnej pomoci, Slovenskom národnom
stredisku pre ľudské práva a pod.
Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia zaujímajúci sa o stáž budú mať v priebehu semestra
možnosť sa o ňu uchádzať podľa aktuálnych pokynov (ústne alebo písomné výberové konanie).
Následne im bude pred zápisom predmetov oznámené, či boli umiestnení do požadovanej inštitúcie.
Odporúčaná literatúra:
Podľa pokynov konkrétnej inštitúcie a supervízora.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 16
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-1186/18

Názov predmetu:
Stáž 2/3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: stáž
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 30d
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 %
študent predkladá výsledky svojej práce pedagógovi, ktorý ho hodnotí.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom možnosť praktického vzdelávania prostredníctvom absolvovania stáže v
partnerských inštitúciách fakulty pod odborným a organizačným dohľadom supervízora. Študentovi
bude umožnený prístup k právnym prípadom a zadania podľa konkrétnych možností inštitúcie, kde
bude stáž realizovaná.
Stručná osnova predmetu:
Ideou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti od odborníkov
z praxe, a to najmä z významných odborných inštitúcií, ktoré môžu mať výrazný vplyv na ďalšie
profesijné i životné smerovanie študentov práva. Študenti si praktickou formou osvoja nielen
vedomosti alebo aj zručnosti a získajú skúsenosti právnickej profesie.
Stáž bude realizovaná podľa aktuálnej ponuky na rôznych verejných inštitúciách či vrámci
neziskového sektora. Napr. na ministerstvách a ostatných orgánoch štátnej správy, súdoch rôzneho
stupňa, Kancelárii verejného ochrancu práv, Národnej banke Slovenska, Prezídiu Policajného
zboru, Medzinárodnej organizácii pre migráciu, Centre právnej pomoci, Slovenskom národnom
stredisku pre ľudské práva a pod.
Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia zaujímajúci sa o stáž budú mať v priebehu semestra
možnosť sa o ňu uchádzať podľa aktuálnych pokynov (ústne alebo písomné výberové konanie).
Následne im bude pred zápisom predmetov oznámené, či boli umiestnení do požadovanej inštitúcie.
Odporúčaná literatúra:
Podľa pokynov konkrétnej inštitúcie a supervízora.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 32
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 05.06.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-1187/18

Názov predmetu:
Stáž 2/4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: stáž
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 30d
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 %
študent predkladá výsledky svojej práce pedagógovi, ktorý ho hodnotí.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom možnosť praktického vzdelávania prostredníctvom absolvovania stáže v
partnerských inštitúciách fakulty pod odborným a organizačným dohľadom supervízora. Študentovi
bude umožnený prístup k právnym prípadom a zadania podľa konkrétnych možností inštitúcie, kde
bude stáž realizovaná.
Stručná osnova predmetu:
Ideou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti od odborníkov
z praxe, a to najmä z významných odborných inštitúcií, ktoré môžu mať výrazný vplyv na ďalšie
profesijné i životné smerovanie študentov práva. Študenti si praktickou formou osvoja nielen
vedomosti alebo aj zručnosti a získajú skúsenosti právnickej profesie.
Stáž bude realizovaná podľa aktuálnej ponuky na rôznych verejných inštitúciách či vrámci
neziskového sektora. Napr. na ministerstvách a ostatných orgánoch štátnej správy, súdoch rôzneho
stupňa, Kancelárii verejného ochrancu práv, Národnej banke Slovenska, Prezídiu Policajného
zboru, Medzinárodnej organizácii pre migráciu, Centre právnej pomoci, Slovenskom národnom
stredisku pre ľudské práva a pod.
Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia zaujímajúci sa o stáž budú mať v priebehu semestra
možnosť sa o ňu uchádzať podľa aktuálnych pokynov (ústne alebo písomné výberové konanie).
Následne im bude pred zápisom predmetov oznámené, či boli umiestnení do požadovanej inštitúcie.
Odporúčaná literatúra:
Podľa pokynov konkrétnej inštitúcie a supervízora.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 2
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 05.06.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/2-mPR-560/15

Názov predmetu:
Súdna psychiatria

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Obsah a náplň predmetu vychádza zo základov všeobecnej a špeciálnej časti súdnej psychiatrie
vyučovanej na Lekárskej fakulte a je špeciálne upravená pre poslucháčov Katedry trestného práva,
kriminalistiky a kriminológie na PraF UK čo do zrozumiteľnosti a rozsahu, aby právnik, ktorý je
činný v trestnoprávnej praxi vedel chápať ale aj právnicky využiť poznatky teórie a praxe súdnej
psychiatrie a tvorivo ich uplatniť vo svojej dennej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Obsahová štruktúra predmetu je zostavená z 20 tém všeobecnej časti a z 19 tém špeciálnej
časti okruhov prednášok, súdna psychiatria prináša klasifikáciu psychických porúch a ich liečby,
analyzuje syndrómy, podklady nepríčetnosti a načrtáva možnosti prístupu k osobám s poruchami
zdravia. V osobitnej časti sa študent oboznámi s jednotlivými druhmi psychore-aktívnych porúch
ako aj vybranými špeciálnymi problémami zo súdno- psychiatrickej praxe.
Odporúčaná literatúra:
Kolibáš, E. Všeobecná psychiatria. Univerzita Komenského Bratislava, 2007
Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. Univerzita Komenského Bratislava, 2010
Pavlovský, P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychologie, 4. vydání. Grada, Praha, 2012
Fleischer, J. a kol.: Súdna psychiatria, Právnická fakulta UK, Bratislava, 2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 184
A
ABS
B
8,15

2,72

33,15

C

D

E

FX

32,07

14,67

9,24

0,0
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Vyučujúci: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:

Strana: 312

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/1-mPR-546/16

Názov predmetu:
Súdna psychológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Obsah a náplň predmetu vychádza zo základov všeobecnej a špeciálnej časti súdnej psychológie
vyučovanej na Katedre psychológie FF UK a je špeciálne upravená pre poslucháčov Katedry
trestného práva kriminalistiky a kriminológie PraF UK čo do zrozumiteľnosti a rozsahu, aby
právnik, ktorý je činný v trestnoprávnej praxi vedel chápať ale aj právnicky využiť poznatky teórie
a praxe súdnej psychológie a tvorivo ich uplatniť vo svojej dennej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Obsahová štruktúra predmetu je zostavená z 18 tém všeobecnej časti a zo 17 tém špeciálnej časti
okruhov prednášok, súdna psychológia sa zaoberá okrem výučby o psychických deter-minantoch
sociálneho zlyhania aj prehľadom teórií delikvencií a psychických expertíz. Uvá-dza študenta do
problému forenznej agresológie, sexuológie ako aj postpenitenciárnej starostlivosti.
Odporúčaná literatúra:
Heretik, A.: Forenzná psychológia. Bratislava, SPN 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 90
A
ABS
B
5,56

1,11

18,89

C

D

E

FX

17,78

22,22

28,89

5,56

Vyučujúci: prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/1-mPRV-569Z/00

Názov predmetu:
Súdne inžinierstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Obsah a náplň predmetu vychádza zo základov všeobecnej a špeciálnej časti súdneho inžinierstva
vyučovaného na Ústave súdneho inžinierstva a špeciálne upraveného čo do zrozumiteľnosti a
rozsahu, aby právnik, ktorý je činný v trestnoprávnej praxi vedel chápať ale aj právnicky využiť
poznatky teórie a praxe súdneho inžinierstva a tvorivo ich uplatniť vo svojej dennej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Obsahová štruktúra predmetu je zostavená z 30 tém odborných prednášok, súdne inžinierstvo
sa zaoberá základnými otázkami právnej problematiky v znaleckej činnosti, právnym postavením znalca a znaleckého posudku, základnými poznatkami súdneho inžinierstva s dôrazom na
systematiku, základnými nástrojmi a metódami znaleckej činnosti, analýzy a diagnostiko-vania,
spracovaním znaleckého posudku.
Odporúčaná literatúra:
Kasanický, G. a kol.: Základy súdneho inžinierstva, Žilina, EDIS 1999
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 407
A
ABS
B
82,56

0,74

9,09

C

D

E

FX

4,91

0,74

0,74

1,23

Vyučujúci: Marián Hrubizna, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
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Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/1-mPR-569L/16

Názov predmetu:
Súdne inžinierstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Obsah a náplň predmetu vychádza zo základov všeobecnej a špeciálnej časti súdneho inžinierstva
vyučovaného na Ústave súdneho inžinierstva a špeciálne upraveného čo do zrozumiteľnosti a
rozsahu, aby právnik, ktorý je činný v trestnoprávnej praxi vedel chápať ale aj právnicky využiť
poznatky teórie a praxe súdneho inžinierstva a tvorivo ich uplatniť vo svojej dennej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Obsahová štruktúra predmetu je zostavená z 30 tém odborných prednášok, súdne inžinierstvo
sa zaoberá základnými otázkami právnej problematiky v znaleckej činnosti, právnym postavením znalca a znaleckého posudku, základnými poznatkami súdneho inžinierstva s dôrazom na
systematiku, základnými nástrojmi a metódami znaleckej činnosti, analýzy a diagnostiko-vania,
spracovaním znaleckého posudku.
Odporúčaná literatúra:
Kasanický, G. a kol.: Základy súdneho inžinierstva, Žilina, EDIS 1999
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 163
A
ABS
B
68,71

0,61

22,09

C

D

E

FX

5,52

3,07

0,0

0,0

Vyučujúci: Marián Hrubizna, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
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Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/1-mPR-547L/16

Názov predmetu:
Súdne lekárstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Vylučujúce predmety: PraF.KTPKK/1-mPR-547-Z/17
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Obsah a náplň predmetu vychádza zo základov všeobecnej a špeciálnej časti súdneho lekárstva
vyučovaného na Lekárskej fakulte a špeciálne upraveného čo do zrozumiteľnosti a rozsahu, aby
právnik, ktorý je činný v trestnoprávnej praxi vedel chápať, ale aj právnicky využiť poznatky teórie
a praxe súdneho lekárstva a tvorivo ich uplatniť vo svojej dennej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Obsahová štruktúra predmetu je zostavená z 53 špeciálnych tém prednášok, súdne lekárstvo sa
zaoberá výučbou lekárskeho skúmania príčin smrti a procesu umierania, pitvou a jednotlivými
príčinami smrti ako sú mechanické poranenia, zlomeniny, pády, dusenie, elektrický prúd, vysoká a
nízka teplota. Osobitne sa prihliada na úrazy na železniciach a v cestnej premávke.
Odporúčaná literatúra:
Mego, M.: Súdne lekárstvo I. Psychoprof, Nové Zámky 2001
Mego, M.: Súdne lekárstvo pre právnikov. VO PF UK, Bratislava 1993
Kováč, P. a kol.: Súdne lekárstvo pre právnikov. Iura Edition, Bratislava 2005
Vorel, F. a kol.: Soudní lékařství. Grada Publishing, Praha 1999
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 172
A
ABS
B
12,21

0,0

26,74

C

D

E

FX

26,16

21,51

11,63

1,74
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Vyučujúci: MUDr. Dalibor Hojsík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:

Strana: 319

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/1-mPR-547Z/17

Názov predmetu:
Súdne lekárstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Vylučujúce predmety: PraF.KTPKK/1-mPR-547-L/16
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Obsah a náplň predmetu vychádza zo základov všeobecnej a špeciálnej časti súdneho lekárstva
vyučovaného na Lekárskej fakulte a špeciálne upraveného čo do zrozumiteľnosti a rozsahu, aby
právnik, ktorý je činný v trestnoprávnej praxi vedel chápať, ale aj právnicky využiť poznatky teórie
a praxe súdneho lekárstva a tvorivo ich uplatniť vo svojej dennej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Obsahová štruktúra predmetu je zostavená z 53 špeciálnych tém prednášok, súdne lekárstvo sa
zaoberá výučbou lekárskeho skúmania príčin smrti a procesu umierania, pitvou a jednotlivými
príčinami smrti ako sú mechanické poranenia, zlomeniny, pády, dusenie, elektrický prúd, vysoká a
nízka teplota. Osobitne sa prihliada na úrazy na železniciach a v cestnej premávke.
Odporúčaná literatúra:
Mego, M.: Súdne lekárstvo I. Psychoprof, Nové Zámky 2001
Mego, M.: Súdne lekárstvo pre právnikov. VO PF UK, Bratislava 1993
Kováč, P. a kol.: Súdne lekárstvo pre právnikov. Iura Edition, Bratislava 2005
Vorel, F. a kol.: Soudní lékařství. Grada Publishing, Praha 1999
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 53
A
ABS
B
26,42

1,89

11,32

C

D

E

FX

22,64

22,64

11,32

3,77
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Vyučujúci: MUDr. Dalibor Hojsík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOFHP/C-bmPR-725/15 Súťažné právo 1
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: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
10% známky: aktívna práca počas semestra
20% známky: meta-mooting (aktívna participácia na riešení prípadu)
Záverečné hodnotenie:
70% známky: záverečná esej (max. 2 000 slov)
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 %
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základmi súťažného práva, s dôrazom najmä na súťažne právo Európskej
únie, a vybudovať solídny základ pre ďalšie štúdium tejto problematiky. Predmet pokryje základné
témy súťažného práva, pričom je osobitne zameraný na problematiku kontroly koncentrácií.
Najlepší študenti budú mať možnosť absolvovať odbornú stáž na Protimonopolnom úrade SR.
Stručná osnova predmetu:
1) Súťažné právo - základný koncept a ekonomické teórie
2) Obmedzovanie súťaže – všeobecný prehľad
3) Definícia relevantného trhu, trhová sila, bariéry vstupu na trh
4) Súťažné právo – legislatívny a inštitucionálny rámec
5) Koncentrácie I. (horizontálne)
6) Koncentrácie II. (vertikálne)
7) Koncentrácie III. (konglomerátne)
8) Kontrola koncentrácií - procesné, regulačné a schvaľovacie mechanizmy
9) Meta-mooting časť I (prípad z oblasti fúzií)
10) Meta-mooting časť II (prípad z oblasti fúzií)
11) Meta-mooting časť III (prípad z oblasti fúzií)
Odporúčaná literatúra:
Rose, Vivien; Bailey, David: Bellamy and Child: European Union Law of Competition 7th ed
(Oxford: Oxford University Press, 2013)
G. Monti: Perspectives on EC Competition Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)
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R. Whis:h Competition Law 7th ed (Oxford: Oxford University Press, 2012)
A. Jones and B. Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials 4th ed (Oxford: Oxford
University Press, 2010)
Geradin, Damien; Layne-Farrar, Anne; Petit, Nicolas: EU Competition Law and Economics
(Oxford: Oxford University Press, 2012)
Ortiz Blanco, Luis: EU Competition Procedure 3rd ed (Oxford: Oxford University Press, 2013)
Kokkoris, Ioannis; Shelanski, Howard: EU Merger Control (Oxford: Oxford University Press,
2013)
Niels, Gunnar; Jenkins, Helen; Kavanagh, James: Economics for Competition Lawyers (Oxford:
Oxford University Press, 2011)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 72
A
ABS
B
47,22

5,56

22,22

C

D

E

FX

5,56

0,0

4,17

15,28

Vyučujúci: JUDr. Juraj Steinecker, JUDr. Radoslav Tóth, LL. M., JUDr. Zuzana Šabová
Dátum poslednej zmeny: 03.05.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOFHP/C-bmPR-726/15 Súťažné právo 2
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: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
10% známky: aktívna práca počas semestra
20% známky: meta-mooting (aktívna participácia na riešení prípadu)
Záverečné hodnotenie:
70% známky: záverečná skúška (skúška vo forme „open book exam“, študenti sú počas skúšky
oprávnení používať akékoľvek písomné materiály, knihy atď., pričom je potrebné zodpovedať 2
zo 6 otázok)
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 %
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 30/70
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základmi súťažného práva, s dôrazom najmä na súťažne právo Európskej
únie, a vybudovať solídny základ pre ďalšie štúdium tejto problematiky. Predmet je zameraný
osobitne na problematiku protisúťažného správania podnikateľov (zneužívanie dominantného
postavenia, dohody obmedzujúce súťaž). Voľne nadväzuje na predmet „Súťažné právo 1.“,
nevyžaduje však jeho predchádzajúce absolvovanie. Najlepší študenti budú mať možnosť
absolvovať odbornú stáž na Protimonopolnom úrade SR.
Stručná osnova predmetu:
1) Zneužívanie dominantného postavenia I. (cenové praktiky)
2) Zneužívanie dominantného postavenia II. (necenové praktiky)
3) Horizontálne (kartelové) dohody a leniency program
4) Vertikálne dohody
5) Súťažná politika vs. iné verejné záujmy a štátna pomoc
6) Aplikácia súťažného práva v rôznych sektoroch
7) Presadzovanie súťažného práva prostriedkami verejného práva
8) Presadzovanie súťažného práva prostriedkami súkromného práva
9) Meta-mooting I (prípad z oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž)
10) Meta-mooting II (prípad z oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž)
11) Meta-mooting III (prípad z oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž)
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Odporúčaná literatúra:
Rose, Vivien; Bailey, David: Bellamy and Child: European Union Law of Competition 7th ed
(Oxford: Oxford University Press, 2013)
G. Monti: Perspectives on EC Competition Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)
R. Whish: Competition Law 7th ed (Oxford: Oxford University Press, 2012)
A. Jones and B. Sufrin: EC Competition Law, Text, Cases and Materials 4th ed (Oxford: Oxford
University Press, 2010)
Geradin, Damien; Layne-Farrar, Anne; Petit, Nicolas: EU Competition Law and Economics
(Oxford: Oxford University Press, 2012)
Ortiz Blanco, Luis: EU Competition Procedure 3rd ed (Oxford: Oxford University Press, 2013)
Kokkoris, Ioannis; Shelanski, Howard: EU Merger Control (Oxford: Oxford University Press,
2013)
Niels, Gunnar; Jenkins, Helen; Kavanagh, James: Economics for Competition Lawyers (Oxford:
Oxford University Press, 2011)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 16
A
ABS
B
62,5

0,0

25,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

12,5

Vyučujúci: JUDr. Juraj Steinecker, JUDr. Radoslav Tóth, LL. M., JUDr. Zuzana Šabová
Dátum poslednej zmeny: 03.05.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP/mPRV17-1189/18

Názov predmetu:
Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %, z toho aktivita na seminároch 20 %, riešenie zadania seminárnej
práce a jeho prezentácia 30 %, riešenie praktického prípadu 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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na procesy a účinky presadzovania a uplatňovania práva EU vo vnútroštátnej
praxi. Cieľom predmetu je pokryť teoretické pozadie a súdnu interpretáciu princípov aplikácie
práva EÚ, ako aj doktríny, metódy a nástroje implementácie práva EÚ do právneho poriadku
členských štátov. Študenti získajú znalosti potrebné k správnej aplikácii práva EU v právnej praxi,
zručnosti spojené s odlišovaním a uplatňovaním jednotlivých aplikačných princípov, schopnosť
analyzovať a uplatňovať kľúčovú judikatúru, ako aj metodickú pripravenosť pre právne bezchybnú
a správnu implementáciu úniového práva.
Stručná osnova predmetu:
1. Autonómia a presadzovanie práva EÚ
2. Priama použiteľnosť a priamy účinok - všeobecné podmienky
3. Priamy účinok smerníc
4. Princíp nepriameho účinku
5. Dopady úniového práva na vnútroštátne normy a normotvorbu
6. Národná procesná autonómia a jej limity
7. Povinnosť implementovať právo EU
8. Vymáhanie implementačnej povinnosti
9. Národná prax implementácie
10. Prípadové štúdie implementácie v slovenskej praxi 1
11. Prípadové štúdie implementácie v slovenskej praxi 2
12. Prípadové štúdie implementácie v slovenskej praxi 3
13. Prípadové štúdie implementácie v slovenskej praxi 4
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14. Prípadové štúdie implementácie v slovenskej praxi 5
Odporúčaná literatúra:
DE WITTE ed. National Courts and EU Law. New Issues, Theories and Methods. Edward Elgar,
2016.
THOMANN; SAGER. Innovative Approaches to EU Multilevel Implementation: Moving
beyond legal compliance. Routledge, 2018.
SCHROEDER. Strengthening the Rule of Law in Europe: From a Common Concept to
Mechanisms of Implementation. Hart, 2016.
ARNULL et al. A Constitutional Order of States? Essays in EU Law in Honour of Alan
Dashwood, Oxford, 2011.
BARENTS. The Autonomy of Community Law, Hague, 2004.
CRAIG, de BÚRCA. EU Law – Text, Cases and Materials, Oxford UP, 2016.
CRAIG, de BÚRCA. The Evolution of EU Law, Oxford, 2011.
MADURO, AZOULAI et al. The Past and Future of EU Law, The Classics of EU Law Revisited
on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Hart, 2010.
SCHÜTZE. European Constitutional Law, Cambridge, 2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD., JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/2-mPR-125/15

Názov predmetu:
Trestné právo 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: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent si osvojí teoretické základy trestného práva hmotného. Po absolvovaní predmetu je
študent spôsobilý realizovať analýzu platnej právnej úpravy (predovšetkým Trestného zákona a
súvisiacich predpisov) a jednotlivých inštitútov trestného práva s cieľom ich správneho výkladu,
argumentácie a aplikácie.
Stručná osnova predmetu:
Význam a miesto trestného práva v právnom poriadku SR, pojem trestného činu a jeho
znaky, okolnosti vylučujúce protiprávnosť, skutková podstata trestného činu a jej znaky, trestne
zodpovedný subjekt, vývojové štádiá trestného činu, trestná súčinnosť, opakované páchanie trestnej
činnosti, právne následky trestného činu.
Odporúčaná literatúra:
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
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 800
A
ABS
B
40,0

5,25

21,38

C

D

E

FX

16,88

7,38

8,38

0,75
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Vyučujúci: prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., doc. JUDr.
Margita Prokeinová, PhD., doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., JUDr. Jakub Ľorko, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/2-mPR-126/15

Názov predmetu:
Trestné právo 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: PraF.KTPKK/2-mPR-125/15 - Trestné právo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent si osvojí teoretické základy trestného práva hmotného. Po absolvovaní predmetu je
študent spôsobilý realizovať analýzu platnej právnej úpravy (predovšetkým Trestného zákona a
súvisiacich predpisov) a jednotlivých inštitútov trestného práva s cieľom ich správneho výkladu,
argumentácie a aplikácie.
Stručná osnova predmetu:
Systematika Trestného zákona, vzťah všeobecnej a osobitnej časti, trestné činy (tč) proti životu
a zdraviu, tč proti slobode a ľudskej dôstojnosti, tč proti rodine a mládeži, tč proti majetku, tč
hospodárske, tč všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu, tč proti republike, tč proti
poriadku vo verejných veciach, tč proti iným právam a slobodám, tč proti brannosti proti civilnej
službe, proti službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti, tč vojenské, tč proti mieru, proti
ľudskosti a tč vojnové
Odporúčaná literatúra:
Mencerová, I., Tobiašová, L., Turayová, Y. a kol., Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Heuréka,
Šamorín 2014
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. Osobitná časť. Komentár. II.
diel. 1. vydanie, C. H. Beck, Praha 2011
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 744
A
ABS
B
48,79

3,23

20,56

C

D

E

FX

15,05

6,59

4,57

1,21

Vyučujúci: prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., doc. JUDr.
Margita Prokeinová, PhD., doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., JUDr. Jakub Ľorko, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 18.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/2-mPR-127/15

Názov predmetu:
Trestné právo 3

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: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent si osvojí teoretické základy trestného práva procesného so zameraním na aplikačnú prax.
Po absolvovaní predmetu je študent spôsobilý realizovať analýzu platnej trestnoprocesnej úpravy
obsiahnutej predovšetkým v Trestnom poriadku a súvisiacich predpisoch s cieľom ich správneho
výkladu, argumentácie a aplikácie.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecná časť trestného práva procesného - pojem trestné konanie, typy a systémy trestného
konania, pojem, predmet a pramene trestného práva procesného, systematika Trestného poriadku,
zásady trestného konania, procesné úkony, zaistenie osôb a vecí a zabezpečovanie informácii pre
účely trestného konania, dokazovania z teoreticko-praktického hľadiska, rozhodnutia.
Odporúčaná literatúra:
Čentéš, J. a kol.: Trestné právo procesné, Všeobecná časť, Heuréka, Šamorín 2016
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. 2. aktualizované vydanie. Eurokódex, Žilina
2015
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 723
A
ABS
B
40,39

3,32

20,89

C

D

E

FX

11,48

10,1

8,71

5,12
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Vyučujúci: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., Dr.h.c. prof. JUDr.
Lucia Kurilovská, PhD., doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr.
Marek Kordík, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 19.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/2-mPR-128/16

Názov predmetu:
Trestné právo 4

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: PraF.KTPKK/2-mPR-127/15 - Trestné právo 3
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent si osvojí teoretické základy trestného práva procesného so zameraním na aplikačnú prax.
Po absolvovaní predmetu je študent spôsobilý realizovať analýzu platnej trestnoprocesnej úpravy
obsiahnutej predovšetkým v Trestnom poriadku a súvisiacich predpisoch s cieľom ich správneho
výkladu, argumentácie a aplikácie.
Stručná osnova predmetu:
Osobitná časť trestného práva procesného- postup pred začatím trestného stíhania, prípravné
konanie, podanie obžaloby, preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby, hlavné pojednávanie,
opravné konanie, vykonávacie konanie, osobitné spôsoby konania, právny styk s cudzinou
Odporúčaná literatúra:
Čentéš, J. a kol.: Trestné právo procesné. Osobitná časť. Heuréka, Šamorín 2016
Kurilovská, L., Praktikum trestného práva procesného, Heuréka, Šamorín 2013
Čentéš, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 2. aktualizované vydanie. Eurokódex, Žilina
2015
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 530
A
ABS
B
49,25

4,91

18,49

C

D

E

FX

11,13

7,55

7,92

0,75

Vyučujúci: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., Dr.h.c. prof. JUDr.
Lucia Kurilovská, PhD., doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr.
Marek Kordík, PhD., LL.M., doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.
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Dátum poslednej zmeny: 19.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1110/17

Názov predmetu:
Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s trestnoprávnou represiou ako nástrojom perzekúcie
občanov nedemokratickými režimami na Slovensku v 20. storočí. Získajú vedomosti o porušovaní
ľudských a občianskych práv prostredníctvom účelovej trestnoprávnej legislatívy. Oboznámia sa
so špecifikami jej genézy i aplikačnej praxe v dobovom historickom i geopolitickom kontexte,
aj na príklade reálnych súdnych procesov na všetkých stupňoch súdov. Získané vedomosti môžu
upriamiť pozornosť aj na rizikové oblasti súčasnej trestnoprávnej legislatívy z hľadiska porušovania
základných ľudských a občianskych práv.
Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj trestnoprávnej ochrany štátu do roku 1918
2. Vývoj trestnoprávnej ochrany štátu 1918-1938
3. Vývoj trestnoprávnej ochrany štátu 1938-1948
4. Zákon č. 231/1948 a trestnoprávna represia komunistického režimu (legislatíva a jej aplikácia)
5. Kodifikácia trestného práva v roku 1950 a trestnoprávna represia komunistického režimu
(legislatíva a jej aplikácia)
6. Monsterprocesy a trestné právo.
7. Novelizácia trestného práva v roku 1956 a trestnoprávna represia komunistického režimu
(legislatíva a jej aplikácia)
8. Kodifikácia trestného práva v roku 1961 a trestnoprávna represia komunistického režimu
(legislatíva a jej aplikácia)
9. Vývoj trestného práva v rokoch 1969-1989 a trestnoprávna represia komunistického režimu
(legislatíva a jej aplikácia)
10. Trestnoprávna ochrana štátu a komunistického režimu v rokoch 1948-1989 (legislatíva a jej
aplikácia)
11. Trestnoprávny postih tzv. nedovoleného opustenia republiky
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12. Trestnoprávny postih náboženských aktivít
13. Násilná kolektivizácia a trestné právo
14. Transformácia trestného práva po roku 1989
Odporúčaná literatúra:
BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V.: Komunistické právo v Československu: kapitoly z
dějin bezpráví. Brno 2009
CUHRA, J.: Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972. Praha 1997.
GEBAUER, F. - KAPLAN, K. - KOUDELKA, F. – VYHNÁLEK, R. (zost.): Soudní perzekuce
politické povahy v Československu 1948-1989. Statistický přehled. Praha 1993. 234 s.
KAPLAN, K.: Politické procesy 50. let v Československu. In: Politické procesy v
Československu po roce 1945 a "Případ Slánský". Sborník příspěvků ze stejnojmenné
konference, pořádané ve dnech 14.-16. dubna 2003 v Praze. Brno 2005, s. 107-114.
PEŠEK, J. – LETZ, R.: Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989. Prešov 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 33
A
ABS
B
27,27

3,03

21,21

C

D

E

FX

15,15

21,21

6,06

6,06

Vyučujúci: Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KSEP/mPRV17-1182/18 Vedecká odborná činnosť pre právnikov 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: individuálne konzultácie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 6s
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie: 0%
záverečné hodnotenie: vypracovanie a odovzdanie práce v rámci študentskej vedeckej odbornej
činnosti 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:
Absolvent si osvojí prehĺbené poznatky a zručnosti vedeckej odbornej činnosti v právnej vede,
najmä bude spôsobilý identifikovať a opísať zložitejší právny problém, ktorý bude predmetom
výskumu, formulovať cieľ výskumu a výskumné hypotézy, zvoliť vhodnú vedeckú metodiku,
uskutočniť výskum za využitia vedeckých metód a výsledky výskumu spracovať do podoby
odborného článku a vedeckej práce. Prehĺbi si kompetencie zamerané na vyhľadávanie informácií
v právnych informačných systémoch, judikatúry a na vyhľadávanie v knižničných informačných
systémoch. Vyhľadané informácie bude spôsobilý kriticky posúdiť. Bude spôsobilý pripraviť
obhajobu svojej vedeckej alebo odbornej práce a svoju prácu obhájiť pred komisiou. Konkrétnym
výsledkom vzdelávania bude napísanie a odovzdanie vedeckej odbornej práce k zvolenej
problematike výskumu.
Stručná osnova predmetu:
1. Veda ako systém poznávania spoločenskej reality a práva.
2. Metodológia vedeckého výskumu v oblasti práva. Cieľ a hypotézy výskumu. Stanovenie cieľa,
hypotéz a určenie metód výskumu študenta.
3. Úvod do problematiky matérie výskumu s konzultantom.
4. Štruktúra odborného diela a vedeckého diela, odborný štýl. Vytvorenie návrhu štruktúry vedeckej
odbornej práce študenta.
5. Teoretické a empirické vedecké metódy a ich použitie vo výskume.
6. Vyhľadávanie v právnych informačných systémoch. Vyhľadávanie v knižničných informačných
systémoch, rôzne druhy literárnych prameňov. Etika a technika práce s literatúrou, tvorba
bibliografických odkazov.
7. Rešerš literatúry k téme vedeckej odbornej práce študenta. Spracovanie výsledkov rešerše.
8. Príprava empirického výskumu.
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9. Realizácia empirického výskumu.
10. Spracovanie výsledkov výskumu I.
11. Spracovanie výsledkov výskumu II.
12. Postup pri písaní odborného článku
13. Postup pri písaní vedeckej práce.
14. Príprava obhajoby vedeckej práce.
Presnú osnovu s ohľadom na dohodnutý predmet výskumu určí konzultant práce po dohode so
študentom.
Odporúčaná literatúra:
MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J.: Chcete byť úspešní na vysokej škole? Akademická
príručka 3. vyd. Martin : Osveta, 2013, 495 s. ISBN: 978-80-8063-392-9
Ďalšia literatúra podľa zvoleného predmetu výskumu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 3
A
ABS
B
66,67

0,0

0,0

C

D

E

FX

33,33

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Martin Dufala, PhD., JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD., doc. JUDr. Matej
Horvat, PhD., Mgr. Anton Martvoň, PhD., JUDr. Matúš Michalovič, PhD., doc. JUDr. Ing.
Bernard Pekár, PhD., prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., Mgr.
Jana Šmelková, PhD., doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., doc.
JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Yana Daudrikh, PhD., JUDr. Simona Heseková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Andrea Koroncziová, PhD., Mgr. Ján Mazúr, PhD.,
JUDr. Daniel Bednár, PhD., JUDr. Katarína Burdová, PhD., doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD., doc.
JUDr. Peter Lysina, PhD., doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.,
JUDr. Metod Špaček, PhD., JUDr. Jozef Valuch, PhD., doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., Mgr.
Michal Cenkner, PhD., Mgr. Tamara Čipková, PhD., Mgr. Lenka Dufalová, PhD., JUDr. Imrich
Fekete, CSc., prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., Mgr. Martin Hamřik, PhD., JUDr. Radoslav
Hnilica, PhD., JUDr. Martin Križan, PhD., doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., Mgr. Petronela
Luprichová, PhD., doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr.
Jana Duračinská, PhD., JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M., JUDr. Edita Hajnišová, PhD.,
JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.,
Dr. Angelika Mašurová, prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., JUDr. Jana Strémy, PhD., prof. JUDr.
Jozef Beňa, CSc., prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., JUDr. Alexandra Letková, PhD., doc. Mgr.
Miroslav Lysý, PhD., Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M., Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD., Mgr.
Ján Sombati, PhD., JUDr. Lenka Freel, PhD., doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., Mgr. Mikuláš
Krippel, PhD., Mgr. Eva Ladiverová, JUDr. Zuzana Macková, PhD., doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.,
JUDr. Vladimír Minčič, PhD., JUDr. Mária Nováková, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD., prof.
JUDr. Robert Schronk, CSc., doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., JUDr. Mgr. Petra Capandová,
PhD., JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD., JUDr. Martin Gregor, PhD., doc. JUDr. Matúš
Nemec, PhD., Mgr. Jana Prnová, PhD., doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., doc. JUDr. Eduard
Burda, PhD., prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., prof. PhDr.
Anton Heretik, CSc., Marián Hrubizna, PhD., MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., doc. JUDr. Marek
Kordík, PhD., LL.M., Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., JUDr. Ondrej Laciak, PhD.,
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JUDr. Jakub Ľorko, PhD., doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.,
prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., prof. Andrej Démuth, PhD.,
JUDr. Branislav Fábry, PhD., prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., prof. PhDr. František
Gahér, CSc., prof. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc., doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., Mgr.
Andrea Kluknavská, PhD., LL.M., JUDr. Tomáš Mészáros, PhD., JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD.,
LL.M., Mgr. Ján Šurkala, PhD., JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M., Mgr. Vincent Bujňák, PhD.,
doc. JUDr. Marek Domin, PhD., doc. JUDr. Marián Giba, PhD., JUDr. Milan Hodás, PhD., doc.
JUDr. Peter Kresák, CSc., doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., JUDr.
Andrej Beleš, PhD., doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD., JUDr.
Daniela Ježová, PhD., LL.M., doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., JUDr. Hana Kováčiková, PhD.,
doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., JUDr. Veronika Munková, PhD., JUDr. Mária Patakyová,
PhD., Ing. Gabriela Dováľová, PhD., Ing. Boris Hošoff, PhD., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.,
Ing. Zdenka Poláková, PhD., doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc., JUDr. Jozef Andraško, PhD., Mgr.
Martin Daňko, PhD., Mgr. Rastislav Munk, PhD., JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 04.06.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KSEP/mPRV17-1183/18 Vedecká odborná činnosť pre právnikov 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: individuálne konzultácie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 6s
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie: 0%
záverečné hodnotenie: vypracovanie a odovzdanie práce v rámci študentskej vedeckej odbornej
činnosti 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:
Absolvent si osvojí prehĺbené poznatky a zručnosti vedeckej odbornej činnosti v právnej vede,
najmä bude spôsobilý identifikovať a opísať zložitejší právny problém, ktorý bude predmetom
výskumu, formulovať cieľ výskumu a výskumné hypotézy, zvoliť vhodnú vedeckú metodiku,
uskutočniť výskum za využitia vedeckých metód a výsledky výskumu spracovať do podoby
odborného článku a vedeckej práce. Prehĺbi si kompetencie zamerané na vyhľadávanie informácií
v právnych informačných systémoch, judikatúry a na vyhľadávanie v knižničných informačných
systémoch. Vyhľadané informácie bude spôsobilý kriticky posúdiť. Bude spôsobilý pripraviť
obhajobu svojej vedeckej alebo odbornej práce a svoju prácu obhájiť pred komisiou. Konkrétnym
výsledkom vzdelávania bude napísanie a odovzdanie vedeckej odbornej práce k zvolenej
problematike výskumu.
Stručná osnova predmetu:
1. Veda ako systém poznávania spoločenskej reality a práva.
2. Metodológia vedeckého výskumu v oblasti práva. Cieľ a hypotézy výskumu. Stanovenie cieľa,
hypotéz a určenie metód výskumu študenta.
3. Úvod do problematiky matérie výskumu s konzultantom.
4. Štruktúra odborného diela a vedeckého diela, odborný štýl. Vytvorenie návrhu štruktúry vedeckej
odbornej práce študenta.
5. Teoretické a empirické vedecké metódy a ich použitie vo výskume.
6. Vyhľadávanie v právnych informačných systémoch. Vyhľadávanie v knižničných informačných
systémoch, rôzne druhy literárnych prameňov. Etika a technika práce s literatúrou, tvorba
bibliografických odkazov.
7. Rešerš literatúry k téme vedeckej odbornej práce študenta. Spracovanie výsledkov rešerše.
8. Príprava empirického výskumu.
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9. Realizácia empirického výskumu.
10. Spracovanie výsledkov výskumu I.
11. Spracovanie výsledkov výskumu II.
12. Postup pri písaní odborného článku
13. Postup pri písaní vedeckej práce.
14. Príprava obhajoby vedeckej práce.
Presnú osnovu s ohľadom na dohodnutý predmet výskumu určí konzultant práce po dohode so
študentom
Odporúčaná literatúra:
MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J.: Chcete byť úspešní na vysokej škole? Akademická
príručka 3. vyd. Martin : Osveta, 2013, 495 s. ISBN: 978-80-8063-392-9
Ďalšia literatúra podľa zvoleného predmetu výskumu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Martin Dufala, PhD., JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD., doc. JUDr. Matej
Horvat, PhD., Mgr. Anton Martvoň, PhD., JUDr. Matúš Michalovič, PhD., doc. JUDr. Ing.
Bernard Pekár, PhD., prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., Mgr. Jana
Šmelková, PhD., doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., Mgr. Michal
Cenkner, PhD., Mgr. Tamara Čipková, PhD., Mgr. Lenka Dufalová, PhD., JUDr. Imrich Fekete,
CSc., prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., Mgr. Martin Hamřik, PhD., JUDr. Radoslav Hnilica,
PhD., JUDr. Martin Križan, PhD., doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., Mgr. Petronela Luprichová,
PhD., doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 04.06.2018
Schválil:

Strana: 342

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KÚP/2-mPRV-024/15

Názov predmetu:
Volebné právo a volebné systémy

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
záverečné hodnotenie: písomná skúška 100 %
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si základných charakteristík a zákonitostí vybraných volebných systémov. Prehĺbenie
vedomostí o jednotlivých inštitútoch volebného práva, tak vo všeobecnej rovine ako aj
v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky. Získanie prehľadu a schopnosti
interpretácie a aplikácie zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.
Stručná osnova predmetu:
1) Volebné právo ako základné politické právo.
2) Pojem volebný systém.
3) Väčšinové volebné systémy.
4) Proporcionálne volebné systémy.
5) Zmiešané volebné systémy.
6) Úvod do volebného práva SR.
7) Všeobecné zásady demokratického volebného práva.
8) Podmienky volebného práva a prekážky jeho výkonu.
9) Voľby do Národnej rady SR.
10) Voľby do Európskeho parlamentu.
11) Voľby prezidenta. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta.
12) Voľby do orgánov samosprávnych krajov. Voľby do orgánov samosprávy obcí.
13) Referendum.
14) Právna úprava volebnej kampane v SR.
Odporúčaná literatúra:
1) Cibulka, Ľ. a kol.: Ústavné právo. Štátoveda. PraF UK, Bratislava, 2013. 2) Cibulka, Ľ. a kol.:
Optimálny model volebného systému do Európskeho parlamentu. PraF UK, Bratislava 2010. 2)
Chytilek, R. – Šedo, J. – Lebeda, T. – Čaloud, D.: Volební systémy. Portál, Praha 2009. 3) Krejčí,
O.: Nová kniha o volbách. Professional Publishing, Praha, 2006. 4) Novák, M. – Lebeda, T.:
Volební a stranícke systémy ČR v mezinárodním srovnání. Aleš Čenek, Plzeň 2004. 5) Orosz, L.
– Svák, J. – Balog, B.: Základy teórie konštitucionalizmu, Eurokódex, Žilina, 2012. 6) Sartori,
G.: Srovnávací ústavní inženýrství. Sociologické nakladatelství, Praha 2011.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 105
A
ABS
B
5,71

2,86

23,81

C

D

E

FX

20,95

24,76

13,33

8,57

Vyučujúci: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 09.06.2015
Schválil:

Strana: 344

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1185/18

Názov predmetu:
Základy rakúskeho trestného 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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne hodnotenie: praktické prípady a praktické zadania (100%) Záverečné hodnotenie:
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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent si počas semestra osvojí vedomosti o základných zásadách a inštitútoch rakúskeho
trestného práva hmotného, na základe ktorých bude schopný vyriešiť menej náročné prípadové
štúdie z aplikačnej praxe rakúskych orgánov činných v trestnom konaní.
Stručná osnova predmetu:
Výučba predmetu sa bude zameriavať na matériu všeobecnej a osobitnej časti rakúskeho trestného
zákonníka, s osobitným dôrazom kladeným na rozbor skutkových podstát trestných činov, riešenie
prípadových štúdií a nácvik argumentačných schopností. Jednotlivé témy seminárnych cvičení sú
nasledujúce:
1. úvod do problematiky - základné zásady a pojmy rakúskeho trestného práva
2. vysvetlenie schémy riešenia praktických prípadov
3. trestné činy - definícia pojmu
4. pokus trestného činu
5. trestná zodpovednosť fyzických osôb
6. okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania
7. súbeh trestných činov
8. úmyselné a nedbanlivostné trestné činy
9. omyl v rakúskom trestnom práve
10. druhy trestov a ich ukladanie
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11. trestné činy proti životu a zdraviu
12. trestné činy proti slobode
13. trestné činy proti majetku
14. záverečné hodnotenie - riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
Fuchs, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 9. Aufl. 2016.
Fuchs/Reindl-Krauskopf, Strafrecht, Besonderer Teil I (Delikte gegen den Einzelnen), 5. Aufl.
2015.
Kienapfel/Höpfel/Kert, Grundriss des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 15. Aufl. 2016.
Maleczky, Strafrecht, Allgemeiner Teil II (Lehre von den Verbrechensfolgen, inkl. JGG-Novelle
2015 ab 1.1.2016), 19. Aufl. 2017.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 5
A
ABS
B
40,0

0,0

60,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Viktória Marková, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 05.06.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP/1-mPR-696/16

Názov predmetu:
Základy čínskeho obchodného práva

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: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Vylučujúce predmety: PraF.KOPHP/2-mPR-696/16
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne hodnotenie: test.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania je nadobudnutie študentom základných vedomostí a právnych poznatkov
formujúcich čínske podnikateľské prostredie z pohľadu zahraničného investora. Po absolvovaní
predmetu študent ovláda a je schopný sa zorientovať v právnych predpisoch, ktoré v značnej
miere ovplyvňujú a formujú podnikateľskú aktivitu (ústavné právo, správne právo, obchodné právo,
daňové právo) a ich znalosť prispieva k eliminovaniu rizík spojených so vstupom na cudzí trh.
Zároveň študent disponuje všeobecným, avšak komplexným súborom osvojených poznatkov o
systéme spravovania v ČĽR, právach a povinnostiach zahraničných entít a investorov, právnej
úprave vzťahov medzi obchodnými partnermi ako aj ďalších profilujúcich aspektoch podnikania.
Stručná osnova predmetu:
1. Ústava, územno-správne členenie a štruktúra štátnych orgánov.
2. Občianske a obchodné právo.
3. Spoločnosť s ručením obmedzeným.
4. Založenie čínskej entity.
5. Akciová spoločnosť.
6. Zdaňovanie podnikateľov.
7. Právo duševného vlastníctva v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.
8. Záväzkové právo.
9. Pracovné právo z pohľadu podnikateľa.
10. Arbitráž.
Odporúčaná literatúra:
Minkang, G.: Understanding Chinese Company Law. Hongkong: Hongkong University Press,
2010.
Pleschová, G. Export do Číny a podnikanie v Číne. Bratislava: UK, 2007.
Yuanshi, B.: Chinese Businees Law. Munchen: C.H.Beck, 2010.
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General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China.
Company Law of the People's Republic of China.
Contract Law of the People's Republic of China.
Ústava Čínskej ľudovej republiky.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku.
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: 19.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP/2-mPR-696/16

Názov predmetu:
Základy čínskeho obchodného práva

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: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Vylučujúce predmety: PraF.KOPHP/1-mPR-696/16
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne hodnotenie: test.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania je nadobudnutie študentom základných vedomostí a právnych poznatkov
formujúcich čínske podnikateľské prostredie z pohľadu zahraničného investora. Po absolvovaní
predmetu študent ovláda a je schopný sa zorientovať v právnych predpisoch, ktoré v značnej
miere ovplyvňujú a formujú podnikateľskú aktivitu (ústavné právo, správne právo, obchodné právo,
daňové právo) a ich znalosť prispieva k eliminovaniu rizík spojených so vstupom na cudzí trh.
Zároveň študent disponuje všeobecným, avšak komplexným súborom osvojených poznatkov o
systéme spravovania v ČĽR, právach a povinnostiach zahraničných entít a investorov, právnej
úprave vzťahov medzi obchodnými partnermi ako aj ďalších profilujúcich aspektoch podnikania.
Stručná osnova predmetu:
1. Ústava, územno-správne členenie a štruktúra štátnych orgánov.
2. Občianske a obchodné právo.
3. Spoločnosť s ručením obmedzeným.
4. Založenie čínskej entity.
5. Akciová spoločnosť.
6. Zdaňovanie podnikateľov.
7. Právo duševného vlastníctva v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.
8. Záväzkové právo.
9. Pracovné právo z pohľadu podnikateľa.
10. Arbitráž.
Odporúčaná literatúra:
Minkang, G.: Understanding Chinese Company Law. Hongkong: Hongkong University Press,
2010.
Pleschová, G. Export do Číny a podnikanie v Číne. Bratislava: UK, 2007.
Yuanshi, B.: Chinese Businees Law. Munchen: C.H.Beck, 2010.
Strana: 349

General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China.
Company Law of the People's Republic of China.
Contract Law of the People's Republic of China.
Ústava Čínskej ľudovej republiky.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku.
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: 19.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1115/17

Názov predmetu:
Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s vývojom legislatívnej činnosti na Slovensku v 20.
storočí a tiež s inštitucionálnym vývojom príslušných zákonodarných zborov v dobovom
historickom kontexte. Študenti získajú vedomosti o ich kreovaní a štruktúre i reálnej úlohe
v politickej praxi, ktorá najmä počas nedemokratických režimov nie vždy zodpovedala ich
ústavnému zakotveniu. Vývoj legislatívnej činnosti bude reflektovaný aj v obdobiach, keď bola
čiastočne v kompetencii výkonnej moci. Získané vedomosti sú prínosné aj v rámci súčasného
legislatívneho procesu.
Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj zákonodarnej činnosti a zákonodarné orgány v Uhorsku do roku 1918
2. Národný výbor československý i Národné zhromaždenie a ich zákonodarná činnosť do roku 1920
3. Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska a jeho zákonodarná činnosť
4. Legislatívna činnosť v 1. ČSR po roku 1920
5. Problematika zmocňovacieho zákonodarstva
6. Legislatívna činnosť na Slovensku 1938 – 1945
7. Dekréty prezidenta republiky
8. Dočasné národné zhromaždenie a jeho činnosť
9. Národné zhromaždenie 1946-1968
10. SNR a jej legislatívna činnosť 1944 – 1948
11. Vývoj postavenia SNR 1948 – 1968
12. Zákonodarné zbory vo federalizovanej ČSSR
13. Zákonodarné zbory ČSSR v období spoločenských zmien (1989)
14. SNR - vývoj postavenia a jej legislatívna činnosť 1990-1993
Odporúčaná literatúra:
BEŇA, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica 2001
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BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V.: Komunistické právo v Československu: kapitoly z
dějin bezpráví. Brno 2009, 1005 s.
DOUBEK, V. – POLÁŠEK, M. a kol. Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje
českého a československého parlamentarizmu. Praha 2011, s. 123 – 148
KUKLÍK, J. a kol.: Vývoj československého práva 1945-1989. Praha 2009
LETZ, R.: Slovenské dejiny IV. Bratislava 2010
PEKNÍK, M. (zost.): Slovenské národné rady. Bratislava 1998
PODOLEC, O.: Medzi kontinuitou a diskontinuitou... Bratislava 2015
ROUBAL, P.: Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření
polistopadové politické kultury. Praha 2013
VOJÁČEK, L.: Legislativní aspekty nařizovací pravomoci SNR v letech 1944 až 1948. In:
SKALOŠ, M. – TUROŠÍK, M. Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej svetovej
vojny. 1. vyd. Banská Bystrica, s. 418-429
VOJÁČEK, L. Takzvané nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensku o županech z 5. března
1919 aneb opravme si v učebnicích slovenských dějin státu a práva. Acta Facultatis Iuridicae
Universitatis Comenianae. Tomus XXII. s. 149-161
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 19
A
ABS
B
52,63

10,53

26,32

C

D

E

FX

10,53

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KÚP/2-mPR-614/15

Názov predmetu:
Ústavnoprávne základy občianskej spoločnosti

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: účasť na výučbe, prezentácie, aktivita.
Záverečné hodnotenie: písomná práca.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Študent získa podrobné znalosti z problematiky občianskej spoločnosti. Dôležité je pochopiť jej
fungovanie na základe historických východísk, teoretických prístupov, ale aj v kontexte širších
spoločenských a ekonomickoprávnych vzťahov. Cieľom predmetu je vytvárať modelové situácie,
a uviesť do učebných osnov tzv. klinickú formu výučby – exkurzie do mimovládnych organizácií
a diskusie s osobnosťami a odborníkmi na občiansku spoločnosť.
Stručná osnova predmetu:
1) Úvod do problematiky občianskej spoločnosti
2) Vývoj občianskej spoločnosti v staroveku, v stredoveku, moderná občianska spoločnosť
3) Teoretické prístupy a vymedzenie modernej občianskej spoločnosti
4) Demokracia a občianska spoločnosť
5) Občianska spoločnosť a právny štát
6) Právna úprava existencie občianskej spoločnosti
7) Financovanie občianskej spoločnosti
8) Europská občianska spoločnosť
9) Exkurzia diskusia v mimovládnej organizácií
Odporúčaná literatúra:
Ústava SR
Posluch, M.: Cibulka, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. 3. vyd., Heuréka, Šamorín 2009
Gbúrová, M.: Národná a občianska identita v procese tvorby integrovanej Európy, In:
Európa medzi identitou a integritou, FF UPJŠ Prešov 2002, s.23-34
Goňcová, M. a kol.: Občan a občianstvo. Veľký Biel: Pope print, 2001.
Šamalík, F.: Občanská společnosť v moderním státě. Doplněk, Brno 1995
Popper, K. R.: The Open Society and Its Enemies. Routledge and Kegan Paul, London 1952
Eligman, A. B.: The Idea of Civil Society. New York, Free Press, 1992
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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

Vyučujúci: doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., doc. JUDr. Marián Giba, PhD., JUDr. Hana Magurová,
PhD., doc. JUDr. Marek Domin, PhD., JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 19.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPD/C-mPR-674/15

Názov predmetu:
Úvod do angloamerického právneho systému

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: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomná práca na zvolenú tému.
Záverečné hodnotenie: písomná skúška.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom úvod do angloamerického právneho systému v
juxtapozícii ku kontinentálnym jurisdikciám. Predmet poskytne študentom prehľad o kľúčových
právnych koncepciách a inštitútoch v angloamerickom vecnom, zmluvnom a deliktuálnom
práve, ktoré tvoria tzv. základné predmety (core courses) vyučované v prvých ročníkoch na
angloamerických právnických fakultách. Pozornosť bude venovaná taktiež ústavným rámcom
právnej úpravy ako aj historickému vývoju angloamerického právneho systému .
Stručná osnova predmetu:
• Základné znaky angloamerického právneho systému
Pojem, pramene práva a odvetvia.
• Ústavné systémy Spojených štátov a Spojeného kráľovstva
Základné dokumenty, politické konvencie, systém ochrany základných práv a slobôd
• Historický vývoj angloamerického práva
Feudálny formalizovaný systém žalôb, zemské právo, kancelárske právo
• Zmluvné právo
Vývoj, oferta a akceptácia, základné doktríny, princípy výkladu
• Kvázi-zmluvné právo
Reštitúcia a žalobná prekážka uplatnenia práva
• Deliktuálne právo
Vývoj, úmyselné delikty, nedbanlivostné delikty
• Systém vecných práv
Vývoj, inštitúty, formy vlastníctva
• Inštitút trustu
Vývoj, funkcia, rozštiepenie vlastníckeho titulu
• Dedičské právo
Vývoj, inštitúty, závetné a zákonné dedenie
Strana: 355

Odporúčaná literatúra:
BURNHAM, William: Introduction to the Law and Legal System of the United States. St. Paul:
West, 2006.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku alebo anglickom jazyku.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 1
A
ABS
B
0,0

100,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 19.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOFHP/2-mPR-27/15

Názov predmetu:
Úvod do medzinárodného zdaňovania

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia so základmi medzinárodného zdaňovania a to priblížením základných
inštitútov daňového práva, zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a daňovej legislatívy vybraných
európskych štátov a Európskej únie. Rozborom Modelovej zmluvy OECD o zamedzení dvojitého
zdanenia budú študenti schopní riešiť praktické príklady cezhraničných situácií zdaňovania
príjmov fyzických a právnických osôb. Študenti získajú prehľad aj v základných predpisoch v
oblasti daňového práva Európskej únie. Riešením praktických príkladov porozumejú základnému
mechanizmu fungovania DPH v podmienkach Európskej únie. Rozborom judikatúry Súdneho
dvora Európskej únie porozumejú konfliktom daňových legislatív členských štátov s ustanoveniami
Zmluvy o fungovaní EU o základných slobodách.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do zdaňovania – základné princípy priameho a nepriameho zdaňovania, dvojité
zdaňovanie, OECD Modelová zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia - pôsobnosť, určovanie
daňovej rezidencie, metóda vyňatia a metóda zápočtu, alokačné pravidlá všeobecne, zrážková daň,
zdaňovanie dividend, zdaňovanie úrokov a licenčných poplatkov.
2. OECD Modelová zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia – zdaňovanie príjmov zo závislej
činnosti, penzie, stála prevádzkareň, zisky podnikov, kapitálové zisky.
3. Daňová harmonizácia a koordinácia v Európskej únii – dane v primárnom a sekundárnom práve
EÚ, dane a štyri základné slobody, úloha a judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.
4. Vyhýbanie sa daňovej povinnosti a daňové úniky – iniciatívy na úrovni EÚ a OECD; opatrenia
prijaté proti zneužívaniu daňovoprávnych predpisov a ich súlad s právom Európskej únie.
5. Harmonizácia DPH – mechanizmus fungovania dane, uplatňovanie DPH v cezhraničných
situáciách, harmonizácia spotrebných daní.
Odporúčaná literatúra:
Berger, W., Kindl, C., Wakounig, M.: Směrnice ES o dani z přidané hodnoty. Praktický komentář.
Praha : 1. VOX – Nakladatelství, 2010.
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Gunárová, S., Slezáková, A.: Možnosti revidovania systému DPH v podmienkach EÚ so
zameraním na technologické riešenia eliminujúce podvody v oblasti DPH. In Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie 10.-11. október 2013 Bratislavské právnické forum 2013.
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 79 – 90.
Lang, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C., ed.: Introduction to European Tax Law on Direct
Taxation. 3rd ed. Wien : Linde Verlag, 2013.
Lang, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C., Storck, A., Zagler, M., ed.: Tax Treaties: Building
Bridges between Law and Economics. Amsterdam : IBFD, 2010.
Lang, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C., Storck, A., De Broe, L., Essers, P., Kemmeren, E.,
Vanistendael, F., ed.: Tax Treaty Case Law around the Globe – 2011. Wien : Linde Verlag, 2011.
Miller, A., Oats, L.: Principles of International Taxation. West Sussex : Tottel Publishing, 2006.
Nerudová, D.: Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 3. vyd. Praha : Wolters
Kluwer ČR, 2011.
Rylová, Z.: Mezinárodní dvojí zdanění. 4. vyd. Olomouc : Anag, 2012.
Rytířová, L. – Tepperová, J.: Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků: daň
z příjmů a pojištění, mezinárodní smlouvy, pravidla EU, podrobné případové studie. 1. vyd.
Olomouc : Anag, 2012.
Schenk, A., Oldman, O.: Value Added Tax. A Comparative Approach. New York : Cambridge
University Press, 2007.
Skalická, H.: Mezinárodní daňové vztahy. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011.
Sousa, R. A. – DE LA Feria, M.: The EU VAT system and the internal market. Amsterdam :
IBFD, 2009.
Široký, J.: Daně v Evropské unii. 5. vyd. Praha : Linde, 2012.
Tomková, Z., Gunárová, S.: Teoretické východiská a typológia podvodov v oblasti dane z
pridanej hodnoty. In Vedecký časopis Právnickej fakulty Acta Facultatis Iuridicae Universitatis
Comenianae, 2013, Tomus XXXII, č. 2.
Vyškovská, M.: Cizinci a daně. 3. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2011.
Weber, D.: European direct taxation: case law and regulations 2011. 3rd ed. Alphen aan den
Rijn : Wolters Kluwer, 2011.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, český
Poznámky:
Predmet je vyučovaný v slovenskom jazyku, ďalšie uvádzané jazyky sú jazykmi odporúčanej
literatúry.
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. Mgr. Slávka Gunárová, PhD., JUDr. Michaela Sýkorová, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 19.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPKK/2-C/
mPR-026/15

Názov predmetu:
Úvod do slovenského trestného práva (Komparatívne aspekty)

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: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: vypracovanie písomnej práce na zvolenú tému.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Študenti absolvovaním predmetu získajú prehľad o základných inštitútoch trestného práva
hmotného na Slovensku v anglickom jazyku v komparácii s vybranými inštitútmi anglo-amerického
práva.
Stručná osnova predmetu:
1. úvod do problematiky trestného práva, princípy trestného práva.
2. pramene práva, interpretácia práva.
3. koncept trestného činu – skutková podstata trestného činu/ actus reus a mens rea.
4. podmienky trestnej zodpovednosti.
5. okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu.
6. vývojové štádiá trestného činu.
7. páchateľ/spolupáchateľ a účastník na trestnom čine.
8. sankčný systém.
9. právna úprava vo vzťahu k mladistvým.
10. vybrané trestné činy – vražda, krádež, lúpež.
Odporúčaná literatúra:
Bohlander, M.: Principles of German Criminal law. Oregon: Oxford and Portland, 2009.
Low, P. W.:Criminal law (Third Edition). USA: Thomson/West, 2007.
zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 44
A
ABS
B
27,27

4,55

15,91

C

D

E

FX

15,91

6,82

29,55

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., Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská,
PhD., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., prof. JUDr. Tomáš
Strémy, PhD., doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc., doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19.03.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1119/17

Názov predmetu:
Študentská právna poradňa 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 28s
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: hodnotenie postupov práce a kvality jej výsledku pri vypracovávaní právnej
analýzy (100%)
Záverečné hodnotenie:
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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študenti budú v rámci predmetu poskytovať právnu pomoc „živým klientom“ z radov širšej
verejnosti pod odborným dohľadom supervízorov, ktorými budú jednak pedagógovia fakulty a tiež
spolupracujúci advokáti.
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je získanie praktických právnych zručností a schopností študentov práva.
Prostredníctvom študentskej právne poradne budú študenti prijímať klientov, ktorí majú
záujem o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. Študenti budú s týmito klientmi viesť
rozhovor s cieľom získania komplexných informácií o charaktere právneho problému daného
klienta. Následne založia spis, v ktorom získané informácie zaznamenajú a získajú od klienta
telefonický kontakt.
Študenti budú na riešení takto získaných právnych problémoch pracovať v tímoch jednak
samostatne a tiež pod vedením supervízora. Supervízormi budú pedagógovia fakulty
a spolupracujúci advokáti. Výsledným úkonom bude poskytnutie konkrétnej právnej rady
klientovi.
Predmet má za cieľ prípravu študentov na právnu prax, rozvoj komunikačných schopností,
schopnosti samostatnej a tímovej práce, rozvoj analytického a tvorivého myslenia, zlepšenie
orientácie v právnom poriadku a aplikácie práva na konkrétnu reálnu právnu otázku.
V neposlednom rade má predmet slúžiť ako nástroj pomoci ľudom, ktorí by za iných okolností
právnu radu neboli schopní získať. Študenti sa absolvovaním predmetu stanú schopnejšími
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racionálne zvládať stresové situácie a naučia sa zodpovednému prístupu k plneniu pracovných
povinností, čo je nepochybne významnou devízou pri vstupe do praxe po ukončení štúdia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 18
A
ABS
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., JUDr. Mária Havelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1120/17

Názov predmetu:
Študentská právna poradňa 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 28s
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:hodnotenie postupov práce a kvality jej výsledku pri vypracovávaní právnej
analýzy (100%)
Záverečné hodnotenie:
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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študenti budú v rámci predmetu poskytovať právnu pomoc „živým klientom“ z radov širšej
verejnosti pod odborným dohľadom supervízorov, ktorými budú jednak pedagógovia fakulty a tiež
spolupracujúci advokáti.
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je získanie praktických právnych zručností a schopností študentov práva.
Prostredníctvom študentskej právne poradne budú študenti prijímať klientov, ktorí majú
záujem o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. Študenti budú s týmito klientmi viesť
rozhovor s cieľom získania komplexných informácií o charaktere právneho problému daného
klienta. Následne založia spis, v ktorom získané informácie zaznamenajú a získajú od klienta
telefonický kontakt.
Študenti budú na riešení takto získaných právnych problémoch pracovať v tímoch jednak
samostatne a tiež pod vedením supervízora. Supervízormi budú pedagógovia fakulty
a spolupracujúci advokáti. Výsledným úkonom bude poskytnutie konkrétnej právnej rady
klientovi.
Predmet má za cieľ prípravu študentov na právnu prax, rozvoj komunikačných schopností,
schopnosti samostatnej a tímovej práce, rozvoj analytického a tvorivého myslenia, zlepšenie
orientácie v právnom poriadku a aplikácie práva na konkrétnu reálnu právnu otázku.
V neposlednom rade má predmet slúžiť ako nástroj pomoci ľudom, ktorí by za iných okolností
právnu radu neboli schopní získať. Študenti sa absolvovaním predmetu stanú schopnejšími
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racionálne zvládať stresové situácie a naučia sa zodpovednému prístupu k plneniu pracovných
povinností, čo je nepochybne významnou devízou pri vstupe do praxe po ukončení štúdia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 16
A
ABS
B
93,75

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

6,25

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., JUDr. Mária Havelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1186/18

Názov predmetu:
Študentská právna poradňa 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 28s
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 4..
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:hodnotenie postupov práce a kvality jej výsledku pri vypracovávaní právnej
analýzy (100%)
Záverečné hodnotenie:
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 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študenti budú v rámci predmetu poskytovať právnu pomoc „živým klientom“ z radov širšej
verejnosti pod odborným dohľadom supervízorov, ktorými budú jednak pedagógovia fakulty a tiež
spolupracujúci advokáti.
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je získanie praktických právnych zručností a schopností študentov práva.
Prostredníctvom študentskej právne poradne budú študenti prijímať klientov, ktorí majú
záujem o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. Študenti budú s týmito klientmi viesť
rozhovor s cieľom získania komplexných informácií o charaktere právneho problému daného
klienta. Následne založia spis, v ktorom získané informácie zaznamenajú a získajú od klienta
telefonický kontakt.
Študenti budú na riešení takto získaných právnych problémoch pracovať v tímoch jednak
samostatne a tiež pod vedením supervízora. Supervízormi budú pedagógovia fakulty
a spolupracujúci advokáti. Výsledným úkonom bude poskytnutie konkrétnej právnej rady
klientovi.
Predmet má za cieľ prípravu študentov na právnu prax, rozvoj komunikačných schopností,
schopnosti samostatnej a tímovej práce, rozvoj analytického a tvorivého myslenia, zlepšenie
orientácie v právnom poriadku a aplikácie práva na konkrétnu reálnu právnu otázku.
V neposlednom rade má predmet slúžiť ako nástroj pomoci ľudom, ktorí by za iných okolností
právnu radu neboli schopní získať. Študenti sa absolvovaním predmetu stanú schopnejšími
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Strana: 2
racionálne zvládať stresové situácie a naučia sa zodpovednému prístupu k plneniu pracovných
povinností, čo je nepochybne významnou devízou pri vstupe do praxe po ukončení štúdia.
Odporúčaná literatúra:
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

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová, PhD., JUDr. Mária Havelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 05.06.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/SS-mPR-23/16

Názov predmetu:
Štátna skúška Finančné právo

Počet kreditov: 10
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/SS-mPR-21/16

Názov predmetu:
Štátna skúška Medzinárodné právo

Počet kreditov: 10
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/SS-mPR-24/16

Názov predmetu:
Štátna skúška Obchodné právo

Počet kreditov: 10
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/SS-mPR-29/16

Názov predmetu:
Štátna skúška Občianske právo

Počet kreditov: 10
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/SS-mPR-25/16

Názov predmetu:
Štátna skúška Pracovné právo

Počet kreditov: 10
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/SS-mPR-26/16

Názov predmetu:
Štátna skúška Právne dejiny

Počet kreditov: 10
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/SS-mPR-27/16

Názov predmetu:
Štátna skúška Rímske právo

Počet kreditov: 10
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/SS-mPR-22/16

Názov predmetu:
Štátna skúška Teória práva

Počet kreditov: 10
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/SS-mPR-28/16

Názov predmetu:
Štátna skúška Trestné právo

Počet kreditov: 10
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/SS-mPR-20/16

Názov predmetu:
Štátna skúška Ústavné právo

Počet kreditov: 10
Stupeň štúdia: II.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:
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