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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NJA215080/22 Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých (Ekonómia a
právo) I. (12)
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.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 20 %
Výsledok záverečného písomného testu - 60
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 78h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre
13 h, spracovanie semestrálneho projektu 13 h, príprava na skúšku 52 h)
Externé: účasť na konzultáciách 16 h, príprava na skúšku 62 h
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom; porozumieť dlhším odborným textom so zložitou
štruktúrou; adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať
odborné vedomosti v primeranej forme; schopnosť písomne komunikovať s obchodnými partnermi
na primeranej úrovni. Hlavné vzdelávacie výstupy:
• vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky
a postoje
• v písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať odborné vedomosti v
primeranej forme
Stručná osnova predmetu:
1. Interná a externá komunikácia v podnikaní
2. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky
3. Marketing
4. Výrobky; svetové značky
5. Firma
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader Upper Intermediate. 3.vyd. Harlov:
PearsonEducation Limited, 2012. 175 s. ISBN 978-1-4082-3709-0
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Anglický jazyk
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: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NJA215440/22 Cj 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých (Ekonómia a
právo) II. (13)
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: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 10 %
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky - 70 %
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 78h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre
13 h, spracovanie semestrálneho projektu 13 h, príprava na skúšku 52 h)
Externé: účasť na konzultáciách 16 h, príprava na skúšku 62 h
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky
a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať odborné
vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne komunikovať s obchodnými
partnermi na primeranej úrovni.
Získať kompetenciu používať odborný jazyk z danej oblasti; porozumieť dlhším a náročnejším
odborným textom v danej oblasti, vedieť zhrnúť informácie z rôznych písaných i hovorených
zdrojov; vedieť používať jazykové zručnosti na rôzne profesionálne a výskumné ciele v danej
oblasti; vedieť rozoznávať a produkovať rôzne žánre; byť schopný vyjadriť sa plynule, detailne bez
väčšieho úsilia po hľadaní správnych výrazov, s použitím vhodnej slovnej zásoby.
Stručná osnova predmetu:
1. Práca a zamestnanie
2. Trendy vo vývoji ekonomiky v anglicky hovoriacich krajinách
3. Predpoklady úspešného podnikania
4. Manažment
5. Charakteristické črty úspešného manažéra
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
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Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader Upper Intermediate. 3.vyd. Harlov:
PearsonEducation Limited, 2012. 175 s. ISBN 978-1-4082-3709-0
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Anglický jazyk
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: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UCPK/bEPNNL15801/21

Názov predmetu:
Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 1) - Anglický jazyk

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.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomný test 20 %
Záverečné hodnotenie: písomný test 80 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má znalosti zo základného rámca pre cudzojazyčnú odbornú
komunikáciu. Študent má osvojenú právnu terminológiu v textových ukážkach z odvetví
anglosaského právneho systému. Ich výber zohľadňuje potreby zahraničných študijných pobytov,
doktorandského štúdia a právnej praxe.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné inštitúty anglo-amerického práva v cudzojazyčnej perspektíve (pramene práva, súdny
systém, klasifikácia právnych disciplín, právna profesia).
2. Lexikálno-gramatické cvičenia zamerané na precvičovanie a upevňovanie cudzojazyčnej
odbornej kompetencie.
Odporúčaná literatúra:
Uličná, P., Kučová, T.: Legal English Applied. PraF UK, Bratislava 2009
Brown, G. D., Rice, S.: Professional English in Use-Law. Cambridge University Press,
Cambridge 2007
The Lawyer´s English Language Textbook, Catherine Manson, 2nd edition
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: PhDr. Anna Lysá, CSc., Mgr. Sylvia Mičíková, PhD., Mgr. Petra Uličná, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UCPK/bEPNNL15811/21

Názov predmetu:
Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 1) - Nemecký jazyk

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.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomný test 100%
Záverečné hodnotenie: 0%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má jazykové zručnosti v základnom rámci pre cudzojazyčnú
odbornú komunikáciu v nadväznosti na jazykové vedomosti získané na predchádzajúcej jazykovej
príprave. Študent má osvojenú právnu terminológiu v textových ukážkach z odvetví nemeckého,
resp. rakúskeho právneho systému. Ich výber zohľadňuje potreby zahraničných študijných pobytov,
doktorandského štúdia a právnej praxe.
Stručná osnova predmetu:
1. Právo a právny poriadok.
2. Pramene a klasifikácia práva.
3. Zákonodarné a výkonné orgány nemecky hovoriacich krajín.
4. Správne súdnictvo.
5. Nacvičovanie funkcií odborného jazyka (legálne definície, vyjadrenie klasifikácie, príkazu,
zákazu, dovolenia).
Odporúčaná literatúra:
Jana Girmanová, Deutsche Rechtssprache, Leges 2012/2020
Abrahámová, E.: Deutsch für Jurastudierende mit Glossar. VO PraF UK, Bratislava 2007
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, nemecký
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Alexandra Debnárová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UCPK/bEPNNL15802/21

Názov predmetu:
Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 2) - Anglický jazyk

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: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomný test 20 %
Záverečné hodnotenie: písomný test 80 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má znalosti zo základného rámca pre cudzojazyčnú odbornú
komunikáciu v nadväznosti na jazykové vedomosti získané na predchádzajúcej jazykovej príprave.
Študent pozná právnu terminológiu v textových ukážkach z odvetví anglosaského právneho
systému. Ich výber zohľadňuje potreby zahraničných študijných pobytov, doktorandského štúdia
a právnej praxe.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné inštitúty anglo-amerického práva v cudzojazyčnej perspektíve (pramene práva, súdny
systém, klasifikácia právnych disciplín, právna profesia).
2. Lexikálno-gramatické cvičenia zamerané na precvičovanie a upevňovanie cudzojazyčnej
odbornej kompetencie.
Odporúčaná literatúra:
Uličná, P., Kučová, T.: Legal English Applied. PraF UK, Bratislava 2009
Brown, G. D., Rice, S.: Professional English in Use-Law. Cambridge University Press,
Cambridge 2007
The Lawyer´s English Language Textbook, Catherine Manson, 2nd edition
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: PhDr. Anna Lysá, CSc., Mgr. Sylvia Mičíková, PhD., Mgr. Petra Uličná, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UCPK/bEPNNL15812/21

Názov predmetu:
Cudzí jazyk 1 (právna terminológia 2) - Nemecký jazyk

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: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomné testy 40 %
Záverečné hodnotenie: písomná skúška 60 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má jazykové zručnosti v oblasti lexikológie a funkcií odborného
jazyka, rozšírené o ďalšie právne odvetvia.
Stručná osnova predmetu:
1. Terminológia k témam z občianskeho práva: Subjekty práva. Právne úkony. Lehoty.
2. Uzatváranie a plnenie zmlúv, ich klasifikácia.
3. Zodpovednosť za škodu.
4. Vecné právo.
5. Jazykové vyjadrenie práv, povinností, oprávnenia a kompetencií.
Odporúčaná literatúra:
Jana Girmanová, Deutsche Rechtssprache, Leges 2012/2020
Abrahámová, E.: Deutsch für Jurastudierende mit Glossar. VO PraF UK, Bratislava 2007
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, nemecký
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0
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Vyučujúci: Mgr. Sylvia Mičíková, PhD., Mgr. Petra Uličná, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 28.03.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNB21006/22 Daňovníctvo
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívne formy výučby 40 %:
Samostatná práca, aktivita 5 %
Priebežné písomky 35 %
Písomná skúška 60 %
Celkové pracovné zaťaženie študenta v hodinách - denné: 6x26=156 hodín
Samostatné zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti: účasť na prednáškach 26 h, účasť na
cvičeniach 26 h, príprava na cvičenie 13 h, riešenie úloh a aktivita na cvičeniach 13 h, príprava na
priebežné písomky 26 h, príprava na skúšku 52 h.
Celkové pracovné zaťaženie študenta v hodinách - externé: 156 hodín
samostatné zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti: účasť na konzultáciách 24 h, príprava na
konzultácie 32 h, aktivita, samostatná práca 24 h, príprava na priebežnú písomku 24 h, príprava
na skúšku 52 h.
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu budú mať študenti ucelený pohľad na využívanie daní ako
významného nástroja hospodárskej politiky štátu.
Študenti budú vedieť využívať základné postupy výpočtu daňovej povinnosti fyzických ako aj
právnických osôb.
Študenti porozumejú základným poznatkom a súvislostiam nielen v oblasti ekonómie so zameraním
na financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, ale aj hospodárskej, sociálnej a regionálnej politiky,
verejných a podnikových financií a daňovej teórie a politiky.
Študenti budú mať schopnosť spracovávať empirické analýzy a prognózy s využitím matematickoštatistického aparátu a metodologických postupov.
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude vedieť:
Vedomosti :
a/ pochopiť, že proces vymeriavania a vyberania daní sa riadi určitými pravidlami – daňovými
zásadami, resp. princípmi,
b/ pochopiť, že prijímanie opatrení v oblasti daní je úzko prepojené s uplatňovanou hospodárskou
politikou štátu,
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c/ porozumieť základným postupom zdaňovania príjmov fyzických osôb, úprave základu dane
a konečnej daňovej povinnosti fyzických osôb,
d/ posúdiť daňový aspekt uznateľnosti/neuznateľnosti výdavku (nákladu) v súvislosti s určením
základu dane fyzickej, resp. právnickej osoby,
e/ aplikovať základné mechanizmy určenia daňovej povinnosti majetkových daní ako aj dane z
motorových vozidiel.
f/ pochopiť a aplikovať mechanizmus DPH v daňovej praxi - v tuzemsku, v EÚ ako aj
v styku s tretími štátmi,
g/ používať odborný pojmový aparát a zvládnuť základné daňové zručnosti,
h/ porozumieť základným princípom a postupom zdaňovania tovarov podliehajúcich spotrebným
daniam,
ch/získať a pochopiť podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k fungovaniu
národného hospodárstva, verejných a podnikateľských financií, daní, bankového a poistného
sektora.
Kompetencie:
a/ správne využívať špecifické odborné výrazy používané v oblasti daňovej teórie a politiky,
b/ zvládnuť všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti daní tak, aby študentom vytvorili predpoklad
nadobudnutia ďalších kognitívnych a individuálnych znalosti,
c/ vytvoriť teoretický a aplikačný základ rozširovania vedomostí v oblasti všetkých daní študentom
na 2. stupni štúdia, bude realizovaný špecializovanými predmetmi vyučovanými na špecializácií
Daňovníctvo,
d/ schopnosť kritického pohľadu na realizované postupy a ďalej rozvíjať profesionálne stránky
svojho spoločenského a pracovného života,
e/ schopnosť osvojovania si kultúry myslenia a poznávania, ako aj pracovať v rôznorodých
skupinách odborných tímov.
Zručnosti:
a/ vypočítať a interpretovať výšku daňového zaťaženia subjektov na národnej a medzinárodnej
úrovni,
b/ vyčísliť čiastkové základy dane z príjmov fyzických osôb, upraviť spoločný základ dane FO ,
c/ vypočítať a upraviť konečnú daňovú povinnosť FO,
d/ oboznámiť sa so štruktúrou a obsahom daňového priznania fyzickej osoby,
e/ objasniť systém určenia a úpravy základu dane právnickej osoby,
f/ vypočítať základ dane a daň pri majetkových daniach, oboznámiť sa s obsahom a štruktúrou
daňového priznania k dani z nehnuteľností,
g/ porozumieť princípu zdaňovania motorových vozidiel,
h/ vysvetliť princíp fungovania a výpočtu DPH v tuzemsku, EÚ, v tretích štátoch,
ch/ realizovať základné výpočty týkajúce sa spotrebných daní,
i/ špecifikovať a navrhovať opatrenia týkajúce sa zmeny politík subjektov riadenia, pracovať so
štandardnými nástrojmi hospodárskej a finančnej politiky používanými pri rozhodovaní subjektov
verejného a súkromného sektora,
j/ udržať kontakt s posledným vývojom podľa zamerania študijného programu a plynule pokračovať
v štúdiu na 2. stupni štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky
1.Objasniť ciele daňovej politiky štátu a problematiku optimalizácie daní. Vysvetliť
daňové zásady a daňové princípy.
2. Vypočítať daňové zaťaženie subjektov.
3. Charakterizovať daň, kritériá členenia a prerozdeľovania daní, kategorizovať platnú
daňovú sústavu SR.
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4. Vysvetliť a aplikovať na podmienky praxe základné a vedľajšie znaky daní.
5. Charakterizovať daň z príjmov fyzickej osoby, kategorizovať príjmy FO do skupín podľa druhu
príjmov, vyčísliť spoločný základ dane.
6. Upraviť spoločný základ dane o nezdaniteľné časti základu dane, vypočítať daňovú povinnosť
a upraviť vypočítanú daň o daňové bonusy.
7. Objasniť princípy zdaňovania príjmov právnickej osoby, úprava základu dane o pripočítateľné
a odpočítateľné položky, výpočet dane z príjmov PO.
8. Posúdiť a analyzovať daňovú uznateľnosť výdavkov (nákladov) subjektov.
9. Definovať, kategorizovať a aplikovať problematiku miestnych daní.
10. Vysvetliť a interpretovať postavenie dane z pridanej hodnoty v národnom ako aj v
medzinárodnom meradle.
11. Vysvetliť princípy uplatňovania DPH na vnútornom trhu, v styku s členskými štátmi EÚ ako
aj s tretími štátmi.
12. Objasniť mechanizmus pôsobenia DPH v tuzemsku.
13. Načrtnúť postavenie a systém výpočtu spotrebných daní v daňovej sústave SR.
Aktívna forma výučby:
1. Úvod – organizačné pokyny.
2. Základná terminológia, všeobecné informácie o daňovej sústave SR, funkcie a náležitosti daní,
úvod do propedeutiky dane z príjmov.
3. Daň z príjmov FO – mesačné zdaňovacie obdobie.
4. Nezdaniteľná časť základu dane – teória a daň z príjmu FO – ročné zdaňovacie obdobie.
5. Daň z príjmu FO – ročné zdaňovacie obdobie.
6. Daň z príjmu PO – ročné zdaňovacie obdobie.
7. Daň z príjmu FO a PO – ročné zdaňovacie obdobie – zhrnutie a opakovanie.
8. Prvá písomná práca z problematiky dane z príjmov. Majetkové dane.
9. Daň z motorových vozidiel.
10. DPH.
11. DPH, spotrebné dane.
12. Druhá písomná práca z majetkových daní a DPH.
13. Opravná písomná práca
Odporúčaná literatúra:
SCHULTZOVÁ, Anna. a kol.(2018). Daňovníctvo - daňová teória a politika I. Bratislava:
Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-7478-867-3
KUŠNÍROVÁ, Jana. – VÁLEK, Juraj (2019). Daňovníctvo - daňová teória a politika I. zbierka
riešených a neriešených príkladov, štvrté aktualizované vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer,
2019 ISBN 978-80-571-0043-0
Články vo vedeckých časopisoch.
Články v odborných časopisoch.
Internetové zdroje.
Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Ing. Juraj Válek, PhD., doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.UEP/bEP-NNL15008/21 Európske právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: písomná skúška 100%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má podrobné znalosti z predmetu Európske právo, ovláda
systematický prehľad a orientáciu v inštitucionálnom, procesnom a hmotnom práve EÚ. Získané
poznatky z výučby predmetu vie využiť ako základ pre ďalšie štúdium predmetov z práva EÚ, ktoré
sú špecializované na jednotlivé parciálne oblasti a sú vyučované na príslušných katedrách.
Stručná osnova predmetu:
1. Vvývoj európskej integrácie
2. Inštitucionálne právo EÚ
3. Systém európskeho práva
4. Právna ochrana v rámci EÚ
5. Vnútorný trh – základné slobody a hospodárska súťaž
Odporúčaná literatúra:
Kalesná, K., Hruškovič, I., Ďuriš, M.: Európske právo. VO PraF UK, Bratislava 2011
Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie, Konsolidované texty v znení
Lisabonskej zmluvy. MZV SR, Bratislava 2008
Tichý, L., Arnold, R. a kol.: Evropské právo. C. H. Beck, Praha 2011
Siman, M., Slašťan, M.: Primárne právo Európskej únie. Euroiuris, Bratislava 2010
Siman, M., Slašťan, M.: Súdny systém Európskej únie. Euroiuris, Bratislava 2010
Mazák, J., Jánošíková, M.: Základy práva Európskej únie. Iura Edition, Bratislava 2009
Pikna, B.: Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (Prizmatem Lisabonské smlouvy).
Linde, Praha 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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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. Ing. Ondrej Blažo, PhD., prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., doc. JUDr.
Hana Kováčiková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNB21001/22 Financie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, priebežné testy
písomná skúška
1. Samostatná práca na cvičeniach 10 %
2. Priebežné testy na cvičeniach 20 %
3. Záverečná písomná skúška 70 %
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156 h
denné
Účasť na prednáškach - 26 hod.
Účasť na seminároch - 26 hod.
Príprava na semináre - 20 hod.
Príprava na zápočtovú písomku - 25 hod.
Príprava na skúšku - 59 hod.
externé
24 h konzultácia, 56 h príprava na konzultácie, 76 h príprava na skúšku
Výsledky vzdelávania:
• študenti nadobudnú primerané vedomosti a finančnú gramotnosť ako základ pre rozvoj a
pochopenie zložitejších procesov a hlbších analytických súvislostí vo financiách,
• získanie komplexného obrazu o sektorovom prístupe k financiám (podnikové financie, banky a
finanční sprostredkovatelia, komerčné poistenie, centrálne bankovníctvo, verejné financie, financie
sociálnych systémov, financie tretieho sektora, medzinárodný finančný systém),
• získanie poznatkov o hlavných typoch finančných nástrojov a o ich použití zo strany subjektov
pôsobiacich na jednotlivých trhoch,
• pochopenie princípov a mechanizmov fungovania finančných trhov a poistenia,
• zvládnutie princípov a mechanizmov fungovania finančných a menových inštitúcií na národnej
a nadnárodnej úrovni,
• získanie znalostí, ktoré sú predpokladom pre ďalšie štúdium finančných a ekonomických
predmetov, ako aj pre riešenie zložitejších problémov v reálnej ekonomike.
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1. Vedomosti a porozumenie:
• absolvovanie predmetu Financie vytvorí predpoklady pre zvládnutie základných pojmov finančnej
teórie, ako aj pre orientáciu v problematike fungovania jednotlivých finančných systémov a
inštitúcií,
• pochopenie vzájomných vzťahov medzi reálnou ekonomikou a financiami a získanie poznatkov
o fungovaní finančných trhov a determinantov formovania ich rovnováhy.
2. Praktické zručnosti a kompetentnosti:
• schopnosť analyzovať základné súvislosti vo financiách,
• schopnosť vyhodnocovať príčiny a dôsledky prebiehajúcich procesov na finančných trhoch
vrátane formulovania adekvátnych záverov,
• schopnosť tímovej práce pri riešení projektov a seminárnych prác.
Stručná osnova predmetu:
1. Financie a finančná veda
2. Finančné trhy
3. Podnikové financie
4. Banky a bankový systém
5. Verejné financie I (príjmy)
6. Verejné financie II (výdavky)
7. Centrálne bankovníctvo
8. Poistenie
9. Financie sociálnych systémov
10. Financie iných nebankových inštitúcií
11. Financie domácností
12. Medzinárodný finančný systém
13. Finančné trhy v období digitalizácie
Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:
Sivák, R. a kol. Financie – Wolters Kluwer, 2019. 436 s. [29,14 AH], ČR 2 doplnené a rozšírené
vydanie, Praha, ISBN 978-80-7598-533-0.
Beličková, K. - Neubauerová, E. - Zubaľová, A. Financie : metodická pomôcka na semináre. 2
prepracované vydanie. EKONÓM, 2020. 101 s. [5,05 AH]. ISBN 978-80-225-4687-4.
Odporúčaná literatúra:
1. Handa, J. (2009) Monetary Economics. London: Routledge 2009, ISBN 978-04-1577-210-5
2. Chovancová, B. a kol. (2006) Finančný trh: nástroje, transakcie, inštitúcie. Prvé vydanie. vyd.
Bratislava: Iura Edition, 2006. 611 s. ISBN 80-8078-089-2
3. Jankovská, A. (2003) Medzinárodné financie. Bratislava: Iura Edition, 2003, 2. prepracované a
rozšírené vydanie, ISBN 80-89047-56-4
4. Kotlebová, J. - Sobek, O. (2007) Menová politika - stratégie, inštitúcie a nástroje. Bratislava:
Iura Edition 2007, ISBN 978-80-8078-092-0
5. Kotlebová, J. - Chovancová, B. (2010) Medzinárodné finančné centrá - zmeny v globálnej
finančnej architektúre. Bratislava: Iura Edition 2010, ISBN 978-80-8078-299-3
6. Mishkin, F.S. (2011) Financial Markets and Institutions (7th Edition) (The Prentice Hall Series
in Finance), ISBN 978-0-73-213683-9
7. Pastoráková , E. (2008) Aktuálne otázky výučby poisťovníctva I. Bratislava : Vydavateľstvo
EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2594-7
8. Rosen, H. S.; Gayer, T. (2010.) Public Finance Ninth Edition, International Edition 2010, ISBN
978-007-126788-5
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9. Sivák, R: a kol. (2007) Verejné financie. Bratislava : Iura Edition, 2007. ISBN
978-80-8078-094-4
10. Smith, A. (2008) Pojednání o podstatě a původu a BOHATSTVÍ NÁRODŮ.
Nové,přepracované vydání opatřené margináliemi. Liberální institut, Spálená 51, Praha.
11. Vaughan Emmett, J. – Vaughan T. (2008) Fundamentals of Risk and Insurance. John Wiley
&amp; Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, 2008. ISBN-13 978-0-470-08753-4
12. Zweifel, P. (2012) Eisen Roland: Insurance Economics. Springer Heidelberg Dordrecht
London New York, 2012. ISBN 978-3-642-20547-7
13. Aktuálne vedecké a odborné články zaoberajúce sa súčasnými problémami z oblasti financií,
bankovníctva a meny.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, Anglický jazyk
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. Ing. Katarína Belanová, PhD., doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD., Ing. Matej
Boór, PhD., doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD., doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NND21001/22 Hospodárska politika
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
20 % riešenie úloh a aktivity na cvičeniach
20 % priebežný test
60 % záverečná písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156 hodín
účasť na prednáškach 26 h
účasť na seminároch 26 h
príprava na semináre 36h
príprava na priebežné testy 20h
príprava na skúšku 48 h
externé štúdium: 156 hodín
24 h konzultácia, 56 h príprava na konzultácie, 76 h príprava na skúšku
Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
-Študent spozná dôvody, pre ktoré štát realizuje hospodársku politiku
- Spozná inštrumentárium hospodárskej politiky a mechanizmus fungovania týchto nástrojov
-Bude sa vedieť orientovať v cieľoch a princípoch hospodárskej politiky a bude rozumieť
spoločenskému rámcu hospodárskej politiky
-Porozumie významu kvality inštitucionálneho rámca ekonomiky
Zručnosti:
-Na cvičeniach získa základné zručnosti pracovať s relevantnými údajmi a analyticky vyhodnotiť
výsledky
-Pochopí základné prístupy k spôsobom analýzy ekonomických problémov a návrhom opatrení /
politík
Kompetencie:
-Študent bude vedieť rozoznať situácie, keď je oprávnený zásah štátu do ekonomiky
-Bude schopný identifikovať možnosti, ktoré má štát k dispozícii pre zámerné usmerňovanie
hospodárskeho vývoja
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-Získa schopnosť kriticky zhodnotiť možnosti nasadenia hospodársko- politických opatrení a aj
riziká s tým spojené
Stručná osnova predmetu:
1. Štát a trhy v demokratickej spoločnosti
2. Inštitúcie a uplatňovanie moci pre napĺňanie ekonomických cieľov
3. Princípy a ciele v HP
Makroekonomické HP:
4. Rozpočtová politika
5. Menová politika
6. Súčinnosť rozpočtovej a menovej politiky pri stabilizácii ekonomiky
Mikroekonomické HP:
7. Politika ochrany hospodárskej súťaže
8. Štruktúrna politika
9. Politika zamestnanosti a trhu práce
10. Príjmová politika
11. Vývoj hospodárskej politiky vo svete
12. Vývoj hospodárskej politiky vo svete
13. Míľniky hospodárskej politiky Slovenska
Odporúčaná literatúra:
The Core Team: Economy, Society and Public Policy. COREECON, Electric Books Works.
Lukáčik, J. a kol. 2013. Hospodárska politika – teória a prax. Bratislava: Sprint 2, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk (pasívne)
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: Ing. Erika Majzlíková, PhD., Ing. Jarmila Vidová, PhD., Ing. Karol Morvay, PhD., Ing.
Elena Fifeková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

Strana: 25

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NND21008/22 Hospodárska politika v ére globalizácie
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
denné:
20 % priebežná písomná práca
20 % semestrálna práca
60 % písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156 hodín
účasť na prednáškach 26 h,
účasť na seminároch 26 h,
spracovanie semestrálneho projektu 26 h,
príprava na zápočtovú písomku 26 h,
príprava na skúšku 52 h
externé štúdium: 156 hodín
24 h konzultácia, 56 h príprava na konzultácie, 76 h príprava na skúšku
Výsledky vzdelávania:
získanie vedomostí a pochopenie hlavných súvislostí globalizácie a globalizačného procesu ako
aj nových trendov vývoja v Európe a vo svete,
schopnosť posúdiť význam vstupu krajiny do integračného zoskupenia
schopnosť samostatnej práce s dokumentami Európskej únie a štúdiami súvisiacimi s politikami
Európskej únie
Vedomosti.
syntetizovať základné poznatky z oblasti procesov globalizácie a integrácie cez vybrané politiky
a problémy,
kriticky zhodnotiť skúmané problémy
schopnosť podložiť svoje tvrdenia o ekonomických problémov analýzou a syntézou údajov z
národných a medzinárodných štatistík
absolvent pozná inštitucionálny a právny rámec Európskej únie, nadnárodné inštitúcie
Zručnosti.
formulovať problémy vyvstávajúce z procesu globalizácie a integrácie
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hľadanie možností využitia nástrojov hospodárskej politiky na podporu ekonomického rastu a
eliminácie dopadov globalizácie
pripraviť semestrálna projekt - práca v tíme
pripraviť samostatnú prácu, v ktorej preukážu schopnosť definovať problém a výskumnú otázku,
navrhnúť riešenie, pri zohľadnení súčasného stavu poznania vo vybranej oblasti.
Kompetencie
Schopnosť napísať rôzne typy odborných prác samostatne podľa zadania, jasne komunikovať
výsledky analýz s využitím numerických a grafických výstupov, a stručne, zrozumiteľne a úderne
komunikovať ich hlavné závery.
Schopnosť vedieť pripraviť profesionálnu prezentáciu s využitím moderných komunikačných
prostriedkov,
Schopnosť vedieť prioritizovať informácie a postupy, zaujať publikum.
Stručná osnova predmetu:
1. Vymedzenie globalizácie, integrácie.
2. Historický exkurz do globalizačných a integračných procesov vo svete a v Európe.
3. Subjekty globalizácie, nadnárodné korporácie.
4. Inštitucionálny rámec EÚ.
5. Právny rámec EÚ.
6. Hospodárska politika a jej čiastkové politiky na základe prenosu kompetencií v EÚ.
7. Politiky vo výlučnej kompetencii členského štátu.
8. Politiky vo výlučnej kompetencii členského štátu.
9. Spoločné politiky EÚ.
10. Politiky vo výlučnej kompetencie Európskej únie.
11. Ekonomický a sociálny rozmer globalizácie.
12. Sociálne nerovnosti, inovácie, globálne zmeny.
13. Svetové integračné zoskupenia.
Odporúčaná literatúra:
VIDOVÁ, J. 2015. Hospodárska politika Európskej únie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM,
2015.
BRACJUN, A. 2008. Hospodárska politika Európskej únie. Bratislava: Sprint vfra, 2008.
Zmluva o fungovaní EÚ, 2009.
ŠIKULA, M. 1999. Globalizácia – ráscestie civilizácie. Bratislava: Sprint vfra, 1999
ACOCELLA, N., 2005. Economic policy in the age of globalisation. Cambridge University
Press.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
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: Ing. Jarmila Vidová, PhD., Ing. Karol Morvay, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP/bEPNNL15026/21

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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: bodové hodnotenie prezentácií k preberanej téme, pravidelné bodované
písomky 40 %
Záverečné hodnotenie: skúška (písomná forma) 60 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má teoretické poznatky o verejnoprávnej stránke podnikania,
úlohe štátu v trhovej ekonomike, ovláda systematický prehľad o nasledovných oblastiach: ústavné
princípy podnikania a vlastníctva, regulácia podnikateľskej činnosti štátom, nakladanie s majetkom
štátu, ukončenie podnikateľskej činnosti, ochrana hospodárskej súťaže. Študent má praktické
zručnosti pri používaní judikatúry.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet a systém hospodárskeho práva a jeho začlenenia do systému práva
2. Vzťah hospodárskeho práva a obchodného práva
3. Ústavnoprávne základy hospodárstva SR.
4. Správa majetku štátu, štátny podnik
5. Verejnoprávne registratúry podnikateľov
6. Živnostenské podnikanie, právna úprava konkurzu
7. Hospodárska súťaž, verejné obstarávanie.
8. Vybrané aspekty práva EÚ ku každej prednášanej téme.
Odporúčaná literatúra:
Mamojka, M., Kubíček, P. a kol.: Hospodárske právo. VO PF UK, Bratislava 2000
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. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD., Mgr. Daniel Zigo, PhD.,
LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 30.03.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNI21001/22

Názov predmetu:
Informatika

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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
denné
hodnotenie priebežných zadaní – 40 %
písomná skúška – 60 %
externé
písomná skúška – 100%
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
denné
Spolu 6 x 26 = 156 h, z toho
účasť na prednáškach 26 h, účasť na cvičeniach 26 h, príprava na cvičenia 26 h, spracovanie
čiastkových zadaní 26 h, príprava na skúšku 52 h
externé
Spolu 6 x 26 = 156 h, z toho
účasť na konzultáciách 32 h, príprava na konzultácie 64 h, príprava na skúšku 60 h
Výsledky vzdelávania:
Študenti nadobudnú vedomosti a zručnosti, ako aj kompetentnosti z oblasti spracovania textu
a tabuliek.
Vedomosti a zručnosti
V textovom editore získajú zručnosti v rámci formátovania textu prostredníctvom štýlov. Dokážu
vytvoriť a upravovať rôzne objekty v textovom editore. Vedia vytvoriť a upravovať tabuľky a iné
grafické objekty. Tieto objekty dokážu doplniť o popisy, poznámky pod čiarou, zoznamy, krížové
odkazy. Okrem uvedených zručností budú schopní vkladať a upravovať rôzne prepojenia v rámci
dokumentu a budú vedieť spolupracovať na dokumente v tíme. Konečnú úpravu dokumentu
zabezpečia kontrolou tlače, resp. nastavením dokumentu ako celku. Tieto čiastkové ciele
prispejú k dosiahnutiu celkového vzdelávacieho cieľa v oblasti spracovania textu v podobe získania
zručností spracovať komplexný text (odbornú, záverečnú prácu atď.).
V tabuľkovom procesore získajú zručnosti z oblasti formátovania buniek a tabuliek ako celku.
Dokážu vysvetliť a aplikovať rôzne vzorce a funkcie.
Kompetentnosti
Strana: 30

Nadobudnú aj kompetentnosť vkladať a upravovať rôzne grafické objekty v tabuľkovom procesore
vrátane grafov. Vkladaním a úpravou filtrov a medzisúčtov nadobudnú zručnosti k spracovaniu
databázy údajov. Tieto databázy budú vedieť ďalej spracovať aj prostredníctvom kontingenčných
tabuliek. Získavajú zručnosti s vytváraním jednoduchých makier, vytvárajú vlastné funkcie
pomocou makier a budú vedieť vhodne použiť makrá pri automatizácii práce s kontingenčnými
tabuľkami, grafmi, databázami a súbormi.
Študenti sa naučia vytvárať aplikácie v prostredí MS Excel pomocou jazyka VBA.
Stručná osnova predmetu:
Textový editor. Formátovanie textu prostredníctvom štýlov. Množina štýlov MS Word, priradenie
štýlu, úprava vlastností štýlu, vytvorenie nového štýlu, jeho úprava, aktualizovanie štýlu znaku,
odseku.
Textový editor. Tvorba a úprava objektov a tabuliek. Vytváranie a formátovanie tabuľky, jej úprava,
aktualizácia údajov. Grafické objekty, ich vkladanie, úprava.
Textový editor. Popisy (legenda), poznámky pod čiarou, koncové poznámky. Popisy objektov a ich
zoznamy, krížové odkazy. Vkladanie a úprava prepojení. Sledovanie a revízia zmien
Textový editor. Príprava, vytváranie výstupov (kontrola, tlač, nastavenie dokumentu)
Tabuľkový procesor. Formátovanie bunky, tabuľky z obsahového a estetického hľadiska.
Automatický formát, podmienené formátovanie.
Adresovanie buniek. Oblasti a ich použitie vo vzorcoch. Práca s viacerými hárkami, použitie
jednoduchých funkcií a vzorcov.
Tabuľkový procesor. Grafy a grafické objekty. Vytváranie a úprava grafov a grafických objektov.
Tabuľkový procesor. Funkcie (logické, dátumové, matematické, štatistické)
Tabuľkový procesor. Funkcie (textové, finančné, vyhľadávacie, databázové)
Tabuľkový procesor. Analýza. Zoraďovanie a filtrovanie. Automatické a rozšírené filtre.
Medzisúčty
Tabuľkový procesor. Analýza. Kontingenčná tabuľka. Vytváranie a úprava kontingenčnej tabuľky,
úprava zdroja údajov, filtrovanie, zoraďovanie údajov v kontingenčnej tabuľke, rýchly filter,
automatické, manuálne zoskupovanie údajov v kontingenčnej tabuľke.
Tabuľkový procesor. Makrá. Vytvorenie absolútneho a relatívneho makra. Premenné. Operátory.
Polia.
Tabuľkový procesor. VBA. Funkcie vo VBA. Cykly a podmienky rozhodovania. Dialógové okná
Odporúčaná literatúra:
KLATOVSKÝ, Karel. Word 2019 nejen pro školy. Prostějov: Computer Media. 2020. ISBN
9788074023842.
PECINOVSKÝ, Rudolf – PECINOVSKÝ Josef. Office 2019. Průvodce uživatele. Praha: Grada.
2019. ISBN 9788024723037.
LAURENČÍK, Marek. Excel 2019 - Práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha:
Grada. 2020.
LAURENČÍK, Marek. Programování v Excelu 2013 a 2016. Praha: Grada. 2018.
KRÁL, Martin. Excel VBA (pro verze 2007, 2010). Brno: Computer Press, 2012.
Kurzy LMS Moodle na stránke https://enhf.euba.sk
ALEXANDER, Michael - KUSLEIKA, Richard - WALKENBACH, John. Excel 2019 Bible.
Indianapolis: John WILEY & Sons Inc. 2018. ISBN 978-1-119-51476-3.
BUCKI, Lisa A. Word 2013 Bible. Indianapolis: John WILEY & Sons Inc. ISBN:
978-1-118-48812-6
JELEN, Bill. Microsoft Excel 2019 VBA and Macros. U.S.: Microsoft Press. 2018. ISBN
9781509306114
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LAMBERT, Joan. Microsoft Word 2019 Step by Step. US: Microsoft Press. 2019. ISBN
978-1-509-30587-2
LMS Moodle courses on the site http://enhf.euba.sk
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
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: Ing. Ladislav Pasiar, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP/bEPNNL15027/21

Názov predmetu:
Insolvenčné 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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 50%
Záverečné hodnotenie: 50 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má teoretické poznatky o priebehu procesu likvidácie, konkurzu,
reštrukturalizácie a osobného bankrotu. Výučba je realizovaná prostredníctvom prehlbovania
teoretických znalostí problematiky s ohľadom na príslušné zákonné normy. Následne študent
vie získané poznatky aplikovať 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:
Běleja, K.: Úpadkové právo. Sting, Brno 2007
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
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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 Európskej únii. Poradca podnikateľa, Žilina 2006
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. Jana Duračinská, PhD., Mgr. Filip Petrek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNC21001/22 Komoditné trhy a reálne investície
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Denné a externé:
15% tímová práca na správe portfólií
25% tímová práca na zadaniach
60% písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Denné:
156 hodín:
26 hodín – účasť na prednáškach
26 hodín – účasť na seminároch
39 hodín – príprava na semináre
65 hodín – príprava na skúšku
Externé:
156 hodín:
24 hodín – účasť na konzultáciách
46 hodín – príprava na konzultácie
86 hodín – príprava na skúšku
Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Pochopenie základných mechanizmov fungovania komoditných trhov
Porozumenie základným vzťahom medzi komoditnými trhmi a vývojom globálnej ekonomiky
Porozumenie väzbám medzi komoditnými trhmi a jednotlivými segmentmi finančných trhov
Pochopenie špecifík trhov reálnych aktív
Spoznanie základných fundamentálnych faktorov vplývajúcich na jednotlivé segmenty
komoditných trhov (energetické komodity, drahé kovy, priemyselné kovy, poľnohospodárske
komodity) a trhov reálnych aktív (drahé kamene, umenie a zberateľstvo, nehnuteľnosti, voda
a emisné kvóty)
Pochopenie mechanizmu fungovania finančných nástrojov využívaných na trhoch komodít
a reálnych aktív
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Zručnosti:
Schopnosť systematicky a kriticky zbierať a vyhodnocovať informácie z prostredia komoditných
trhov a trhov reálnych aktív
Schopnosť pomocou nástrojov technickej a fundamentálnej analýzy predikovať ďalší vývoj na
komoditných trhoch a trhoch reálnych aktív
Schopnosť na základe analýz a racionálneho zhodnotenia dostupných informácií zostaviť investičné
portfólio zamerané na komodity a reálne aktíva
Kompetencie:
Schopnosť tímovej práce
Schopnosť kritického myslenia
Schopnosť analytického myslenia
Schopnosť prezentovať závery vlastnej analýzy
Stručná osnova predmetu:
Prednášky
Komoditné trhy a ich postavenie v reálnej ekonomike. Členenie komodít. Vplyv
makroekonomických faktorov na komoditné trhy. Vplyv externých faktorov na komoditné trhy.
Cykly na komoditných trhoch. Vzťah komoditných a akciových trhov
Obchodovanie na komoditných trhoch. Najvýznamnejšie komoditné burzy. Typy obchodov na
komoditných trhoch. Možnosti investovania do komodít. Investičné nástroje pri investovaní do
komodít
Ťažobné spoločnosti a riziká na komoditných trhoch. Typy ťažobných spoločností. Životný
cyklus ťažobnej spoločnosti z pohľadu investora. Financovanie ťažobných projektov. Riziká na
komoditných trhoch
Energetické komodity. Globálny energetický trh. Najvýznamnejšie energetické komodity (ropa,
zemný plyn, uhlie, urán). Hlavné fundamentálne faktory jednotlivých energetických trhov.
Špecifiká investovania do energetických komodít. Zelená energetika
Drahé kovy. Členenie drahých kovov (zlato, striebro, skupina platinových kovov). Špecifické
postavenie zlata vo svetovej ekonomike. Hlavné fundamentálne faktory jednotlivých segmentov
trhu drahých kovov. Špecifiká investovania do drahých kovov
Základné priemyselné kovy. Členenie základných priemyselných kovov (železná ruda a oceľ,
hliník, meď, atď.). Hlavné fundamentálne faktory vplývajúce na trhy jednotlivých kovov. Vzťah
základných priemyselných kovov a globálnej ekonomiky. Špecifiká investovania do základných
priemyselných kovov
Špeciálne priemyselné kovy. Členenie špeciálnych priemyselných kovov. Batériové kovy. Hlavné
fundamenty trhov špeciálnych kovov. Špecifiká investovania do špeciálnych kovov
Poľnohospodárske komodity. Členenie poľnohospodárskych komodít (obilniny, olejniny, živočíšne
produkty, atď.). Strategický význam poľnohospodárskych komodít. Poľnohospodárske komodity
a počasie. Špecifiká investovania do poľnohospodárskych komodít
Drahé kamene. Členenie drahých kameňov. Trh s diamantmi, špecifická cenotvorba a 4C. Špecifiká
trhov ostatných drahokamov (smaragd, rubín, zafír, drahý opál)
Umenie a zberateľstvo. Rôzne druhy umenia a špecifiká trhu s umením, Umelecké diela ako
alternatívne investičné aktívum. Numizmatika, notafília a filatelia. Iné ekonomicky zmysluplné
zberateľské aktíva
Pôda a nehnuteľnosti. Členenie a špecifiká trhu nehnuteľností . Špecifiká trhu s pôdou.
Nehnuteľnosti ako alternatívne investičné aktívum
Voda a emisné kvóty. Voda ako strategická surovina. Voda ako investičné aktívum. Vodné indexy.
Kjótske protokoly a mechanizmus vzniku emisných povoleniek. Emisné povolenky ako špecifické
investičné aktívum
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Vývojové tendencie na komoditných trhoch. Zelená energetika a komoditné trhy. Elektromobilita
a komoditné trhy. Globálne klimatické zmeny a komoditné trhy
Semináre:
Úvodné informácie k priebehu seminárov. Vytvorenie pracovných skupín. Rozdelenie zadaní.
Inštrukcie k cvičným portfóliám so zameraním na komodity a akcie ťažobných spoločností
Cvičné portfóliá. Detailná úvodná prezentácia cvičných komoditných portfólií
Základy obchodovania s komoditnými derivátmi I.. Mechanizmus fungovania komoditných
forwardov a futures. Využitie CFD kontraktov na komoditných trhoch. Priebežné vyhodnotenie
cvičných portfólií
Základy obchodovania s komoditnými derivátmi II. Mechanizmus fungovania komoditných opcií.
Warranty na komoditných trhoch. Priebežné vyhodnotenie cvičných portfólií
Online obchodná platforma. Prezentácia online obchodnej platformy. Typy obchodných príkazov.
Základné nástroje technickej analýzy. Priebežné vyhodnotenie cvičných portfólií
Ohodnocovanie ťažobných spoločností. Metódy založené na čistej hodnote aktív. Total Acquisition
Costs (TAC). Metódy vychádzajúce z objemu zdrojov a rezerv. Priebežné vyhodnotenie cvičných
portfólií
Obchodovanie na parkete. Praktická simulácia obchodovania na parkete, s využitím fundamentálnej
analýzy
Energetické komodity. Prezentácia zadaní vypracovaných k problematike energetických komodít.
Diskusia k problematike energetických komodít. Priebežné vyhodnotenie cvičných portfólií
Priemyselné kovy. Prezentácia zadaní vypracovaných k problematike priemyselných kovov.
Diskusia k problematike priemyselných kovov. Priebežné vyhodnotenie cvičných portfólií
Poľnohospodárske
komodity.
Prezentácia
zadaní
vypracovaných
k problematike
poľnohospodárskych komodít. Diskusia k problematike poľnohospodárskych komodít. Priebežné
vyhodnotenie cvičných portfólií
Umenie a zberateľstvo. Prezentácia zadaní vypracovaných k problematike umenia a zberateľstva.
Diskusia k problematike umenia a zberateľstva. Priebežné vyhodnotenie cvičných portfólií
Nehnuteľnosti. Prezentácia zadaní vypracovaných k problematike trhu nehnuteľností. Diskusia
k problematike trhu nehnuteľností. Priebežné vyhodnotenie cvičných portfólií
Záverečné hodnotenie. Záverečné vyhodnotenie cvičných portfólií. Záverečné hodnotenie aktivít
na seminároch
Odporúčaná literatúra:
ÁRENDÁŠ, P. – CHOVANCOVÁ, B. – GACHOVÁ, K. – PAVELKA, Ľ. (2018). Investovanie
na trhu komodít a reálnych aktív. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-759-8186-8
ROGERS, J. (2008). Žhavé komodity. Praha: GRADA Publishing, 2008. ISBN
978-80-247-2342-6
DAY, A. (2010). Investing in Resources: How to Profit from the Outsized Potential and Avoid the
Risks. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2010. ISBN 978-0-470-89030-1
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, Anglický jazyk
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:
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Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/bEPNNL15028/21

Názov predmetu:
Medzinárodné právo súkromné

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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: PraF.UEP/bEP-NNL15008/21 - Európske právo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrolné otázky, testy 40 %
Záverečné hodnotenie: skúška 60 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má teoretické znalosti z oblasti súkromnoprávnych vzťahov,
ktoré svojou povahou presahujú hranice viacerých štátov. Študent nadobudne teoretické i praktické
znalosti problematiky nachádzania rozhodného právneho poriadku v prípade stretu dvoch alebo
viacerých právnych poriadkov v rámci právneho vzťahu.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, pramene slovenského medzinárodného práva súkromného,
2. Historický vývoj medzinárodného práva súkromného,
3. Kolízna norma, jej povaha, štruktúra, funkcia, druhy,
4. Aplikácia kolíznej normy (remisia, transmisia, výhrada verejného poriadku, kvalifikácia),
5. Kolízny problém interlokálny, intertemporálny a interpersonálny,
6. 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
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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: JUDr. Katarína Burdová, PhD., doc. JUDr. Peter Lysina, PhD., JUDr. Natália
Mansella, PhD., Mgr. Lea Mezeiová, PhD., prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/bEPNNL15018/21

Názov predmetu:
Medzinárodné vzťahy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: seminárne práce, písomná práca 40 %
Záverečné hodnotenie: písomná skúška 60%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má vedomosti z teórie a praxe medzinárodných vzťahov, politiky
a diplomacie.
Stručná osnova predmetu:
1. Historický vývoj medzinárodných vzťahov.
2. Teoretické otázky medzinárodných vzťahov.
3. Rovnováha síl v Európe.
4. Vývoj hraníc a politika veľmocí.
5. Terorizmus.
6. Aktuálne otázky.
7. Problémové oblasti vo svete.
Odporúčaná literatúra:
Krejčí, O.: Medzinárodná politika. Victoria publishing, Praha 1997
Hybnerová, S.: Mezinárodní vztahy po roce 1945. Karolinum, Praha 1997
Pearson, F. S., Rochester, J. M.: Medzinárodné vzťahy. Iris, Bratislava 1992
Hollis, M., Smith, S.: Teorie mezinárodních vztahů. Centrum pro studium demokracie
a kultury, Brno 2000
Boucher, D.: Political Theorie of International Relations. Oxford UniPress, Oxford 1998
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: JUDr. Lukáš Mareček, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NND21011/22 Národné účty
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktivita na hodinách, priebežné písomné zadanie a záverečná seminárna práca 40 %.
Písomná skúška 60 %.
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156 hodín
účasť na prednáškach 26 h,
účasť na seminároch 26 h,
príprava na semináre 13 h,
spracovanie semestrálneho projektu 13 h,
príprava na priebežné písomky 26 h,
príprava na skúšku 52 h
externé štúdium: 156 hodín
24 h konzultácia, 56 h príprava na konzultácie, 76 h príprava na skúšku
Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
- prezentácia ekonomických vzťahov pomocou grafických aj matematických nástrojov v MS
Excel na základe dát o národných účtoch z Eurostat-u
- vyvodenie zmysluplných interpretácií sledovaných makroekonomických ukazovateľov
kombináciou premenných v systéme národných účtov
- oboznámenie sa s používanými údajmi a uvedomenie si ich výhod a obmedzení - bežné ceny,
medzinárodné porovnania, úloha proxy premenných pri analýze.
Kompetencie
- schopnosť analyzovať a verifikovať ekonomické poznatky na reálnych makroekonomických
dátach - seminárna práca za vybranú krajinu a pridelený účet
- analyticky pristúpiť k vývojovým tendenciám a porozumieť príčinám ich vývoja - kriticky
pristúpiť k dosiahnutým výsledkom v procese tvorby ukazovateľov a zhodnotiť ich vypovedaciu
schopnosť
- vyvinutie zručnosti na spracovanie kvalitatívnej ekonomickej analýzy - pri spracovaní seminárnej
práce
Zručnosti
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- interpretácia ekonomických dát a dosiahnutých výsledkov na príklade vytvorených vlastných
ukazovateľov - kvalitatívna ekonomická analýza
- správne interpretovanie rôznych empirických výsledkov a uvedomenie si limitov dosiahnutých
výsledkov
- vytvorenie vlastnej kvalitatívnej analýzy s dôrazom na hľadanie príčin vývoja ekonomických
ukazovateľov - rozlišovanie korelácie a kauzality
- kooperácia v tíme pri vytváraní spoločného semestrálneho projektu - seminárna práca je tvorená
skupinou študentov, ktorá nabáda ku spolupráci
Stručná osnova predmetu:
Systém národných účtov.
Základné princípy systému ESA 2010.
Inštitucionálne sektory
Účet produkcie
Účet tvorby dôchodkov
Účet primárneho rozdelenia dôchodkov
Účet druhotného rozdelenia dôchodkov
Účet použitia dôchodkov
Kapitálové účty
Účet výrobkov a služieb
Tabuľky dodávok
Tabuľky použitia
Makroekonomické agregáty
Odporúčaná literatúra:
Stanislava Hronová, Jakub Fischer, Richard Hindls, Jan Sixta: Národní účetnictví – od výroby
k bohatství Praha: C. H. Beck, 2019. 1. vydání. 432 stran. ISBN 978-80-7400-738-5
Lequiller, F. and D. Blades (2014), Understanding National Accounts: Second Edition, OECD
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264214637-en.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
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: Ing. Karol Morvay, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNE15S01/22 Národohospodárske náuky
Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V súlade so Študijným poriadkom Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Ústna skúška pred komisiou pre štátne skúšky ustanovenej v súlade so Študijným poriadkom
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní štátnej skúšky má študent vedomosti, zručnosti a kompetentnosti vymedzené v
profile absolventa daného študijného programu v 1. stupni štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Štátna skúška pozostáva z okruhov otázok z oblasti národohospodárskych náuk (základy ekonómie,
hospodárska politika, financie, daňovníctvo, verejné financie).
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Dátum poslednej zmeny: 20.07.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOP/bEP-NNL15006/21 Občianske 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: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: písomná skúška 100% hodnotenia
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má osvojené základy občianskeho práva hmotného, najmä s
ohľadom na platnú právnu úpravu a existujúce vedecko-teoretické práce. Má zručnosti spočívajúce
vo využívaní schopnosti aplikovať ich na konkrétne prípady z praxe.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, pramene občianskeho práva.
2. Systém občianskeho práva a systematika Občianskeho zákonníka.
3. Právne skutočnosti občianskeho práva.
4. Právne úkony a právne následky vadnosti právnych úkonov.
5. Občianskoprávne vzťahy.
6. Osobnostné práva a ich ochrana.
7. Význam času v občianskom práve – premlčanie, preklúzia.
8. Podstata a druhy vecných práv.
9. Vlastnícke právo. Pojem, obsah, predmet, subjekty, výkon, obmedzenie a ochrana vlastníckeho
práva.
10. Nadobúdanie a zánik vlastníckeho práva.
11. Vlastníctvo bytov.
12. Vecné práva k cudzej veci.
13. Kataster nehnuteľností.
Odporúčaná literatúra:
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Iura Edition, Bratislava 2018 Števček,
M. a kol.: Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár. 2. vydanie. C.H.Beck, 2019 Fekete, I.:
Strana: 46

Občiansky zákonník - Veľký komentár 1.-4. Zväzok 3. vydanie. Eurokódex, 2018 Dulaková, D,
Smyčková, R. a kol.: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného
vlastníctva. C.H.Beck 2011
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. Mgr. Lenka Dufalová, PhD., JUDr. Martin Križan, PhD., JUDr. Ing. Karin
Raková, PhD., MBA, Mgr. Martin Hamřik, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.04.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOP/bEP-NNL15007/21 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: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: PraF.KOP/bEP-NNL15006/21 - Občianske právo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 100%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má osvojené základy občianskeho práva hmotného, najmä
s ohľadom na platnú právnu úpravu, existujúce vedecko-teoretické práce a má schopnosťou
aplikovať ich na konkrétne prípady z praxe.
Stručná osnova predmetu:
1. Záväzkové právo.
2. Všeobecná časť záväzkového práva.
3. Záväzky z právnych úkonov.
4. Záväzky zo spôsobenej škody a z bezdôvodného obohatenia.
Odporúčaná literatúra:
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Iura Edition, Bratislava 2018 Števček,
M. a kol.: Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár. 2. vydanie. C.H.Beck, 2019 Fekete, I.:
Občiansky zákonník - Veľký komentár 1.-4. Zväzok 3. vydanie. Eurokódex, 2018 Dulaková, D,
Smyčková, R. a kol.: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva duševného
vlastníctva. C.H.Beck 2011
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD., JUDr. Martin Križan, PhD., JUDr. Ing. Karin
Raková, PhD., MBA, Mgr. Martin Hamřik, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.04.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP/bEPNNL15011/21

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: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrolné otázky, prípadové štúdie, písomné testy, referáty, seminárna práca
51%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 49%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 51/49
Výsledky vzdelávania:
Študent má znalosti z problematiky obchodných záväzkových vzťahov s dôrazom na zmluvy
aplikované v obchodnom styku, pričom má zručnosti spočívajúce v schopnosti pripraviť konkrétne
typy zmlúv pre aplikačnú prax.
Stručná osnova predmetu:
1. Vznik, zmena a zánik obchodných záväzkových vzťahov.
2. Zabezpečenie záväzku v obchodných záväzkových vzťahoch.
3. Zodpovednosť v obchodných záväzkových vzťahoch.
4. Kúpna zmluva.
5. Zmluva o dielo.
6. Sprostredkovateľské typy zmlúv.
7. Prepravné zmluvy.
8. Ostatné zmluvné typy aplikované v obchodnom styku.
9. Osobitné ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode.
Odporúčaná literatúra:
Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M.: Obchodné právo. VO PraF UK, Bratislava 2010
Ovečková, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Iura Edition, Bratislava 2010
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. C. H. Beck, Praha 2010
Kubíček, P. a kol.: Akciová spoločnosť. Verlag Dashofer, Bratislava 2010
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Patakyová, M. a kol.: Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ. Verlag Dashofer,
Bratislava 2010
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 Strémy, PhD., Mgr. Filip Petrek, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., prof.
JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP/bEPNNL15012/21

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: 6.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrolné otázky, prípadové štúdie, písomné testy, referáty, seminárna práca
51%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 49%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 51/49
Výsledky vzdelávania:
Študent má znalosti zo základov obchodného práva t. j. teórie obchodného práva a práva
obchodných spoločností, vrátane dopadu práva Európskej únie na uvedené inštitúty, pričom najmä
v oblasti obchodných spoločností má zručnosti potrebné pre založenie spoločnosti, ich zmeny a
zánik a ovláda inštrumenty využívané pri správe spoločností.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, systém obchodného práva.
2. Pojmy podnik, podnikateľ, podnikanie.
3. Obchodný register, účtovníctvo podnikateľa, hospodárska súťaž.
4. Subjekty obchodnoprávnych vzťahov.
5. Verejná obchodná spoločnosť.
6. Komanditná spoločnosť.
7. Spoločnosť s ručením obmedzeným.
8. Akciová spoločnosť.
9. Družstvo.
Odporúčaná literatúra:
Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M.: Obchodné právo. VO PraF UK, Bratislava 2010
Kubíček, P.: Teória obchodného práva. VO PraF UK, Bratislava 2004
Kubíček, P. a kol.: Akciová spoločnosť. Verlag Dashofer, Bratislava 2010
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Patakyová, M. a kol.: Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ. Verlag Dashofer,
Bratislava 2010
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. C. H. Beck, Praha 2010
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 Strémy, PhD., Mgr. Filip Petrek, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., prof.
JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNE15024/22 Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 6..
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
– potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe v príslušnej organizácii
– vypracovanie záverečnej správy z odbornej praxe
zápočet
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 78 h
Absolvovanie odbornej praxe v príslušnej organizácii – 78 h
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu si študent
- rozšíri a prehĺbi teoretické vedomosti získané počas štúdia
- rozvíja praktické zručnosti potrebné na výkon povolania
Stručná osnova predmetu:
Študenti sa oboznámia s pracovnými podmienkami a súvisiacimi internými predpismi vo vybranej
organizácii. Naučia sa orientovať v sociálnych normách a vzťahoch na pracovisku. Získajú
praktické skúsenosti s výkonom práce na zvolenej pracovnej pozícii.
Odporúčaná literatúra:
Podľa pokynov supervízora
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, anglický jazyk
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: 20.07.2022
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Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NMD21001/22 Podnikové hospodárstvo
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
30 % priebežná písomná práca, 70 % písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách) na dennom štúdiu:
156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava
na zápočtovú písomku 26 h, príprava na skúšku 52 h)
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách) na externom štúdiu:
156 h (účasť na konzultáciách 24 h, príprava na konzultácie 54 h, príprava na zápočtovú písomku
26 h, príprava na skúšku 52 h)
Výsledky vzdelávania:
Vedomosť:
Komplexný pohľad na podnik a jeho hospodársku činnosť prostredníctvom vymedzenia podstaty
podniku, jeho životného cyklu, cieľov, typológie, jeho transformačného procesu s osobitým
zreteľom na analýzu podnikových produkčných faktorov, podnikových činností a hodnotových
vzťahov.
Kompetentnosť:
efektívne využívať podstatné informácie o podniku ako podnikateľskom subjekte, jeho základných
znakoch, cieľoch, formách združení a právnych formách podnikania v praxi,
kriticky zhodnotiť priebeh a špecifiká podnikového transformačného procesu,
charakterizovať podstatu a zhodnotiť využitie podnikových produkčných faktorov s dopadom na
hodnotové procesy podniku,
navrhnúť riešenia a obhájiť závery alebo odporúčania na zvýšenie efektívnosti podnikových
činností.
Zručnosť:
interpretovať špecifiká podnikateľských subjektov, kriticky zhodnotiť možnosti výberu právnej
formy podnikania,
analyzovať fázy životného cyklu podniku,
vykonať základné podnikové analýzy v oblasti ľudských zdrojov, majetku podniku, nákladov,
vykonať základné podnikové analýzy v oblasti podnikových činností,
vykonať základné podnikové analýzy v oblasti hodnotových procesov.
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Stručná osnova predmetu:
Podstata podniku, okolie a ciele podniku. Lokalizácia podniku.
Životný cyklu podniku.
Typológia podnikov.
Združovanie podnikov a ochrana hospodárskej súťaže.
Transformačný proces a produkčné faktory podniku.
Pracovná sila podniku a produktivita práce.
Neobežný majetok podniku (oceňovanie, opotrebenie, odpisovanie a využitie NM)
Obežný majetok podniku (normatívy obežného majetku).
Náklady podniku (podstata, časové rozlíšenie, druhové a kalkulačné členenie, závislosť nákladov
od objemu výkonov, úroveň a efektívnosť nákladov).
Zásobovanie (časový moment objednávky, optimálna dodávka, dodávkový cyklus).
Produkčná činnosť podniku (produkčná kapacita podniku).
Odbytové hospodárstvo podniku (predaj, ceny)
Hospodársky výsledok (výnosy, zisk, rentabilita, cash – flow)
Odporúčaná literatúra:
Majdúchová, H. a kol: Podnikové hospodárstvo. Vydavateľstvo – Wolters Kluwer, 2020
Majdúchová, H. a kol. : Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy.
Vydavateľstvo - Wolters Kluwer, 2018, 2020
právne normy: Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o dani z príjmu, Občiansky
zákonník, Zákon na ochranu hospodárskej súťaže, Zákonník práce
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
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. Ing. Mgr. Jana Kubicová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNS21003/22 Poisťovníctvo
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Denné:
20 % priebežná písomná práca, 20 % priebežné úlohy a zadania na cvičeniach, 60 % písomná skúška
Externé:
30 % priebežná písomná práca, 10 % priebežné úlohy a zadania na cvičeniach, 60 % písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Denné:
156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava
na priebežnú písomnú prácu 26 h, príprava na skúšku 52 h)
Externé:
156 h (účasť na konzultáciach 24 h; príprava na priebežnú písomnú prácu 30 h; príprava na
konzultácie 37 h; príprava na skúšku 65 h)
Výsledky vzdelávania:
Po preštudovaní tohto modulu, by mali byť študenti schopní:
Vedomosti:
- poznať základné princípy fungovania poistenia a poistných vzťahov ako aj fungovania poisťovní
- poznať históriu rozvoja poisťovníctva vo svete a na území Slovenska
Zručnosti:
- vyhodnotiť úlohu poistenia a orientovať sa v systémoch poistných vzťahov v národnom
hospodárstve
- identifikovať vhodné poistné produkty v nadväznosti na analýzu potrieb klienta (fyzická aj
právnická osoba)
Kompetencie:
- vedieť zhodnotiť faktory vstupujúce do výpočtu poistného a ovládať základné aktuárske výpočty
v životnom aj neživotnom poistení
- aplikovať získané poznatky do praxe a občianskeho života
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na získavanie nevyhnutných poznatkov o poistných systémoch v národnom
hospodárstve. Problematika predmetu zahŕňa vymedzenie pojmu poistenie, poistných princípov
Strana: 58

a fungovanie subjektov poistného trhu vrátane základných vzťahov medzi nimi. Z teoretického
pohľadu analyzuje podstatu a špecifiká jednotlivých druhov poistenia s ich následnou praktickou
aplikáciou. V rámci predmetu študenti získajú aj vedomosti o základoch a špecifikách podnikania
poisťovne ako komerčnej finančnej inštitúcie. Pozornosť sa venuje aj aktuálnym otázkam poistného
trhu a budúcnosti sektoru poisťovníctva v nadväznosti na využívanie smart riešení a technologický
pokrok.
Sylabus:
1. Úvod do problematiky poisťovníctva
2. Historický vývoj poistenia vo svete a na území Slovenska
3. Systémy poistných vzťahov v národnom hospodárstve
4. Poistenie jeho podstata a funkcie. Princípy poistných vzťahov.
5. Poistný trh: podstata, fungovanie a subjekty na poistnom trhu a ich interakcia.
6. Životné poistenie: teoretické vymedzenie a praktické aplikácie
7. Sprostredkovanie poistenia: význam sprostredkovania, legislatívna úprava
8. Neživotné poistenie: teoretické vymedzenie a praktické aplikácie
9. Technické rezervy v poisťovniach
10. Poistná zmluva. Teoretické vymedzenie podnikania v poisťovníctve
11. Solventnosť poisťovne. Legislatívna úprava solventnosti. Solventnosť II.
12. Zaistenie: podstata, teoretické východiská a praktické aplikácie
13. Moderné trendy a výzvy v poisťovníctve
Odporúčaná literatúra:
PASTORÁKOVÁ, Erika - ONDRUŠKA, Tomáš - JURKOVIČOVÁ, Monika. Dejiny
poisťovníctva. 1. vydanie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. ISBN 978-80-7598-998-7.
PASTORÁKOVÁ, E. - BROKEŠOVÁ, Z. - ONDRUŠKA, T. Poistný trh. 1. vyd. Bratislava:
Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 193 s. ISBN 978-80-225-4431-3.
DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Ekopress, 2015. ISBN 9788087865255.
ONDRUŠKA, T. et al. Poistný vzťah v kontexte spoločensko-ekonomických zmien. 1. vyd.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 165 s. ISBN 978-80-225-4287-6.
CUMMINS, J. D. – VENARD, B. (Ed.). Handbook Of International Insurance: Between
Global Dynamics And Local Contingencies.. New York : Springer, 2007. 981 s. ISBN
978-0-387-34162-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, Anglický jazyk
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: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPPSZ/bEPNNL15013/21

Názov predmetu:
Pracovné 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: 6.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 100%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má teoretické a praktické znalosti v oblasti pracovného práva
ako predpokladu pre ďalšie hlbšie štúdium Zákonníka práce, pričom už ovláda riešenie vybraných
prípadových situácií z pracovnoprávnej praxe pri využití aj osobitných právnych predpisov.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, pramene pracovného práva.
2. Funkcie, systém a pôsobnosť pracovného práva.
3. Základné zásady pracovného práva.
4. Pracovnoprávne skutočnosti, pracovnoprávne vzťahy.
5. Pracovný pomer (predzmluvné vzťahy, založenie, vznik).
6. Zmena a skončenie pracovného pomeru.
7. Doby odpočinku, dovolenka, pracovný čas, odmeňovanie zamestnancov.
8. Prekážky v práci. Sociálna politika zamestnávateľa.
9. Ochrana práce.
10. Zodpovednosť za škodu v pracovnom práve.
11. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy.
12. Osobitosti právnej úpravy v nepodnikateľskej sfére.
Odporúčaná literatúra:
Barancová, H. – Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2012. 677 s. ISBN
978-80-89393-82-4.
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Barancová, H.: Zákonník práce s komentárom. Praha : C. H. Beck, 2013. 1104 s. ISBN
978-80-89603-10-7.
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. Lenka Freel, PhD., doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., doc. JUDr. Mária
Nováková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/bEPNNL15003/21

Názov predmetu:
Právne dejiny Slovenska

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: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 2 písomky po 5 otvorených otázkach, vyžaduje sa aspoň 60 % z každej z
nich, 40 %
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 60 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má osvojené vedomosti z dejín práva (slovanského,
uhorského),československého a slovenského; pozná historickoprávnu terminológiu, pojmy,
kategórie na úrovni reprodukcie, interpretácie; zvláda metódy historického, jazykového a logického
výkladu právnych prameňov, pamiatok, zákonov, má kvalitné vedomosti z dejín ústavného práva
(parlamentná forma štátu, autoritatívna Č–SR, stranoštát); medzinárodného práva (suverenita,
vazalita, fiktívna samostatnosť, triedne determinovaná suverenita); ovláda teóriu práva a jej
uplatnenie [totalita, diktatúra, unitárny štát, autonómia, federácia (unitárna, autentická)], ľudských
práv [politických, osobných, sociálnych (reálnych a fiktívnych), trestného a občianskeho práva
v štáte liberálnom, postliberálnom, totalitnom a v štáte sociálnom a právnom. Študent má
nadobudnuté vedomosti na úrovni samostatného zvládnutia pojmov, inštitútov, vie ich definovať
aj v historickom kontexte vývoja verejného práva (najmä ústavného, trestného a procesného) ako
aj v oblasti súkromného práva, s dôrazom na právne dejiny Slovenska v 20. st. s kulmináciou
na konštituovanie zvrchovanej, samostatnej Slovenskej republiky ako subjektu medzinárodného
práva.
Stručná osnova predmetu:
1. Slovanské štátne útvary a právo (Nitrianske, Moravské kniežatstvo),Veľkomoravská ríša.
2. Základné znaky uhorského štátu, prameňov a systémov uhorského práva do roku 1848, vo vzťahu
k územiu Slovenska
3. Právo a revolúcia v r. 1848/1849, neoabsolutizmus, konštitucionalizmus, dualizmus;
transformácia právneho poriadku a jeho vývoj v rokoch 1848 – 1918.
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4. Slovenské ústavné „protoprávo“ – Žiadosti slovenského národa (1848); (Prvá) Slovenská
národná rada, Memorandum (1861), Matica slovenská, národnostný zákon 1868 – maďarizácia.
5. Prvá svetová vojna, zánik Uhorska a habsburského súštátia. Slovenské a česko-slovenské ústavné
predprávo (Clevelendská dohoda, Pittsburská dohoda, Československá národná rada; dočasná
vláda; (druhá) Slovenská národná rada a Deklarácia slovenského národa (1918).
6. Vznik ČSR a Slovensko (1918).
7. Ústavné právo ČSR, jej právny poriadok.
8. Slovenská krajina v ČSR. ČSR – štát československého národa.
9. Projekty autonómie Slovenska. Národnostné menšiny. Mníchovská dohoda, autonómia a II. Č–
SR, jej suverenita, politický režim, forma štátu.
10. Vojnový Slovenský štát – vyhlásenie, ústava, právny poriadok, rasové zákonodarstvo.
Slovenská národná rada, povstanie (SNP), slovenská národná štátnosť a nová ČSR,
11. Košický vládny program. Tri pražské dohody.
12. Február 1948, štát diktatúry kom. strany. Ústava 9. Mája. Kodifikácia a unifikácia, zákony,
justičný teror ( monsterprocesy).
13. Ústava ČSSR 1960, ústavný zákon o federácii (1968), november 1989; ČSFR a právny štát.
Náprava krívd. Reštitúcia, privatizácia.
14. Deklarácia zvrchovanosti SR. Ústava SR z roku 1992. Ústavnoprávne a medzinárodnoprávne
aspekty konštituovania Slovenskej republiky ako suverénneho štátu. SR, transformácia právneho
poriadku, europeizácia, prijatie do NATO a vstup do EÚ.
Odporúčaná literatúra:
Gábriš, T.: Právo a dejiny. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012.
Beňa, J., Gábriš, T.: Dejiny práva na území Slovenska I. (do roku 1918). VO PraF UK, Bratislava
2008 .
Sivák, F.: Slovenské a české dejiny štátu a práva v rokoch 1918 – 1945. VUK, Bratislava 1998;
Kuklík, J. a kol. Vývoj česko-slovenského práva 1945 – 1989. Linde. Praha 2009.
Lysý, M.: Pramene k právnym dejinám Slovenska I. (do roku 1918). PraF UK, Bratislava 2009
Gábriš, T.: Pramene k právnym dejinám Slovenska II (od roku 1918). PraF UK, Bratislava 2009
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: prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Mgr. Lenka Martincová, PhD., Mgr. Ján Sombati,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

Strana: 63

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KSEP/bEPNNL15020/21

Názov predmetu:
Právo životného prostredia 1

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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %
Záverečné hodnotenie: 0%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 60
– 65%, Fx: 0–59%.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu má všeobecný prehľad z oblasti slovenského environmentálneho
práva, pozná jeho právnu terminológiu, princípy úpravy, právne prostriedky prevencie a
zodpovednosti v ochrane životného prostredia, financovanie starostlivosti o životné prostredie
s dôrazom na problematiku presadzovania práv v oblasti ochrany životného prostredia v
rozhodovacej činnosti verejnej správy a súdov.
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet a cieľ úpravy
2. Princípy, pramene úpravy
3. Verejná správa v ochrane životného prostredia
4. Podnikatelia
5. Fyzické osoby
6. Záujmová samospráva a verejnosť a ochrana životného prostredia – ich postavenie,
7. Zodpovednosť v práve životného prostredia
8. Ekonomické nástroje a financovanie starostlivosti o životné prostredie
9. Základné právne inštitúty v oblasti starostlivosti o životné prostredie (územné plánovanie a
krajinné plánovanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola
znečisťovania, informácie o životnom prostredí).
Odporúčaná literatúra:
Košičiarová, S. a kol.: Právo životného prostredia. BVŠP; Poradca podnikateľa, Bratislava; Žilina
2009
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Cepek, B.: Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí. PraF UK, Bratislava
2010
Cepek, B.: Príručka na semináre z vybraných oblastí verejnej správy. PraF UK, Bratislava 2011
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. Matúš Michalovič, PhD., Mgr. Jana Šmelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 30.03.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KSEP/bEPNNL15021/21

Názov predmetu:
Právo životného prostredia 2

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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: PraF.KSEP/bEP-NNL15020/21 - Právo životného prostredia 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100%
Záverečné hodnotenie: 0%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 60
– 65%, Fx: 0–59%.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má poznatky o slovenskej právnej úprave ochrany konkrétnych
zložiek životného prostredia a o ochrane životného prostredia pred environmentálnymi rizikami.
Stručná osnova predmetu:
1. Ochrana prírody a krajiny
2. Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
3. Starostlivosť o vody, starostlivosť o pôdu a lesy
4. Starostlivosť o rastlinstvo a živočíšstvo
5. Nakladanie s odpadmi
6. Ochrana pred priemyselnými haváriami
7. Používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
8. Mierové využívanie jadrovej energie a jadrová bezpečnosť.
Odporúčaná literatúra:
Cepek, B.: Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí. PraF UK, Bratislava
2010
Cepek, B.: Príručka na semináre z vybraných oblastí verejnej správy. PraF UK, Bratislava 2011
Košičiarová, S. a kol.: Právo životného prostredia. BVŠP; Poradca podnikateľa, Bratislava; Žilina
2009
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: JUDr. Matúš Michalovič, PhD., Mgr. Jana Šmelková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 30.03.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNG21004/22 Regionálna ekonómia a politika
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu v dennom štúdiu:
samostatná práca, priebežné testy
písomná/kombinovaná skúška
20 % kvalita spracovania a prezentovania semestrálnej práce
10 % výsledok priebežnej písomnej previerky
10 % aktivita na seminároch
60 % výsledok záverečnej skúšky
Podmienky na absolvovanie predmetu v externom štúdiu:
samostatná práca, priebežné testy
písomná/kombinovaná skúška
20 % kvalita spracovania a prezentovania semestrálnej práce
10 % výsledok priebežnej písomnej previerky
10 % aktivita na seminároch
60 % výsledok záverečnej skúšky
Pracovné zaťaženie študenta v dennom štúdiu (v hodinách):
Pracovné zaťaženie študenta 156 hodín (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h,
príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálnej práce 13 h, príprava na priebežnú písomku 26
h, príprava na záverečnú skúšku 52 h)
Pracovné zaťaženie študenta v externom štúdiu (v hodinách):
Pracovné zaťaženie študenta 156 hodín (účasť na konzultáciách 24 h, príprava na konzultácie 41 h,
spracovanie semestrálnej práce 13 h, príprava na priebežnú písomku 26 h, príprava na záverečnú
skúšku 52 h)
Výsledky vzdelávania:
Vedomosti - Absolvovaním predmetu bude študent rozumieť ekonomickým princípom v pozadí
rastu a rozvoja regiónov a možnostiam verejnej politiky ovplyvniť tieto procesy. Absolvent bude
mať prehľad o základných zdrojoch údajov pre jednotlivé ekonomické analýzy.
Zručnosti - Bude mať praktické zručnosti v lokalizačnej analýze, analýze priestorovej koncentrácie
ekonomických aktivít, analýze odvetvovej štruktúry regiónov, analýze multiplikačného procesu
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exportu a analýzy procesu regionálnej konvergencie. Tieto zručností získa buď na základe práce
s empirickými údajmi alebo na základe práce so štylizovanými príkladmi.
Kompetencie - S využitím nadobudnutých vedomostí a zručností bude schopný identifikovať
vhodné ekonomické nástroje na riešenie problémových oblastí v regionálnom rozvoji z pohľadu
regionálnej politiky.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je rozdelený do troch problémových okruhov. V prvej časti poskytuje základný prehľad
o mikroekonomických princípoch lokalizácie firiem. Druhá časť predmetu vysvetľuje princípy
v pozadí mobility výrobných faktorov a základné mechanizmy ekonomického rastu na regionálnej
úrovni z pohľadu neoklasických a keynesiánskych koncepcií ako aj z pohľadu endogénnej teórie
rastu. Tretia časť predmetu je venovaná opodstatneniu a možnostiam verejných intervencií v oblasti
regionálneho rozvoja.
Priestorová štruktúra ekonomiky.
Ekonomické princípy lokalizácie firiem
Medzifiremná konkurencia a lokalizácia firiem
Aglomeračné úspory a aglomeračné náklady
Princípy regionalizácie.
Regionálny ekonomický rast vs. rozvoj.
Regionálny ekonomický rast v dlhodobom období (práca, kapitál a mobilita výrobných faktorov)
Regionálny ekonomický rast v dlhodobom období (medziregionálny obchod)
Regionálny ekonomický rast dlhodobom období (ľudský kapitál a technológie)
Regionálny ekonomický rast v krátkodobom období (externý dopyt a exportný multiplikátor)
Regionálna politika (vymedzenie, nástroje)
Regionálna politika SR
Kohézna politika EÚ
Odporúčaná literatúra:
Buček, Rehák, Tvrdoň, 2011. Regionálna ekonómia a politika. Iura Edition. Bratislava
McCann, P. 2013. Modern Urban and Regional Economics. Oxford University Press, Oxford.
Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. 2016. Local and regional development. Routledge.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
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: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNS21001/22 Riadenie rizík a poistenie
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Denné:
20% vypracovanie priebežných zadaní a prípadových štúdií, 10% priebežná písomná práca, 10%
vypracovanie skupinových zadaní zameraných na tímovú prácu, 60% písomná skúška
Externé:
20% priebežná písomná práca, 20% vypracovanie skupinových zadaní zameraných na tímovú
prácu, 60% písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Denné:
156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre a samoštúdium
rozširujúcich textov 13 h, príprava na skupinové zadania 13 h, príprava na priebežnú písomnú prácu
26 h, príprava na skúšku 52 h)
Externé:
156 h (účasť na konzultáciách 24 h; príprava na priebežnú písomnú prácu 24 h; vypracovanie
skupinových zadaní 20 h; príprava na konzultácie 28 h; príprava na skúšku 60 h)
Výsledky vzdelávania:
Po preštudovaní tohto modulu by mali byť študenti disponovať vedomosťami, zručnosťami
a kompetenciami:
Vedomosti:
- pochopiť základné zákonitosti existencie rizika a možností jeho riadenia v prípade fyzických aj
právnických osôb
- pochopiť proces riadenia rizík vrátane jeho jednotlivých fáz, krokov a nástrojov
Zručnosti:
- identifikovať relevantné metódy riadenia rizík na konkrétnu situáciu
- porozumieť základným metódam a nástrojom riadenia rizík, ich výhodám a nevýhodám
v závislosti od finančných možností subjektu a ďalších okolností
Kompetencie:
- aplikovať relevantné a účinné metódy riadenia rizík vzhľadom na konkrétnu situáciu
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- analyzovať, interpretovať a porovnať jednotlivé typy poistných krytí, ako aj iných foriem transferu
rizika
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je priblížiť študentom základnú problematiku otázok riadenia rizík a poistenia.
Predmet sa zameriava jednak na teoretické aspekty vymedzenia pojmu riziko, jeho klasifikáciu i
analýzu z pohľadu rôznych vedných disciplín. V tomto kontexte sa však pozornosť sa zameriava na
problematiku riadenia rizík s akcentom na oblasť poistenia ako tradičného nástroja na riadenie rizík.
Druhou skupinou problémov, ktorým je predmet venovaný je bližšia analýza fungovania poistenia
vrátane analýzy jednotlivých typov poisťovateľov a ich marketingových systémov, regulácií
poistenia a oceňovania poistných produktov. V neposlednom rade predmet ponúka možnosť bližšie
porozumieť procesom a činnostiam v oblasti životného i neživotného poistenia.
Sylabus:
Riziko v spoločnosti
Poistenie a riziko, poistiteľnosť rizík
Proces riadenia rizík
Pokročilé témy v oblasti riadenia rizík
Typy poisťovateľov
Marketingové systémy v poisťovníctve
Distribučné systémy a poistné zmluvy
Procesy a činnosti v poisťovni
Oceňovanie a upisovanie rizík
Riziká v životnom poistení
Riziká v neživotnom poistení
Regulácia v poistení a riadení rizík
Nové trendy v poistení a riadení rizík
Odporúčaná literatúra:
REJDA, G. E., MCNAMARA, M. J., RABEL, W. 2019. Principles of Risk Management and
Insurance. 14/e. Pearson. ISBN-13: 9780135641293.
TRIESCHMANN, J. S., HOYT, R. E., SOMMER, D.W. 2004. Risk Management and Insurance.
12/e. Thomson. ISBN 0-324-18320-8.
HARRINGTON, S., NIEHAUS, G. 2004. Risk Management and Insurance. 2/e. Irwin-McGraw
Hill, New York. ISBN-10: 0072339705.
LITTVOVÁ, Z., MARKO, P., VACHÁLKOVÁ, I. 2012. Riziko v poisťovníctve. Vydavateľstvo
EKONÓM. ISBN 978-80-225-3385-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, Anglický jazyk
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: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KRPKCP/bEPNNL15001/21

Názov predmetu:
Rímske právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 100%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má osvojené vedomosti zo všeobecných základov rímskeho
súkromného práva: pramene práva, ich štruktúra a význam, osobné právo, právne vzťahy medzi
manželmi, charakteristika a vývoj rímskeho občianskeho procesu, ako aj všeobecného základu
rímskeho súkromného práva z oblasti vecného a záväzkového práva. Študent má osvojenú právnu
metodológiu – logické postupy pri interpretácii a odbornej analýze normatívneho textu, pozná
význam rímskych právnych pravidiel a ich nadčasovosti pri aplikácii práva a základy právnej
dogmatiky.
Stručná osnova predmetu:
1. Pramene práva.
2. Právny status fyzických a právnických osôb.
3. Právna dogmatika rímskeho občianskeho procesu a jeho vývoj.
4. Osobné právo (subjekty práva, otroci).
5. Právna dogmatika vecného a záväzkového práva.
6. Rímske vlastnícke právo.
7. Držba a jej miesto v systéme vecných práv.
8. Štruktúra rímskeho záväzkovoprávneho systému (typová viazanosť a jej prekonávanie cez
inominátne kontrakty)
9. Civilné delikty
Odporúčaná literatúra:
Rebro, K., Blaho P.: Rímske právo. Iura Edition, Bratislava; Trnava 2003, 2010
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Blaho, P., Haramia, I., Židlická, M.: Základy rímskeho práva. Manz a VO PF UK, Bratislava
1997
Hausmaninger, H., Blaho, P.: Praktické prípady z rímskeho práva. Manz, Bratislava 1998; Iura
Edition, Bratislava 2008
Blaho, P., Vaňková, J.: Corpus iuris civilis – Digesta. Tomus I. Eurokódex, Žilina 2008
Kincl, J., Skřejpek, M., Urfus, V.: Římské právo. C. H. Beck, Praha 1995
Justiniánske inštitúcie. Z latinčiny preložil Peter Blaho. Iura Edition, Bratislava 2000
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: prof. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOP/bEP-NNL15025/21 Rodinné 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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: PraF.KTPFP/bEP-NNL15002/21 - Teória práva
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrolné otázky, testy, referáty 40 %
Záverečné hodnotenie: skúška 60 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 40/60
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent chápe fungovanie rodiny v kontexte širších spoločenských
vzťahov, ovláda vytváranie modelových situácií a navrhovanie optimálneho riešenia. Študent je
oboznámený s komparáciou našej právnej úpravy s právnou úpravou rodinných vzťahov v štátoch
Európy, ako aj s jej analýzou z pohľadu medzinárodných dohovorov týkajúcich sa manželstva,
rodiny a ochrany práv dieťaťa
Stručná osnova predmetu:
1. Miesto rodinného práva v systéme právneho poriadku SR
2. Charakteristika rodinnoprávnych vzťahov
3. Manželstvo, uzavretie manželstva
4. Osobné a majetkové práva a povinnosti manželov
5. Zánik manželstva
6. Právna úprava vzťahu medzi rodičmi a deťmi,
7. Účasť štátu na výkone rodičovských práv
8. Právna úprava výchovy detí v náhradnej rodine – osvojenie
9. Pestúnska starostlivosť
10. Zverenie dieťaťa do výchovy inej fyzickej osoby
11. Opatrovníctvo
12. Vyživovacia povinnosť, jednotlivé druhy vyživovacích povinností.
Odporúčaná literatúra:
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Iura Edition, Bratislava 2018
Pavelková, B.: Zákon o rodine. Komentár. 3.vydanie. C.H.Beck, 2019
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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. Mgr. Lenka Dufalová, PhD., JUDr. Zuzana Klincová, PhD., Mgr. Tamara
Čipková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.04.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNF21013/22 Rozvoj ľudských zdrojov a personálny manažment
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Aktivita na seminároch – 10 %
2. Semestrálny test – 10 %
3. Semestrálna práca – 10 %
4. Záverečný test - 70 %
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Celkové zaťaženie študenta: 156
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Príprava seminárnej práce: 13 hodín
Príprava na zápočtovú písomku: 26 hodín
Príprava na skúšku: 52 hodín
externé štúdium: 156 hodín
24 h konzultácia, 56 h príprava na konzultácie, 76 h príprava na skúšku
Výsledky vzdelávania:
Študenti absolvovaním tohto predmetu získajú profesijné kompetencie z oblasti personálneho
riadenia a riadenia ľudských zdrojov, naučia sa rešpektovať ich princípy a zákonitosti na
všetkých spoločenských úrovniach. Taktiež si prehĺbia schopnosti v oblasti manažovania, vedenia
a koučovania organizácií, sebariadenia a individuálneho rozvoja.
Získajú nasledujúce profesijné kompetencie:
Budú mať prehľad o teórii z oblasti personálneho riadenia a riadenia ľudských zdrojov a budú vedieť
presne používať ich kategoriálny aparát.
Budú schopní vnímať organizáciu ako systém s vlastnými prejavmi a zákonitosťami, ktoré je
potrebné rešpektovať.
Získajú schopnosti hlbšie porozumieť organizačnej kultúre, jej vplyvu na organizačný rozvoj
a meniť jej kvalitu.
Získajú schopnosti formovať vnútorné prostredie organizácie v intenciách učiacej sa organizácie,
znalostnej organizácie a kreatívnej organizácie.
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Získajú základné a vyššie komunikačné schopnosti.
Budú vedieť hlavné princípy motivácie aplikovať do motivačného systému organizácie.
Budú sa prejavovať v pracovnom prostredí ako lídri.
Budú mať schopnosť koučovania v profesionálnom ako i v súkromnom živote.
Budú vedieť kreovať hodnotiaci systém v organizácii.
Budú mať spôsobilosti aplikovať sebariadenie.
Budú vedieť aplikovať princípy strategického manažmentu a manažmentu zmeny priamo v ich
práci.
Budú schopní pripraviť projekt a ho i manažovať.
Získajú nasledujúce vedomosti:
1. Budú mať prehľad o problémoch teórie v oblasti personálneho riadenia a riadenia ľudských
zdrojov.
2. Získajú informácie o fungovaní organizácie a o jej hlavných zložkách.
3. Uvedomia si význam organizačnej kultúry a jej podiel na dosahovaní progresu organizácie.
4. Získajú prehľad o nových formách organizácie, ktorými sú učiaca sa organizácia, znalostná
organizácia, kreatívna organizácia.
5. Získajú informácie ako komunikovať na profesionálnej úrovni.
6. Budú mať prehľad o základných teóriách motivácie.
7. Odlíšia základné prejavy manažmentu a vodcovstva.
8. Získajú vedomosti o koučovaní a o jeho význame v profesionálnom i súkromnom živote.
9. Naučia sa hlbšie vnímať hodnotenie a jeho význam pri dosahovaní vyššej výkonnosti v
organizácii.
10. Získajú prehľad o procesoch zamestnávania ľudí.
11. Budú vedieť hlavné princípy strategického manažmentu a manažmentu zmeny.
12. Budú informovaní o pravidlách písania projektu.
Získajú nasledujúce zručnosti:
1. Zvýšia svoje sociálne zručnosti v oblasti aktívneho počúvania, prijímania a dávania spätnej
väzby, v rokovaní v negociácii, vodcovstve a koučovaní.
2. Získajú skúsenosti z riešenia problémov, zo strategickej analýzy, z manažmentu zmeny a z tvorby
motivačného a hodnotiaceho systému.
3. Získajú základné zručnosti v písaní projektov.
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je, aby študenti získali profesijné kompetencie z oblasti personálneho riadenia
ako i riadenia ľudských zdrojov a naučili sa rešpektovať ich hlavné princípy a zákonitosti na
všetkých spoločenských úrovniach. Taktiež, aby si prehĺbili svoje schopnosti v oblasti sebariadenia
a individuálneho rozvoja ako i v dosahovaní progresu organizácií.
Študenti získajú schopnosti potrebné pre manažérov, vedúcich pracovníkov ako i expertov v oblasti
ľudských zdrojov. Jednotlivé profesijné kompetencie predmetu sú formované do rolí, ktorými sú:
Rola personálneho manažéra a manažéra ľudských zdrojov
Identifikácia personálneho riadenia a riadenia ľudských zdrojov. Porozumenie ich rozdielom na
teoretickej ale i praktickej rovine.
Rola manažéra.
Zameraná na poznanie jednotlivých zložiek organizácie, ktorými sú: hodnoty, ciele, štruktúra, klíma
a prostredie.
Rola manažéra.
Poznanie organizačnej kultúry, jej typológia.
Rola rétora.
Predstavuje základné interpersonálne spôsobilosti zamerané na atribúty komunikácie, verbálnu
a neverbálnu komunikáciu, aktívne počúvanie, spätnú väzbu, efektívnu a asertívnu komunikáciu.
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Rola negociátora.
Predstavuje vyššie interpersonálne spôsobilosti, ku ktorým patrí rokovanie, ovplyvňovanie,
negociácie a jej zákonitosti.
Rola vodcu.
Rozdiely v charaktere riadenia vodcu a manažéra. Riešenie konfliktov na pracovisku,
charakteristika sociálnej skupiny a pracovného tímu, štádia vývinu skupiny (chaotické štádium,
formálne štádium a vyvinuté štádium).
Rola kouča.
Vnímanie koučovania ako vyššej formy vodcovstva. Funkcie koučovania (counseling, mentoring,
tutoring a confronting), metódy koučovania, riešenie problémov prostredníctvom koučovania.
Koučovanie seba a iných. Sebariadenie a sebarozvoj.
Rozvojár ľudských zdrojov.
Analýza silných a slabých stránok osobnosti. Pozitívne prijatie seba a iných. Poznanie vlastného
štýlu vedenia, jeho výhod a nevýhod. Efektívne riadenie a organizovanie času. Analýza potenciálu
iných. Identifikácia tréningových potrieb pre osobný rozvoj.
Rola motivátora.
Vybrané teórie motivácie. Maslowova hierarchia potrieb, Alderferova teória potrieb, Herzbergova
teória potrieb, Expektačná teória, McGregorova teória potrieb. Zvyšovanie motivácie
prostredníctvom projektovania prác.
Rola hodnotiteľa.
Hodnotenie ako proces. Kritéria hodnotenia. Subjekty, metódy, zásady hodnotenia. Metódy
hodnotenia a posudzovania práce. Zložky odmeňovania. Zamestnanecké výhody.
Rola stratéga
Základy strategického manažmentu. Prostredie organizácie a jeho hodnotenie. Aplikácia SWOT
a STEEP analýzy.
Rola aktéra zmeny.
Vnímanie zmeny, typológia zmien v organizácii. Eliminácia odporu voči zmenám. Riadenie zmeny
prostredníctvom 5 krokov: analýza síl vedúcich ku zmene, diagnóza problému, identifikácia metód
zmeny, stratégia zmeny, realizácia a vyhodnotenie.
Rola projektového manažéra.
Projekt a jeho forma. Štádiá životného cyklu projektu. Vedúci projektu a jeho profesijné
kompetencie. Logický rámec projektu. Metódy a formy evalvácie projektu.
Počas seminárov študenti riešia praktické úlohy v ktorých sú aplikované nové metódy vzdelávania
ako prípadové štúdie, hranie rolí, cvičenia na riešenie problémov a tvorbu projektov.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, Anglický jazyk
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: Ing. Hana Poláčková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/bEP-NNL15900/21

Názov predmetu:
Seminár k záverečnej práci BP1

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: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie postupov zadaných na jednotlivých stretnutiach:
spracovanie bibliografie k záverečnej práci, vypracovanie projektu, ktorý zachytáva kľúčové
činnosti, vypracovanie štruktúry hlavných kapitol a podkapitol záverečnej práce, voľba metód
záverečnej práce 100%
Záverečné hodnotenie: 0%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
· na konkrétnych príkladoch poukázať na možnosti aplikovania teoretických poznatkov v
záverečnej práci
· tvorivo formulovať predpoklady
· vhodne zvoliť postupy, výskumné otázky a hypotézy
· naučiť sa interpretovať získané poznatky
Po absolvovaní seminára k záverečnej práci, bude študent schopný:
• zhromaždiť, interpretovať a spracovať odbornú literatúru
• formulovať problémy
• tvorivo navrhovať postupy riešenia výskumných problémov
• aplikovať získané poznatky pri riešení príbuzných odborných problémov
• preukázať štylizačné schopnosti potrebné na písanie odborného textu
Stručná osnova predmetu:
Spracovanie základnej odbornej literatúry k danej téme záverečnej práce, jej interpretovanie,
formulovanie výskumných problémov a hypotéz, zvolenie metód spracovania záverečnej práce,
určenie časového rozvrhu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Výber podľa zadanej témy záverečnej práce.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/bEP-NNL15901/21

Názov predmetu:
Seminár k záverečnej práci BP2

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: 6.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie postupov zadaných na jednotlivých stretnutiach:
spracovanie bibliografie k záverečnej práci, vypracovanie projektu, ktorý zachytáva kľúčové
činnosti, vypracovanie štruktúry hlavných kapitol a podkapitol záverečnej práce, voľba metód
záverečnej práce 100%
Záverečné hodnotenie: 0%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
· na konkrétnych príkladoch poukázať na možnosti aplikovania teoretických poznatkov v
záverečnej práci
· tvorivo formulovať predpoklady
· vhodne zvoliť postupy, výskumné otázky a hypotézy
· naučiť sa interpretovať získané poznatky
Po absolvovaní seminára k záverečnej práci, bude študent schopný:
• zhromaždiť, interpretovať a spracovať odbornú literatúru
• formulovať problémy
• tvorivo navrhovať postupy riešenia výskumných problémov
• aplikovať získané poznatky pri riešení príbuzných odborných problémov
• preukázať štylizačné schopnosti potrebné na písanie odborného textu
Stručná osnova predmetu:
spracovanie základnej odbornej literatúry k danej téme záverečnej práce, jej interpretovanie,
formulovanie výskumných problémov a hypotéz, zvolenie metód spracovania záverečnej práce,
určenie časového rozvrhu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Výber podľa zadanej témy záverečnej práce.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNF21010/22 Sociálna politika
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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
20 % samostatná písomná práca, 20 % prezentačný výstup z prípadovej štúdie, 60 % skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie
semestrálneho projektu 20 h, príprava na zápočtovú písomku 19 h, príprava na skúšku 52 h)
externé štúdium: 156 hodín
24 h konzultácia, 56 h príprava na konzultácie, 76 h príprava na skúšku
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vybaviť študentov vedomosťami a základnými analytickými schopnosťami
vo vzťahu k hlavným oblastiam záujmu sociálnej politiky ako vednej disciplíny i ako praktickej
činnosti v meniacom sa sociálno-ekonomickom prostredí. Študent získa schopnosť samostatného
vnímania a analyzovania sociálnych problémov a kritického hodnotenia navrhovaných metódy
ich riešenia. Viesť študentov k pochopeniu vzájomného vzťahu a uplatnenia kritérií ekonomickej
i sociálnej efektivity vo vzťahu k rôznym subjektom v procese tvorby a implementácie sociálnej
politiky. Problematika predmetu vychádza zo sociálnej teórie, vysvetľuje typy sociálnej
politiky a rozpracováva základné poznatky teórie a praxe sociálnej politiky cez poznatky
o funkciách sociálnej politiky, o jej sociálnej a ekonomickej podmienenosti, o jej princípoch, obsahu
a konkrétnych nástrojoch u nás i v zahraničí.
Po absolvovaní predmetu by študent mal byť schopný:
Vedomosti a porozumenie
chápať hodnoty, princípy, a ciele sociálnej politiky
orientovať sa v teóriách, legislatíve, koncepciách a strategických dokumentoch týkajúcich sa
predmetnej problematiky
orientovať sa v identifikátoroch sociálnej politiky v kvalitatívnej podobe, ktoré umožnia skúmanie
hospodárskych javov z kvantitatívneho pohľadu
porozumieť princípom fungovania modelov sociálnej politiky
aplikovať vedomosti v praktických situáciách a tvorivým spôsobom pristupovať k riešeniu
konkrétnych sociálnych situácií
porozumieť sociálno-ekonomickým vzťahom pre ich efektívne aplikovanie v hospodárskej praxi
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získať vedomosti o druhoch, prejavoch, štruktúre a dynamike sociálnych problémov v národnom,
regionálnom meradle a o vzťahoch medzi nimi
získať vedomosti o zdrojoch informácií, metódach získavania a spracovania údajov v sociálnej
oblasti
syntetizovať základné rysy sociálnej teórie vo vzťahu k európskemu prostrediu
Kompetencie
schopnosť samostatnej práce so štúdiami súvisiacimi so sociálnou politikou
otvorenosť na vnímanie a interpretáciu sociálnych javov a problémov
schopnosť zohľadniť sociálny aspekt pri riešení praktických hospodárskych problémov
Zručnosti
aplikovať správne metódy, postupy a techniky pri konkrétnych sociálnych situáciách v oblasti
tvorby ako aj implementácie sociálnej politiky
identifikovať zodpovednosť konkrétnych inštitúcií podľa kompetencií za sociálne problémy
interpretovať výsledky analýz v sociálnej oblasti
schopnosť identifikovať jednotlivé sociálnej dávky pre príjemcov v konkrétnych životných
situáciách
diskutovať o sociálnych problémoch a ich možných riešeniach
Stručná osnova predmetu:
Sociálna politika a jej vymedzenie. Sociálne povedomie a sociálne zákonodarstvo. Etapy vývoja
a osobnosti sociálnej politiky v európskom priestore. Sociálna politika ako teória a prax.
Hodnotové východiská sociálnej politiky. Princípy a funkcie sociálnej politiky. Vymedzenie
právnych, ekonomických a programových nástrojov sociálnej politiky. Účasť a úlohy subjektov
v sociálnej politike. Inštitucionálny a kompetenčný rámec v sociálnej oblasti.
Trhové prostredie a sociálna politika, transformačný proces sociálnej sféry, decentralizácia,
deregulácia. Vzťah sociálnej a hospodárskej politiky.
Sociálne a hospodárske problémy. Premena sociálnej politiky a jej prispôsobenie sa novým
sociálno-ekonomickým a spoločenským zmenám, aspekty ekonomickej a následne sociálnej
reformy. Fiškálne problémy sociálnej politiky a ich sociálne príčiny.
Sociálna politika a európska integrácia, systémy sociálnej ochrany v EÚ, vývoj a základy európskej
sociálnej politiky, sociálne práva v EÚ.
Typológia modelov sociálnej politiky vo vybraných štátoch EÚ. Ekonomická výkonnosť a sociálna
ohľaduplnosť sociálnych systémov, solidarita a zásluhovosť v sociálnych podsystémoch SR.
Chudoba a sociálna exklúzia, príčiny a prejavy chudoby, meranie chudoby, chudoba a sociálne
nerovnosti, priestorové a spoločenské súvislosti chudoby, cieľové skupiny ohrozené chudobou
a sociálnym vylúčením, stratégia boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, politika sociálnej
inklúzie. Záchranná sociálna sieť.
Vymedzenie sociálneho zabezpečenia a jeho podsystémov. Ekonomická udržateľnosť a efektívnosť
podsystémov v kontexte meniacich sa podmienok.
Kvalita života a spoločnosť. Ekonomika a kvalita života, rozvojové aspekty kvality života. Faktory
a determinanty kvality života.
Postavenie vzdelávania v spoločnosti a jeho funkcia, úloha štátu a ostatných subjektov vzdelávacej
politiky. Spravodlivý prístup k vzdelávaniu.
Miera návratnosti investícií do vzdelávania. Vzdelávací systém v SR. Aktuálne problémy v oblasti
vzdelávania.
Ciele a nástroje bytovej politiky, spôsoby financovania, podpora bývania, aktuálne problémy. Úloha
bytovej politiky v sociálnej kvalite života občana, podpora rozvoja bývania v krajinách Európskej
únie.
Zdravie, jeho význam a miesto v spoločnosti. Zdravotníctvo a zdravotné poistenie. Vymedzenie
cieľových skupín, úlohy štátu, trhu a jednotlivca.
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Odporúčaná literatúra:
Sika, P. a kol.: Sociálna politika. Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4544-0.
Dudová, I., – Stanek, V., – Polonyová, S.: Sociálna politika. Wolters Kluwer, 2018. ISBN:
978-80-8168-866-9.
Krebs, V. a kol.: Sociální politika, Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-921-2.
Spicker, P.: Social Policy: Theory and Practice. Bristol University Press, 2014. ISBN
9781447316107
Baldock, J., – Mitton, L. – Manning, N., – Vickerstaff, S.: Social Policy. Oxford University Press,
2011. ISBN: 978-0199570843.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, Anglický jazyk
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: Ing. Marcel Novák, PhD., Ing. Hana Poláčková, PhD., doc. Ing. Peter Sika, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/bEP-NNL15951/22

Názov predmetu:
Správne právo

Počet kreditov: 5
Stupeň štúdia: I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 100%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Dátum poslednej zmeny: 20.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

Strana: 86

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KSEP/bEPNNL15009/21

Názov predmetu:
Správne 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: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 100%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má znalosti zo základov správneho práva a verejnej správy v
Slovenskej republike ako predpokladu a základného východiska pre hlbšie štúdium správneho
práva.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné inštitúty správneho práva a verejnej správy
2. Pojem a predmet správneho práva
3. Normy správneho práva
4. Subjekty správneho práva
5. Verejná správa
6. Administratívnoprávne vzťahy vo verejnej správe
7. Metódy a formy činnosti vo verejnej správe
8. Problematika kontroly a zodpovednosti vo verejnej správe
9. Nečinnosť vo verejnej správe
Odporúčaná literatúra:
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.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné - Všeobecná časť, 1. vyd., Bratislava: C. H. Beck 2012
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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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: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., doc. Mgr. Ján
Škrobák, PhD., doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KSEP/bEPNNL15010/21

Názov predmetu:
Správne 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: 5.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: PraF.KSEP/bEP-NNL15009/21 - Správne právo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 100%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má znalosti zo základných, ako aj z osobitných procesných
inštitútov správneho práva procesného v Slovenskej republike, pričom ich dokáže aplikovať na
konkrétne prípady správneho konania v súlade so správnym poriadkom SR.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné inštitúty procesnej časti správneho práva, najmä so zameraním na správny poriadok
2. Vzťah správneho poriadku k špeciálnym právnym procesom (priestupkové konanie, územné a
stavebné konanie, konanie o zhode a p.).
3. Osobitné druhy konaní, kde sa používa i nepoužíva správny poriadok.
Odporúčaná literatúra:
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.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné, Všeobecná časť, 1. vydanie, Bratislava, C. H. Beck
2012
Vrabko, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť. VO PraF UK, Bratislava, 2007, 2008, 2010
Srebalová, M.: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu. VO PraF UK,
Bratislava 2008
Srebalová, M.: Príručka s príkladmi a úlohami zo správneho práva procesného. VO PraF UK,
Bratislava 2006
Strana: 89

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: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., doc. Mgr. Ján
Škrobák, PhD., doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/bEPNNL15022/21

Názov predmetu:
Svetové právne systémy

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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: písomná skúška 100%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má orientáciu v najdôležitejších veľkých právnych systémoch
sveta s dôrazom na tieto svetové právne systémy: kontinentálny európsky právny systém,
angloamerický právny systém (anglický právny systém a právny systém USA), islamský právny
systém, právo Indie, Číny, Japonska a právny systém Afriky (vrátane Madagaskaru).
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet je zameraný na charakteristiku najdôležitejších tzv. veľkých právnych systémov.
Vychádza z teoretických otázok vnútorného a vonkajšieho triedenia práva. Orientuje sa na
vymedzenie svetových právnych systémov (SPS), kritériá členenia právnych systémov do SPS a
ich klasifikáciu.
2. Pri jednotlivých najznámejších SPS (kontinentálny európsky právny systém, angloamerický
právny systém – systém anglického práva a právny systém USA, islamský právny systém, právo
Indie, Číny, Japonska a Afriky – vrátane Madagaskaru) sa výučba sústreďuje na základné rozdiely
medzi nimi, na ich podstatu, historický vývoj, pramene práva, právne inštitúty a právne špecifiká.
Odporúčaná literatúra:
Hruškovič, I., Kalesná, K., Štefanovič, M.: Svetové právne systémy. VUK, Bratislava 2009
David, R., Grasmann, G.: Einfuhrung in die grossen Rechtssysteme der Gegenwart. C. H. Beck
´sche Verlagbuchhandburg, Munchen 1988
David, R.: Osnovnyje pravovije systemi sovremennosti. Progres, Moskva 1988
Montesquieu, Ch.: Duch zákonov. Tatran, Bratislava 1989
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International Encyclopedia of Comparative law. Volume II: The legal systems of the World. Their
Comparison and Unification.Chapter 2. Structure and Division of the law. David, R. Chief editor.
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Tubingen; The Hague; Paris 1971
David, R.: Anglické právo. SAV, Bratislava 1972
Tunc, A.: Právo Spojených štátov amerických. Veda, Bratislava 1968
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, nemecký, ruský
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. Ján Sombati, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/bEPNTA150101L/22

Názov predmetu:
Telovýchovné aktivity

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: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy: somatometrické, motorické a funkčné
zápočet
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 26 – účasť na seminároch
Výsledky vzdelávania:
Kompenzácia duševného zaťaženia, vplyv na telesný, funkčný a pohybový rozvoj. Prevencia
civilizačných ochorení, metabolického syndrómu a ochorení spôsobených sedavým spôsobom
života. Formovanie trvalého vzťahu k športu, získanie vedomostí o správnej výžive a životospráve.
Zlepšenie základných pohybových zručností, zlepšenie typologických parametrov.
Stručná osnova predmetu:
Podľa jednotlivých pohybových aktivít: aerobik, basketbal, bedminton, bodywork, fitball aerobik,
florbal, futbal, futsal, intervalový tréning, joga, kondičný beh, kondičná kulturistika, letné kurzy,
moderný tanec, pilates, plávanie, relax strečing, step aerobik, stolný tenis, tabata, teoretické
prednášky, tenis, turistika, volejbal, zimné kurzy.
Odporúčaná literatúra:
Moravec, R., Kampmiller, T a J. Sedláček, 1996. Eurofit. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť
školskej populácie na Slovensku. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu
a šport. ISBN 80-967487-1-8.
Clarková, N., 2000. Sportovní výživa. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4655-5.
Moravec, R., Kampmiller, T., Šimonek, J. a kol., 2004. Teória a didaktika športu. Bratislava:
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. ISBN 80-89075-22-3.
Peráček P., Argaj, G., Holienka, M. a kol., 2003. Športové hry. Bratislava: PEEM. ISBN
80-88901-77-4.
Macejková, Y. a kol., 2005. Didaktika plávania. Bratislava: ICM Agency. ISBN 80-969268-3-7.
Kovaříková, K., 2017. Aerobik a fitnes. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3649-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
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Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/bEPNTA150201Z/22

Názov predmetu:
Telovýchovné aktivity

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: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy: somatometrické, motorické a funkčné
zápočet
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 26 – účasť na seminároch
Výsledky vzdelávania:
Kompenzácia duševného zaťaženia, vplyv na telesný, funkčný a pohybový rozvoj. Prevencia
civilizačných ochorení, metabolického syndrómu a ochorení spôsobených sedavým spôsobom
života. Formovanie trvalého vzťahu k športu, získanie vedomostí o správnej výžive a životospráve.
Zlepšenie základných pohybových zručností, zlepšenie typologických parametrov.
Stručná osnova predmetu:
Podľa jednotlivých pohybových aktivít: aerobik, basketbal, bedminton, bodywork, fitball aerobik,
florbal, futbal, futsal, intervalový tréning, joga, kondičný beh, kondičná kulturistika, letné kurzy,
moderný tanec, pilates, plávanie, relax strečing, step aerobik, stolný tenis, tabata, teoretické
prednášky, tenis, turistika, volejbal, zimné kurzy.
Odporúčaná literatúra:
Moravec, R., Kampmiller, T a J. Sedláček, 1996. Eurofit. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť
školskej populácie na Slovensku. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu
a šport. ISBN 80-967487-1-8.
Clarková, N., 2000. Sportovní výživa. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4655-5.
Moravec, R., Kampmiller, T., Šimonek, J. a kol., 2004. Teória a didaktika športu. Bratislava:
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. ISBN 80-89075-22-3.
Peráček P., Argaj, G., Holienka, M. a kol., 2003. Športové hry. Bratislava: PEEM. ISBN
80-88901-77-4.
Macejková, Y. a kol., 2005. Didaktika plávania. Bratislava: ICM Agency. ISBN 80-969268-3-7.
Kovaříková, K., 2017. Aerobik a fitnes. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3649-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
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Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KUP/bEP-NNL15019/21 Teória a prax legislatívy
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: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: priebežné úlohy a/alebo spracovanie semestrálnej práce 100 %
Záverečné hodnotenie: 0%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má podrobné znalosti z oblasti legislatívy v podmienkach
Slovenskej republiky, ako napr. základné pojmy legislatívy, ústavný a právny systém Slovenskej
republiky, tvorba práva, právna úprava legislatívneho procesu, zákonodarný proces v Národnej rade
SR, aproximácia všeobecne záväzných právnych predpisov v podmienkach Slovenskej republiky,
tvorba práva a ústavnosť.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy legislatívy, ústavný a právny systém po vzniku Slovenskej republiky
2. Tvorba práva – základné pojmy, právna úprava legislatívneho procesu
3. Zákonodarná iniciatíva a legislatívna zodpovednosť
4. Analýza právnych predpisov upravujúcich legislatívny proces
5. Zákonodarný proces v Národnej rade SR, legislatívna technika.
6. Ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
7. Aproximácia všeobecne záväzných právnych predpisov v podmienkach Slovenskej republiky.
8. Tvorba práva a ústavnosť
9. Konanie pred Ústavným súdom SR.
Odporúčaná literatúra:
Svák, J. a kol.: Teória a prax legislatívy. Žilina, Eurokódex, 2012
Kráľ, J. : Legislatíva – teória a prax. VO PraF UK, Bratislava 2006
Kráľ, J., Holák, A.: Teória a prax legislatívnej činnosti. VO PraF UK, Bratislava 1999
Knapp, V.: Teoretické problémy tvorby československého práva. Academia, Praha 1983
Posluch, M., Cibulka, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, Šamorín 2006, 2012
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Knapp, V.: Teorie práva. C. H. Beck, Praha 1995
Čič, M., Mazák, J., Ogurčák, Š.: Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
Cassoviapress, Košice 1993
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. Marián Giba, PhD., doc. JUDr. Milan Hodás, PhD., doc. JUDr. Tomáš
Ľalík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 13.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPFP/bEPNNL15002/21

Názov predmetu:
Teória práva

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: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 100%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmet študent má osvojené teoretické informácie o práve, ako aj presné
používanie pojmového aparátu práva, má prehľad v pojmovom aparáte teórie práva a v základných
pojmoch verejného a súkromného práva.
Stručná osnova predmetu:
1. Vymedzenie miesta práva v rámci ostatných normatívnych systémov spoločnosti (najmä vzťah
k morálke a spravodlivosti).
2. Pojem právo - vymedzenie z pohľadu jednotlivých právnych teórií.
3. Systém práva a pramene práva.
4. Objektívne a subjektívne právo, právny nárok.
5. Právne normy.
6. Tvorba a realizácia práva.
7. Aplikácia práva.
8. Interpretácia práva a právna argumentácia.
9. Teoretické otázky štátu - štát ako právna kategória.
10. Špecifické znaky štátu.
11. Štátna moc. Legalita a legitimita štátnej moci.
12. Štátne orgány - právomoci a kompetencie.
13. Základné formy štátu.
14. Právny štát - ideové zdroje a základné princípy.
Odporúčaná literatúra:
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Ottová, E.: Teória práva. Heuréka, Šamorín 2006, 2010
Ottová, E., Vaculíková, N.: Úvod do právnického štúdia. VO PraF UK, Bratislava 2004
Ottová, E., Vaculíková, N.: Úvod do štúdia práva. VO PF UK, Bratislava 2002
Prusák, J.: Teória práva. VO PF UK, Bratislava 1995, 1997, 1999
Klíma, K. a kol.: Státoveda. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Cenek, Plzen 2006
Neubauer, Z.: Stávtoveda a teorie politiky. SLON, Praha 2006
Šín, Z.: Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika. C. H. Beck, Praha 2003
Boguszak, J., Capek, J., Gerloch, A.: Teorie práva. Eurolex Bohemia, Praha 2001
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. Branislav Fábry, PhD., doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M., doc.
JUDr. Martin Turčan, PhD., doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., Mgr. Nikolas Sabján,
PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNH21102/22 Tvorba odborných prác a prezentačné zručnosti
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: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
denná
Aktívna účasť na vyučovacom procese podľa predpisov na NHF EU v Bratislave. Samostatná práca
počas semestra – viaceré priebežné zadania. Písomná skúška.
hodnotenie priebežných zadaní – 40 %, písomná skúška – 60 %
externá
Aktívna účasť na vyučovacom procese podľa predpisov na NHF EU v Bratislave. Samostatná práca
počas semestra – viaceré priebežné zadania. Písomná skúška.
hodnotenie priebežných zadaní – 40 %, písomná skúška – 60 %
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
denná
Spolu 3 x 26 = 78 h, z toho:
účasť na prednáškach a cvičeniach 26 h, príprava na prednášky a cvičenia 13 h, spracovanie
priebežných zadaní v rámci portfólia úloh 13 h, príprava na skúšku 26 h
externá
Spolu 3 x 26 = 78 h, z toho:
účasť na konzultáciách 16 h, príprava na konzultácie 23 h, spracovanie priebežných zadaní v rámci
portfólia úloh 13 h, príprava na skúšku 26 h
Výsledky vzdelávania:
Študenti nadobudnú vedomosti, zručnosti a kompetentnosti v oblasti základných komunikačnćh
kompetencií, budú schopní vyjadrovať sa ústne a písomne primerane situácii.
Študenti budú vedieť spracovať písomný materiál (seminárne/záverečné práce) zrozumiteľným
spôsobom podľa STN 01 6910, budú schopní prezentovať informácie, obhájiť napísanú prácu,
komunikovať prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Na základe poznatkov
z metodológie výskumu budú schopní vybrať si a uplatniť vhodné výskumné metódy.
Stručná osnova predmetu:
Bibliografické a metodologické normy písania záverečných prác, základy metodológie
výskumu, prezentačné zručnosti, úspešná sebaprezentácia v škole a na trhu práce
Vyučovací proces je zameraný na tieto oblasti:
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Kritické čítanie, porozumenie, interpretácia a písanie odborného textu
Pravidlá písania a úpravy textu podľa STN 01 6910
Školské/záverečné/kvalifikačné práce a iné druhy odborných prác
Vypracovanie seminárnej práce, bakalárskej (diplomovej) práce
Spôsoby uvádzania prameňov v odborných prácach
Úprava textu odbornej práce v textovom editore. Referencie. Popisy a zoznamy. Citačný manažér
Príprava a organizácia výskumu
Kvalitatívny a kvantitatívny výskum
Metódy výskumu
Význam a úlohy komunikácie
Príprava vystúpenia
Príprava prezentácie
Úspešná sebaprezentácia v školskom prostredí a na trhu práce
Odporúčaná literatúra:
Interná smernica 11/2019 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach. Bratislava: EU
v Bratislave, 2019.
STN 01 6910: 2011-04. Pravidlá písania a úpravy písomností.
GONDA, V. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava: IURA EDITION, 2012.
GONDA, V. a kol. Metodika vedeckej práce. Bratislava: EKONÓM, 2009.
PASIAR, L. Prezentačné zručnosti. Bratislava: EKONÓM. 2021.
Odporúčaná literatúra:
BENČO, J. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: IRIS, 2001.
BORG, J. Umění přesvědčivé komunikace. Praha: Grada, 2007.
KATUŠCÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Enigma, 2013.
KIMLIČKA, Š. Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava: FF UK
v Bratislave, 2005.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
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. Andrea Čonková, PhD., Ing. Marcel Novák, PhD., Ing. Ladislav Pasiar, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.NHF/bEP-NIE21666/22

Názov predmetu:
Účtovníctvo pre manažérov

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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Denné štúdium - 156 hodín záťaže:
26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
26 hodín príprava na cvičenia
24 hodín príprava na priebežný test (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
54 hodín príprava na skúšku
z toho 24 hodín príprava na príklady (30 % z výsledného hodnotenia)
z toho 30 hodín príprava na zostavenie a analýzu účtovnej závierky vybraného subjektu (40 % z
výsledného hodnotenia)
Externé štúdium – 156 hodín záťaže:
24 hodín konzultácií
54 hodín príprava na konzultáciu
24 hodín príprava na priebežný test (30 % hodnotenia z výslednej skúšky)
54 hodín príprava na skúšku z toho 24 hodín príprava na príklady (30 % hodnotenia z výslednej
skúšky) z toho 30 hodín príprava na zostavenie a analýzu účtovnej závierky vybraného subjektu
(40 % z hodnotenia výslednej skúšky)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov využívať informácie z účtovných závierok, pochopiť
ekonomické faktory, ktoré ich môžu ovplyvniť a aplikovať účtovné zásady pri ich zostavovaní.
Študenti by si mali osvojiť aj znalosti potrebné pre zostavenie účtovnej závierky Študenti získajú
poznatky o štruktúre a vzájomných väzbách súčastí účtovných závierok zostavených v súlade
rôznymi rámcami pre vedenie účtovníctva. Na základe ukazovateľov zistených z jednotlivých
súčastí účtovnej závierke budú študenti schopní charakterizovať a následne prezentovať finančnú
situáciu účtovnej jednotky, posúdiť jej finančnú stabilitu a získané informácie využiť pri
ekonomických rozhodnutiach.
Vedomosť – získať znalosti na zostavenie účtovnej závierky; zručnosť – určiť finančné ukazovatele;
kompetentnosť – posúdiť finančnú stabilitu účtovnej jednotky
Stručná osnova predmetu:
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Účtovná závierka aj jej využitie v praxi významných svetových spoločností a v SR.
Faktory ovplyvňujúce účtovnú závierku.
Legislatívny rámec účtovníctva a jeho vplyv na porovnateľnosť účtovných údajov.
Finančné analýza a stavebné prvky účtovnej závierky
Majetok
Záväzky
Vlastné imanie
Náklady
Výnosy
Peňažné toky
Oceňovanie majetku a záväzkov.
Charakteristika účtovnej závierky a jej zostavovanie.
Účtovné zobrazenie vybraných transakcií, udalosti a iných okolností.
Odporúčaná literatúra:
Šlosárová, A. - Blahušiaková, M. 2020. Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Wolters Kluwer
SR. ISBN 978-80-571-01666-6 2. Kolektív Účtovníctvo. 2021. Bratislava : Wolters Kluwer SR
Odporúčaná (aktuálne právne normy pre oblasť účtovníctva v SR):
1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Opatrenie Ministerstva financií č. 23054/2002 –92 ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
3. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č.
MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a
rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné
jednotky a subjekty verejného záujmu v znení neskorších predpisov
LEO, Ken J John Sweeting, KNAPP Jeffrey, McGOWAN Susan: Company accounting. 10 th.
Ed. John Wiley & Sons, Ltd Australia 2015. 1392 pages ISBN 9781118608173
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
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: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KUP/bEP-NNL15004/21 Ústavné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: priebežné úlohy a/alebo spracovanie semestrálnej práce – 20%
Záverečné hodnotenie: písomná skúška - 80%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 20/80
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má podrobné znalosti z oblasti ústavného práva ako jedného zo
základných právnych odvetví v podmienkach Slovenskej republiky.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia ústavného práva.
2. Teória suverenity.
3. Horizontálna štruktúra štátu. Vertikálna štruktúra štátu (štátne zriadenie). Konštitucionalizmus.
4. Priama a nepriama demokracia.
5. Voľby a volebné systémy.
6. Straníckopolitické systémy.
7. Pojem a predmet ústavného práva SR. Ústavný vývoj SR. Ústava SR.
8. Ústavné základy SR (štátne zriadenie, štátne občianstvo, územie, štátne symboly).
9. Základné práva a slobody.
10. Zákonodarná moc v Ústave SR. Zákonodarný proces v Národnej rade SR.
11. Výkonná moc v Ústave SR. Prezident SR. Vláda SR.
12. Súdna moc v Ústave SR. Ústavný súd SR. Kontrola ústavnosti. Všeobecné súdnictvo.
13. Parlamentné a komunálne voľby v SR.
14. Územná samospráva. Iné orgány ochrany práva SR.
Odporúčaná literatúra:
Posluch, M., Cibulka, L.: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, Šamorín, 2012
Fridrich, B., Mokrá, L., Trellová, L.: Ústavné právo I. Praktické zadania k seminárnym
cvičeniam. VO PraF UK, Bratislava 2008
Strana: 105

Bröstl, A. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Aleš Čeněk, Plzeň 2010
Holländer, P.: Základy všeobecné štátovedy. Aleš Čeněk, Plzeň 2009
Svák, J. Cibulka., L., Klíma, K.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Všeobecná časť.
Bratislavská vysoká škola práva; Eurokódex, Bratislava; Žilina 2008
Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Heuréka, Šamorín 2007
Balog, B., Svák, J., Orosz, L.: Základy teórie konštitucionalizmu, Žilina, Eurokódex, 2011
Orosz, L. a kol.: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav,
perspektívy). UPJŠ, Košice 2009
Palúš, I., Somorová, L.: Štátne právo Slovenskej republiky. UPJŠ, Košice 2008
Vrtel, L.: Štátne symboly Slovenskej republiky. Veda, Bratislava 2010
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. Marián Giba, PhD., doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 12.01.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNB21003/22 Verejné financie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
20 % priebežná písomná práca,
20 % zadania,
60 % písomná skúška
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156
Denné
účasť na prednáškach 26 h,
účasť na seminároch 26 h,
príprava na semináre 13 h,
vypracovanie zadaní 13 h,
príprava na priebežnú písomku 26 h,
príprava na skúšku 52 h
Externé:
účasť na konzultáciách 24 h,
príprava na konzultácie 26 h,
vypracovanie zadaní 26 h,
príprava na priebežnú písomku 26 h,
príprava na skúšku 54 h
Výsledky vzdelávania:
Zručnosti : študenti budú schopní formulovať a hodnotiť teórie o úlohe vlády v ekonomike, najmä
v oblasti daní a výdavkov.
Vedomosti : študenti preukážu vedomosti z empirickej analýzy vplyvov vládnych politík na
ekonomické výsledky. Študenti budú schopní tieto vedomosti využiť na rozvoj vlastných názorov
založených na faktoch o otázkach verejnej politiky.
Kompetentnosti : študenti preukážu vedomosti o konkrétnych inštitúciách, ktoré súvisia s vládnymi
daňovými a výdavkovými programami. Tieto vedomosti pripravia študentov na pracovné miesta v
oblastiach verejnej politiky, ekonomiky a podnikania.
Stručná osnova predmetu:
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Tento predmet skúma úlohu verejného sektora v ekonomike s dôrazom na vládne výdavkové
programy a daňovú politiku. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť pochopenie podstaty vládnych
zásahov do ekonomiky a reakcií jednotlivcov a firiem na vládne programy a politiky. Na predmete
skúmame teoretické modely aj empirické dôkazy.
Tematické oblasti:
1. Úvod do verejných financií
2. Teoretické nástroje a empirické nástroje verejných financií
3. Externality
4. Súkromné a verejné riešenia exernalít
5. Súkromné a verejné riešenia exernalít
6. Verejné statky
7. Analýza nákladov a výnosov
8. Politická ekonómia - verejná voľba
9. Fiškálny federalizmus
10. Rozdeľovanie príjmov
11. Dane: úvod
12. Daňová incidencia
13. Optimálne zdaňovanie: hľadiská efektívnosti
Odporúčaná literatúra:
Gruber, Jonathan (2019). Public Finance and Public Policy, 6th edition, Worth Publishers: New
York.
Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
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: Ing. Matej Boór, PhD., doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD., doc. Ing. Erika Neubauerová,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

Strana: 108

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNE21022/22 Vývoj ekonomickej vedy
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: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 40 %
Záverečná písomná skúška: 60 %
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 78 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Príprava eseje: 26 hodín
Príprava na skúšku: 26 hodín
EŠ: Účasť na konzultáciách – 16 h, príprava eseje – 26 h, príprava na skúšku – 36 h
Výsledky vzdelávania:
Znalosti
Cieľom predmetu je, aby študenti porozumeli, ako sa vyvíjala ekonómia ako samostatná vedná
disciplína, v ktorej existuje rôznosť názorov na rovnaké ekonomické problémy. Vývoj ekonomickej
vedy ukazujú, ako vznikajú nové hypotézy a teoretické prístupy, ktoré reagujú na vývoj v reálnych
ekonomikách. Poznanie vývoja ekonomickej vedy pomôže študentom pochopiť v celej šírke a vo
vzájomnej komparácii alternatívne metodologické prístupy a ich implikácie, ich odlišné pohľady
na fungovanie ekonomiky a ich implikácie pre výkon hospodárskej politiky. Poznanie vývoja
ekonomickej vedy tiež prispieva k formovaniu systematického prístupu k ekonomickej analýze na
makro aj mikro úrovni.
Stručná osnova predmetu:
Vznik a vývoj ekonómie ako vednej disciplíny v rámci klasickej školy ekonómie,
Heterodoxné ekonomické teórie 19. storočia,
Marginalistická revolúcia v ekonomickej vede – vznik modernej mikroekonómie a jej
metodologické východiská,
Genéza prístupu k analýze správania sa spotrebiteľa, firmy a správaniu sa subjektov na trhu
výrobných faktorov.
Teoretické prístupy k skúmaniu firmy, teória hier a jej význam pre mikroekonomickú analýzu.
2. generácia rakúskych ekonómov (F. A. von Hayek, Ludwig von Mises) a jej pohľad na vývoj
spoločností a ekonomík,
Vznik modernej makroekonómie, ekonomická teória J. M. Keynesa, ň
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Metodologické východiská Keynesovstva a jeho implikácie pre pohľad na hospodársku politiku.
Ekonomická teória monetarizmu, metodologické východiská monetarizmu, implikácie
monetarizmu pre hospodársku politiku,
Nová klasická makroekonómia a jej prínos k rozvoju makroekonómie, prístup zo strany ekonómie
ponuky.
Heterodoxné teórie a prístupy 2. polovice 20. storočia, ekonómia strany ponuky,
Inštitucionálny a nový inštitucionálny prístup k ekonomickému skúmaniu, metodológia, prínos
a implikácie pre fungovanie ekonomiky.
Súčasné trendy vo vývoji ekonomického poznania.
Odporúčaná literatúra:
ZÁKLADNÁ:
1. Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií, Wolters Kluwer, 2018.
2. Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií, (Vybrané problémy). Bratislava, Ekonóm, 1998
3. Lisý, J.- Čaplánová, A., Petričová, J., Vongrej,M.: Stručný prehľad dejín ekonomických teórií.
Bratislava: IURA EDITION, 2010
ODPORÚČANÁ:
1. Landreth, H., Colander, D. History of Economic Thought, Fourth edition, Boston: Hougthon
Miffllin, 2002.
2. Rima, I.H. Development of Economic Analysis, 6th edition, London: Routledge, 2000
3. Schumpeter, J. A.: History of Economic Analysis, London: Routledge, 1994.
4. Blaugh, Mark. The Methodology of Economics, New York, NY: Cambridge University Press,
1992.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
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: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNE21001/22 Základy ekonómie 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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca,
písomná skúška
Semináre 40 %
Aktivita na seminároch 15 %
Vypracovanie a prezentácia prípadovej štúdie 10 %
Písomné previerky z kvantitatívnych
a grafických úloh 15 %
Výsledok záverečnej písomnej skúšky 60 %
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Spracovanie prípadovej štúdie formou tímovej spolupráce: 18 hodín
Príprava na písomné previerky z kvantitatívnych a grafických úloh: 21 hodín
Príprava na skúšku: 52 hodín
EŠ: 24 h konzultácia, 56 h príprava na konzultácie, 76 h príprava na skúšku
Výsledky vzdelávania:
Cieľom štúdia tohto predmetu je osvojenie si základných poznatkov o fungovaní ekonomiky v
rôznych ekonomických systémoch. Ťažisko štúdia spočíva v osvojení si základných východísk
a predpokladov pôsobenia trhu a trhového mechanizmu v ekonomike. Na základe analýzy činiteľov
determinujúcich dopyt a ponuku pochopiť podstatu rozhodovania jednotlivých trhových subjektov,
čo umožní študentom porozumieť ako sa na trhu vytvára trhová rovnováha, rovnovážna cena
a ako a prečo vznikajú nerovnovážne situácie. Pomocou základných teoretických vedomostí
študenti pochopia ako sa správajú ekonomické subjekty v podmienkach dokonalej konkurencie i
nedokonalej konkurencii.
Po preštudovaní a zvládnutí obsahu tohto predmetu študenti budú schopní systematizovať
základné poznatky mikroekonomickej teórie vo vzťahu k iným predmetom z oblasti podnikového
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hospodárstva, poisťovníctva a bankovníctva. Získajú schopnosť porozumieť základným
mikroekonomickým javom a procesom trhovej ekonomiky.
Vedomosti:
V rámci tohto predmetu si študenti osvoja základný kategoriálny aparát a pochopia súvislosti medzi
jednotlivými ekonomickými javmi a procesmi trhovej ekonomiky.
Zručnosti:
Počas seminárov študenti získajú základné poznatky z oblasti tímovej práce a osvoja si základy
kritického myslenia.
Kompetencie:
Študent nadobudne kompetencie z oblasti analýzy a komparácie fungovania základných
ekonomických systémov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet a metodológia ekonómie.
Vývoj ekonomického myslenia.
Ekonomické zákony.
Typy hospodárstiev.
Triáda ekonomických problémov.
Trh a trhový mechanizmus.
Dopyt.
Ponuka.
Rovnovážna cena.
Elasticita dopytu a ponuky.
Rozhodovanie trhových subjektov v dokonalej a nedokonalej konkurencii.
Trh výrobných faktorov.
Rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života.
Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:
LISÝ, J. a kolektív: Ekonómia. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
ROZBORILOVÁ, D. a kolektív: Ekonómia praktikum. Ekonomická teória 1.Druhé vydanie.
Bratislava: WoltersKluwer, 2018.
Doplňujúca literatúra:
HOLMAN, R.: Ekonomie. 5. vydanie. Praha: Nakladat. C. H. Beck. 2011. ISBN
978-80-7400-006-5.
SCHILLER, B. R.: Makroekonomie. Brno: Computer Press. 2004
MANKIW, N.G.: Zásady ekonómie. Praha : Grada, 1999.
SAMUELSON, P. A. - NORDHAUS, W. D.: Ekonómia, Bratislava: 2000.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, francúzsky
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: Ing. Peter Leško, PhD., Ing. Zuzana Brinčíková, PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD., doc.
Ing. Marta Martincová, PhD., Ing. Alexandra Veselková, PhD., Ing. Eleonóra Matoušková, PhD.,
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Ing. Ľubomír Darmo, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD., doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc.,
Ing. Marcel Novák, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNE21002/22 Základy ekonómie 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: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca,
písomná skúška
Semináre 40 %
Aktivita na seminároch 15 %
Vypracovanie a prezentácia prípadovej štúdie 10 %
Písomné previerky z kvantitatívnych
a grafických úloh 15 %
Výsledok záverečnej písomnej skúšky 60 %
Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách):
Celkové pracovné zaťaženie študenta: 156 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Spracovanie prípadovej štúdie formou tímovej spolupráce: 18 hodín
Príprava na písomné previerky z kvantitatívnych a grafických úloh: 21 hodín
Príprava na skúšku: 52 hodín
EŠ: 24 h konzultácia, 56 h príprava na konzultácie, 76 h príprava na skúšku
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné znalosti o princípoch makroekonómie a
fungovaní ekonomiky ako celku. Predmet umožňuje študentom sa oboznámiť so základnými
makroekonomickými ukazovateľmi; pochopiť vzájomné vzťahy medzi makroekonomickými
indikátormi; získať poznatky ako sa vytvára makroekonomická rovnováha a aké sú príčiny a
dôsledky makroekonomickej nerovnováhy. Pozornosť je venovaná aj ekonomickej úlohe štátu,
makroekonomickým politikám, jednoduchým modelom uzatvorenej a otvorenej ekonomiky a
medzinárodným ekonomickým vzťahom.
Vedomosti:
Absolvovanie predmetu umožní študentom si osvojiť základné makroekonomické pojmy a
pochopiť makroekonomické súvislosti. Na základe zvládnutia obsahu tohto predmetu študenti
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budú schopní systematizovať poznatky makroekonómie vo väzbe k iným predmetom z oblasti
hospodárskej politiky, verejných financií, sociálnej politiky a verejnej správy.
Kompetentnosti:
Študenti získajú schopnosť ekonomicky myslieť a porozumieť makroekonomickým konceptom,
indikátorom, politikám a problémom. Na základe získaných relevantných makroekonomických
údajov budú schopní vyhodnocovať základné makroekonomické procesy a súvislosti a aplikovať
znalosti z makroekonómie na udalosti v ekonomike.
Zručnosti:
Získajú tiež schopnosť vyhľadávať, spracúvať, analyzovať a vyhodnocovať makroekonomické
informácie a makroekonomický vývoj z rôznych zdrojov a závery aplikovať v praktických
situáciách. Na seminároch sa od študentov očakáva nielen individuálna, ale aj tímová práca.
Študenti sa naučia diskutovať a prezentovať vlastný názor.
Stručná osnova predmetu:
Hrubý domáci produkt. Alternatívne spôsoby merania výkonnosti ekonomiky. Agregátny dopyt
a ponuka, model AD -AS.
Spotreba, úspory a investície.
Ekonomika v dlhom období: ekonomický rast.
Ekonomika v krátkom období: Ekonomický cyklus.
Peniaze, peňažný trh a bankový systém.
Inflácia.
Nezamestnanosť a Phillipsova krivka.
Makroekonomické prístupy k hospodárskej politike.
Fiškálna politika.
Monetárna politika.
Medzinárodný obchod. Medzinárodný pohyb tovarov, služieb a kapitálu.
Mechanizmus výmenných kurzov a medzinárodné menové vzťahy.
Medzinárodná ekonomická integrácia.
Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:
Lisý, J. a kolektív: Ekonómia. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
Rozborilová, D. a kolektív: Ekonómia praktikum. Ekonomická teória 2. Druhé vydanie.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2018.
Doplňujúca literatúra:
Muchová, E. a kol.: Základy ekonómie. Praha: Wolters Kluwer, 2021
Holman, R.: Ekonomie. 5. vydanie. Praha: Nakladat. C. H. Beck. 2011. ISBN
978-80-7400-006-5.
Schiller, B. R.: Makroekonomie. Brno: Computer Press. 2004
Mankiw, N.G.: Zásady ekonómie. Praha : Grada, 2009.
Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D.: Ekonómia, Bratislava: 2000.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0
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Vyučujúci: Ing. Zuzana Brinčíková, PhD., Ing. Karol Trnovský, PhD., prof. Ing. Anetta
Čaplánová, PhD., doc. Ing. Marta Martincová, PhD., Ing. Alexandra Veselková, PhD., Ing.
Eleonóra Matoušková, PhD., Ing. Ľubomír Darmo, PhD., doc. Ing. Vieroslava Holková, CSc., Ing.
Marcel Novák, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Akademický rok: 2022/2023
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.NHF/bEP-NNE21050/22 Záverečná práca a jej obhajoba
Počet kreditov: 10
Stupeň štúdia: I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna forma (100 %) Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 –
90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72 %; E/3 = 60 – 65 %; FX = 0 – 59 %. Obhajoba bakalárskej
práce sa realizuje bez využitia nekomentovaných právnych predpisov.
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne schopnosť tvorivo pracovať s literatúrou a formálnymi prameňmi práva,
ekonomickou literatúrou a analyzovať hospodárske prostredie. Študent zvláda kritickú analýzu
odbornej a vedeckej literatúry a právnych textov, vie tvoriť vlastné závery a východiská v odbore
právo a národné hospodárstvo, vrátane interdisciplinárnych súvislostí a vie ich písomne formulovať
a ústne obhajovať. Téma bakalárskej práce musí byť zvolená tak, aby v sebe zahŕňala právne
a národohospodárske otázky, a teda spĺňala nároky na prácu v odbore právo ako i národné
hospodárstvo.
Stručná osnova predmetu:
1.Odborné vedenie a metodická pomoc školiteľa, resp. vedúceho práce pri vedeckej a tvorivej
činnosti študenta zameranej na vytvorenie bakalárskej práce. 2. Priblíženie hlavnej charakteristiky
práce – výber témy, informácia o cieľoch a význame práce, domáci a zahraničný kontext,
analýza a syntéza poznatkov, sumarizácia existujúcej odbornej a vedeckej literatúry, metodika
práce a metodika skúmania, pracovné postupy, štrukturovanie záverečnej práce, etika a technika
citovania, aplikovateľnosť konkrétnych výsledkov výskumu, logické usporiadanie a dostatočné
zhodnotenie v konfrontácii s výsledkami iných autorov. 3. Charakteristika vybraných problémov
k samotnej téme bakalárskej práce, analýza súčasného právneho stavu, ekonomických súvislostí
alebo stavu poznania v konkrétnej oblasti. 4. Príprava prezentácie výsledkov vlastnej výskumnej
činnosti. 5. Diskusia. 6. Vypracovanie bakalárskej práce. 7. Diskusia v rámci obhajoby bakalárskej
práce. Bakalárska práca je zameraná najmä na právne odbory: občianske právo, právo duševného
vlastníctva, právna informatika, právo Európskej únie, finančné právo, rímske právo, právne dejiny,
pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, obchodné právo, hospodárskej právo, trestné
právo, správne právo, právo životného prostredia, teória práva, ústavné právo, medzinárodné právo,
ekonomické vedy v právnych súvislostiach, t.j. národohospodársky respektíve finančný kontext.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Šavelka, J., Myška, M., Ptašnik, A., Spáčilová, D.: Právní informační systém. Brno: Tribun
EU, 2011. Gregušová, D., Moravčíková, A., Susko, B.: Vybrané kapitoly z právnej informatiky.
Bratislava: VO PRaF UK, 2000. Katuščák, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce : ako
písať bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné
práce, seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ako urobiť
bibliografické odkazy, ako citovať tradičné a elektronické dokumenty. 5. vyd. Nitra: Enigma,
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2008. Kimlička, Š.: Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO
690 pre "klasické" aj elektronické zdroje. Bratislava: Stimul, 2002. Meško, D., Katuščák, D. a
kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole? : akademická príručka. Martin: Osveta, 2013. Ďalšie
odborné a vedecké pramene podľa tématického zamerania bakalárskej práce.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 26.05.2022
Schválil: prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD., prof. Ing. Eva Muchová, PhD.
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