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III.8 Informačné listy predmetov (kritérium KSP-B2)_PP 

PP_Mgr.: 

Medzinárodné právo verejné 1 

Európske právo 1 

Medzinárodné právo súkromné 1 

Interpretácia a argumentácia v právnej praxi 

Ľudské práva 

Medzinárodné a európske pracovné právo a právo sociálneho 

zabezpečenia 

Medzinárodné právo verejné 2 a medzinárodné trestné právo 

Európske právo 2 

Medzinárodné právo súkromné 2 

Európske súťažné právo a štátna pomoc 

Právna etika 

Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce 

Štátna skúška – súkromnoprávna oblasť 

Štátna skúška – verejnoprávna oblasť 
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Medzinárodné právo verejné 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Denná forma štúdia: 1 hodina prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne, spolu 42 hodín za 

semester, prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 40 % (založené na aktívnej účasti, t.j. účasti na diskusiách a riešeniach 

príkladov počas prednášok a seminárov, v rozsahu 10 %, a na dvoch písomných zadaniach (á 

15 %) 

Záverečné hodnotenie: 60% (ústna skúška pozostávajúca z vypracovania modelového prípadu 

a ústnej rozpravy o ňom) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.   

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je priblížiť študentom základné inštitúty a princípy 

medzinárodného práva verejného ako aj jeho interakciu s vnútroštátnym právom na jednej 

strane a medzinárodnou integráciou na strane druhej.  

Stručná osnova predmetu:  
1. Úvod do medzinárodného práva, historický vývoj, základné pojmy a OSN 

2. Vzťah medzinárodného práva a vnútroštátneho práva 

3. Pramene medzinárodného práva (druhy, vznik, kodifikácia) 

4. Pramene medzinárodného práva II: vzájomný vzťah, hierarchia a aplikačné problémy 

5. Pravidlá a zásady medzinárodného práva. Kodifikácia 

6. Štát ako subjekt medzinárodného práva (suverenita, jurisdikcia, sukcesia, uznanie) 

7. Ďalšie subjekty medzinárodného práva: národy a povstalecké hnutia, medzinárodné 

organizácie, neštátni aktéri, jednotlivci 

8. Riešenie sporov 

9. Medzinárodná zodpovednosť I (vznik, druhy, obsah, následky) 

10. Medzinárodná zodpovednosť II (dovolávanie sa zodpovednosti, štátna príslušnosť 

nárokov – diplomatická ochrana) 

11. Donútenie v medzinárodnom práve  

12. Použitie sily v medzinárodnom práve. Sebaobrana 

13. Repetitórium  

14. Evaluácia 

Odporúčaná literatúra: 

Malcolm N. Shaw.: International Law. 6 th edition. Cambridge University Press, 2008 

Malcolm D. Evans: International Law, 3 th edition. Oxford University Press, New York, 2010 

Ian Brownlie: principles of Public International law, 7th ed. Oxford University Press, 2008 

Antonio Cassesse: International Law, 2nd edition, Oxford university press, 2005 
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David J. harris: Cases and Materials on International Law, 7th ed., Sweet and Maxwell, 

London, 2010  

Public International Law I (2013/2014) Reader  

Medzinárodné dokumenty, rozhodnutia a iné  

www.un.org 

http://treaties.un.org 

www.icj-cij.org 

www.pca-cpa.org 

http://www.un.org/law/ilc/ 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., JUDr. Daniel Bednár, PhD., JUDr. Metod 

Špaček, PhD., Mgr. Ján Kováčik, Mgr. Soňa Ondrášiková a ďalší členovia KMPaMV 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  
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http://treaties.un.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.pca-cpa.org/
http://www.un.org/law/ilc/
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Európske právo 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Denná forma štúdia: 1 hodina prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne, spolu 42 hodín za 

semester, prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 40% (písomné zadanie v hodnote 40 bodov) 

Záverečné hodnotenie: 60% (ústna skúška pozostávajúca z vypracovania modelového prípadu 

a ústnej rozpravy o ňom) 

Minimálne hodnotenie 61 % každé. 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.   

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania:  
Predmet má poskytnúť študentom systematický prehľad a orientáciu v inštitucionálnom, 

procesnom a hmotnom práve EÚ tak, aby získané poznatky z výučby predmetu boli základom 

pre ďalšie štúdium predmetov z práva EÚ, ktoré sú špecializované na jednotlivé parciálne 

oblasti a sú vyučované na príslušných katedrách. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Deľba právomocí v rámci EU - Cieľom je pochopiť deľbu právomocí medzi Úniu a členské 

štáty a zároveň spolupôsobenie pri spoločných právomociach. Historický vývoj európskej 

integrácie (systém troch zakladajúcich zmlúv, JEA, Maastricht, bývalý trojpilierová 

štruktúra, Lisabon a pod. 

2. Inštitucionálny systém EÚ - Inštitúcie EÚ, najmä Európska rada, Rada EÚ, Európska 

komisia a Európsky parlament, ich zloženie, kreovanie, právomoci, fungovanie a 

vzájomná interakcia. Rozobraná bude aj judikatúra Súdneho dvora EÚ pojednávajúca o 

týchto otázkach, najmä však o kompetenčných sporoch medzi radou EÚ, Európskym 

parlamentom a Európskou komisiou. Aktuálne otázky. Informatívne Európsky dvor 

audítorov, ECB 

3. Demokracia v EÚ - Seminár sa sčasti zameria na posilnenú úlohu Európskeho parlamentu v 

rozhodovacích procesoch EÚ v nadväznosti na zmeny zavedené Lisabonskou zmluvou. 

Jeho hlavným cieľom však bude analýza úloh národných parlamentov, vrátane inštitútov 

tzv. žltej a oranžovej karty a žaloby z dôvodu porušenia zásady subsidiarity. Okrem toho 

sa seminár zameria aj na nový inštitút zavedený Lisabonskou zmluvou, ktorého cieľom je 

posilniť demokratický rozmer EÚ – Európsku občiansku iniciatívu. 

4. Pramene a povaha práva EÚ I - Cieľom seminára je, aby študenti získali orientáciu v 

prameňoch práva EÚ a osvojili si, ako sa tieto pramene aplikujú vo vnútroštátnych 

podmienkach. Objasnené budú druhy prameňov z hľadiska ich právnej sily a záväznosti s 

osobitným dôrazom na nariadenie, smernicu a rozhodnutie. Metódami vedúcimi k 
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osvojeniu vedomostí bude o. i. aj práca s konkrétnymi príkladmi prameňov na seminári.  

5. Pramene a povaha práva EÚ II - Pozornosť bude venovaná aj právnym vlastnostiam práva 

EÚ a zásadám jeho aplikácie na území členských štátov v interakcii s národným právom, 

ako sú prednosť, priama použiteľnosť, priamy účinok, nepriamy účinok a zodpovednosť 

členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcovi. Metódami vedúcimi k osvojeniu 

vedomostí bude o. i. rozbor dôležitých judikátov SD EÚ a riešenie simulovaných 

prípadových štúdií. 

6. Tvorba práva I – Legislatívny proces - Cieľom je získanie orientácie v dôležitom 

rozhodovacom procese EÚ, ktorý vedie k prijatiu legislatívy. Okrem vymedzenia 

právomocí jednotlivých inštitúcií sa pozornosť zameria na špecifiká riadneho a 

mimoriadneho legislatívneho postupu a najdôležitejšiu judikatúru Súdneho dvora EÚ 

spojenú s legislatívnymi postupmi. Postavenie poradných výborov. 

7. Tvorba práva II -- Implementácia práva EÚ, komitológia - Predmetom seminára bude 

objasnenie základných princípov implementácie práva EÚ. Pozornosť bude zameraná 

najmä na systém vykonávacích a delegovaných aktov zakotvených Lisabonskou zmluvou, 

ich vzťah k legislatívnym aktom dôvody ich zavedenia a historický vývoj ktorý im 

predchádzal. 

8. Tvorba práva III – legislatívna technika - Študenti si osvoja formálne znaky jednotlivých 

predpisov, zásady ich tvorby a základy legislatívnych pravidiel. Študenti by mali byť 

schopní pripraviť návrh dokumentu a opísať priebeh legislatívneho procesu jeho 

prijímania. 

9. Tvorba práva IV – nelegislatívne rozhodovacie procesy - Zmena zakladajúcich zmlúv EÚ, 

pristúpenie k EÚ. Rozhodovacie procesy v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky. Rozhodovacie procesy sui generis. Európska komisia ako správny orgán, zásady 

konania. 

10. Súdny systém EÚ I - Predmetom seminára budú inštitucionálne otázky súdneho systému 

EÚ (zloženie, kreovanie, právomoci, fungovanie) a jednotlivé druhy žalôb a konaní pred 

Súdnym dvorom EÚ (1. časť) 

11. Súdny systém EÚ II - Predmetom seminára budú jednotlivé druhy žalôb a konaní pred 

Súdnym dvorom EÚ (2. časť) 

12. Súdny systém EÚ III - Pravidlá konania pred Súdnym dvorom EÚ 

13. Uzatváranie medzinárodných zmlúv - Seminár sa zameriava na techniku, postup 

a právomoci pri uzatváraní zmlúv a možnosti preskúmania SD EÚ 

14. Špecifické otázky Európskeho práva 

- Implementácia a aplikácia európskeho práva vo vnútroštátnych podmienkach 

- Štátna pomoc (samostatná téma) 

- Spoločná obchodná politika 

- Konanie pred EK vo veciach hospodárskej súťaže, prípadne iné osobitné procesné 

postupy 

Odporúčaná literatúra:  
Barnard, C. : The Substantive Law of the EU The Four Freedoms. Oxford University Press, 

2013. 

Vivien Rose, V.—Bailey, D.: Bellamy and Child: European Union Law of Competition, 

Oxford University Press, 2013. 

Ashiagbor, D. – Countouris , N. – Lianos, I.: The European Union after the Treaty of Lisbon. 

Cambridge University Press, 2012. 

Lenaerts, K. – Van Nuffel,P.: European Union Law, Third Edition, Londýn, Sweet and 

Maxwell, 2011. 
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Craig,P. – de Búrca, G. :EU LAW, Text, Cases, and Materials. Fifth Edition. 2011, New York, 

Oxford University Press. 

Woods, L. – Watson, P.: EU Law, Oxford University Press, 2012 

Chalmers, D. – Davies, G.— Monti, G.: European Union Law, Cambridge University Press, 

2010 

Weatherill, S.: Cases and Materials on EU law. Oxford University Press, 2012 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Katarína Kalesná , CSc., JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., Mgr. 

Kristína Považanová, PhD., JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M., JUDr. Hana Kováčiková, 

PhD. a ďalší členovia ÚEP 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Medzinárodné právo súkromné 

1  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Denná forma štúdia: 1 hodina prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne, spolu 42 hodín za 

semester, prezenčná metóda 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 40 %  (priebežné hodnotenie pozostáva z aktivity na seminároch, 

riešenia prípadových štúdií a právnych analýz podľa zadania) 

Záverečné hodnotenie: 60 % (ústna skúška pozostávajúca z vypracovania modelového prípadu 

a ústnej rozpravy o ňom) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.   

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania:  
Predmet má poskytnúť študentom úvod do štúdia občianskeho práva v európskom priestore, 

vrátane systematického prehľadu a orientácie v problematike riešenia súkromnoprávnych 

vzťahov s cudzím prvkom. Výber rozhodného práva. Procesné pravidlá pre konanie o 

súkromnoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Princípy a zásady súkromného práva. Úvod do štúdia občianskeho práva v európskom 

priestore. Pojem, predmet a subjekty medzinárodného práva súkromného. Postavenie 

občianskeho práva a medzinárodného práva súkromného v systéme súkromného práva 

v členských štátoch EÚ. 

2. Cudzí prvok v právnom pomere a cudzí prvok v konaní. Medzinárodné právo procesné 

ako súčasť medzinárodného práva súkromného. 

3. Pramene medzinárodné práva súkromného. Unifikácia a kodifikácia. Medzinárodné 

organizácie a ich význam pre medzinárodné právo súkromné.  

4. Kolízna metóda  a priama metóda ako metódy riešenia kolízie právnych poriadkov. 

5. Kolízna norma a jej aplikácia – kvalifikačný problém, remisia, transmisia,  

6. Zisťovanie cudzieho práva v MPSaP a spôsob jeho aplikácie, výhrada verejného 

poriadku, imperatívne normy 

7. Právne postavenie cudzincov v oblasti ich osobných a majetkových práv, právne 

postavenie cudzincov v konaní, vzájomnosť 

8. Medzinárodná právomoc a medzinárodná príslušnosť v medzinárodnom práve 

súkromnom, voľba práva a voľba súdu v MPS  

9. Právna pomoc v styku s cudzinou, doručovanie a dožiadanie v medzinárodnom práve 

súkromnom 

10. Dôkazná moc cudzích verejných listín,  
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11. Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí. 

12. Voľný pohyb súdnych rozhodnutí v Európskej únii - Európsky platobný rozkaz, Európske 

konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu  

13. Medzinárodné rozhodcovské konanie  

14. Vplyv normotvornej činnosti Európskej únie na slovenské medzinárodné právo súkromné. 

Odporúčaná literatúra:  
ROGERSON, P. -  COLLIER, J.: Conflict of Laws. 4th Revised edition,  Cambridge 

University Press, ISBN 9780521735056 

BOGDAN, M. – MAUNSBACH, U.: EU Private International Law: An ECJ Casebook. 

Europa Law Publishing, 2012, ISBN 978 908 952 20005 

BOGDAN, M.: Concise Introduction to EU Private International Law. Europa Law 

Publishing, 2012, ISBN 9789089521088 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Peter Lysina, PhD., JUDr. Katarína 

Burdová, PhD. a další členovia KMPaMV 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bookshop.blackwell.co.uk/jsp/search_results.jsp?publisher=Cambridge+University+Press
http://bookshop.blackwell.co.uk/jsp/search_results.jsp?publisher=Cambridge+University+Press
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Interpretácia a argumentácia 

v právnej praxi 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Denná forma štúdia: 3 hodiny seminárov týždenne, spolu 42 hodín za semester, prezenčná 

metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 100% (aktívna účasť na seminároch, seminárna práca – 50 % 

hodnotenia, ústna prezentácia seminárnej práce – 50% hodnotenia) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.   

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania:  
Predmet má poskytnúť študentom komplexný prehľad a porozumenie základným metódam 

argumentácie a interpretácie v práve, schopnosť korektného využitia rôznych argumentačných 

a interpretačných metód v praxi. Absolvovaním predmetu študenti si osvoja základné metódy 

a postupy odborného písania (štruktúra textu...) a základné písomné právne úkony v cudzom 

jazyku (zmluva, žaloba). Študenti absolvovaním predmetu si prehĺbia schopnosť efektívnej 

rešerše a vyhľadávania v informačných zdrojoch s dôrazom na ich moderné formy a 

schopnosť verbálnej prezentácie svojich názorov, pripravených stanovísk a textov a schopnosť 

reakcie na námietky v rámci diskusie. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Úvod do problematiky interpretácie a argumentácie v práve  

2. Právny jazyk a interpretácia  

3. Metódy interpretácie I.: Eurokonformný výklad 

4. Metódy interpretácie II.: Ústavnokonformný výklad 

5. Metódy aplikácie predchádzajúcich súdnych rozhodnutí 

6. Vybrané aspekty právnej argumentácie 

7. Úvod do metodológie písania právnych textov  

8. Právny jazyk a písaný text 

9. Právna rešerš 

10. Písanie právnych textov v praxi I.: Právna analýza 

11. Písanie právnych textov v praxi II.: Návrh zmluvy 

12. Písanie právnych textov v praxi III.: Žaloba  

13. Záverečné prezentácie študentov I. 

14. Záverečné prezentácie študentov II. 

Odporúčaná literatúra:  
ALEXY, R.: A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory 

of Legal Justification. Oxford : Oxford University Press, 2010, 352 s. ISBN 978-0199584222. 
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ARASZKIEWICZ, M. et al. (eds.): Argumentation 2011 (conference proceedings). Brno : 

Muni Press, 2011, 196 s. ISBN 978-80-210-5579-7. 

ARASZKIEWICZ, M. et al. (eds.): Argumentation 2012 (conference proceedings). Brno : 

Muni Press, 2012, 141 s. ISBN 978-80-210-5948-1. 

BOBEK, M.: Comparative Reasoning in European Supreme Courts. Oxford : Oxford 

University Press, 2013, 310 s. ISBN 978-0-19-968038-2. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD., JUDr. 

Tomáš Mészáros, PhD., JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Ján Mazúr a ďalší KTPaSV 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Ľudské práva 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne, spolu 56 hodín za 

semester, prezenčná metóda 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: písomná práca, aktivita na seminároch a priebežné vypracovávanie 

písomných zadaní (20%) 

Záverečné hodnotenie: písomná skúška – teoretické otázky a vypracovanie modelového 

prípadu (80%) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.   

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania:  
Výučba tohto predmetu je zameraná na problematiku ľudských práv a slobôd s dôrazom na 

európsky rozmer ochrany týchto hodnôt. Študent po úspešnom absolvovaní tohto predmetu 

pochopí význam a dôležitosť osobných a politických práv, mechanizmus ich aplikácie ako aj 

obmedzovania. Zároveň sa zoznámi s princípmi a pravidlami konania pred ESĽP a Výborom 

OSN pre ľudské práva ako aj najnovšou judikatúrou ESĽP v tejto oblasti. Zároveň študent 

bude schopný argumentačne pripraviť a analyzovať právny problém cez prizmu ľudských práv 

a slobôd. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Teoretický základ ľudských práv 

- čo sú ľudské práva a slobody, ich význam, charakteristika a rozdelenie, ľudská 

dôstojnosť, obmedzovanie a interpretácia práv a slobôd, národný a nadnárodný 

rozmer ochrany  

2. Systém ochrany ľudských práv rámci OSN 

- Pakt o občianskych a politických právach, Pakt o hospodárskych, sociálnych a 

kultúrnych právach 

- mechanizmus ochrany, inštitúcie a základné princípy konania  

3. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv 

- charakteristika a vývoj, základné princípy konania 

- ESĽP (zloženie, kompetencie), Výbor ministrov (kompetencie)  

4. Právo na život 

- materiálna a procesná povaha práva na život 

- “absolútna nevyhnutnosť” 

5. Zákaz mučenia, ponižujúceho zaobchádzania a trestania 
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- povaha práva, jednotlivé elementy čl. 3 Dohovoru 

- podmienky väzby, deportácie, vypočúvanie ai. praktické aspekty čl. 3 

6. Sloboda a bezpečnosť 

- prezumpcie a požiadavky podľa judikatúry ESĽP vo vzťahu k slobode 

- materiálna a procesná rovina čl. 5 Dohovoru 

7. Právo na spravodlivý súdny proces 

- povaha práva na spravodlivý súdny proces, rozsah aplikácie, nezávislosť a 

nestrannosť 

- občianskoprávna a trestnoprávna rovina  

8. Právo na súkromný a rodinný život  

- koncept práva na súkromie a rodinný život  

- evolúcia tohto práva, rozsah aplikácie na konkrétne situácie 

9. Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vierovyznania 

- povaha práva, aké vierovyznanie, aké oblečenie, prozelytizmus  

- neutrálny štát, vzťah štátu a náboženstva 

10. Sloboda prejavu 

- význam práva, druhy prejavu, obsah a osoby, na ktoré sa prejav vzťahuje 

- zodpovednosť a obmedzenie práva 

11. Zhromažďovacie a združovacie právo 

- obsah oboch práv, pokojné a spontánne zhromaždenia 

- združenia, odbory a politické strany 

12. Zákaz diskriminácie 

- povaha zákazu diskriminácie podľa Dohovoru, odlišné zaobchádzanie a 

jednotlivé druhy diskriminácie 

- aplikačné aspekty zákazu diskriminácie 

13. Vlastnícke právo 

- obsah a význam vlastníckeho práva, tri pravidlá ochrany vlastníckeho práva podľa 

Dohovoru 

- obmedzenie vlastníckeho práva a vyvlastnenie 

14. Ochrana ľudských práv v Európskej únii 

- judikatúra Súdneho dvora EÚ 

- Charta základných práv EÚ 

Odporúčaná literatúra:  
JACOBS, WHITE, OVEY,: The European Convention on Human Rights. 6. vydanie. Oxford: 

Oxford University Press, 2014 

GREER, S.: The European Convention on Human Rights: Achievments, Problems and 

Prospects. Cambridge University Press, 2006 

JANIS, W., M. – KAY, R.,S. – BRADLEY, A.,W.: European Human Rights Law, Text and 

Materials. Third Edition, 2008  

KELLER, H. – STONE-SWEET, A. (eds.): A Europe of Rights. Oxford University Press, 

2008 

LETSAS, G.: A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, 

Oxford University Press, 2008 

REID, K.: A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights. 3rd Edition, 

Sweet & Maxwell, 2008 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický  
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Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., JUDr. Lívia 

Trellová, PhD., JUDr. Kamil Baraník, PhD. a ďalší členovia KÚP 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Medzinárodné a európske 

pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Denná forma štúdia: 1 hodina prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne, spolu 42 hodín za 

semester, prezenčná metóda 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 30 % (priebežné hodnotenie pozostáva z aktivity na seminároch, 

riešenia prípadových štúdií a právnych analýz podľa zadania) 

Záverečné hodnotenie: 70% (ústna skúška pozostávajúca z vypracovania modelového prípadu 

a ústnej rozpravy o ňom) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.   

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania: Študent sa oboznámi s problematikou medzinárodného a európskeho 

sociálneho práva, tak medzinárodné a európske pracovné právo, ako aj medzinárodne 

a európske právo sociálneho zabezpečenia. Komplexná povaha tohto predmetu umožňuje 

študentom pochopiť vzájomný vzťah medzi dvoma imanentnými prvkami tohto predmetu, 

ktoré upravujú pracovné otázky a otázky sociálneho zabezpečenia na medzinárodnej 

a európskej úrovni, vrátane odlišného prístupu k a metódy použitej pri prv uvedenej úpravy. 

Po absolvovaná predmetu študent bude schopný aplikovať normy medzinárodného 

a európskeho sociálneho práva v praxi. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Úvod do medzinárodného a európskeho pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia (pramene, princípy a najdôležitejšie pojmy) 

2. Inštitucionálny a legislatívny rámec OSN, MOP, Rada Európy a Európska únia, 

kompetencie, normotvorba a medzinárodné zmluvy 

3. Voľný pohyb pracovníkov a ochrana ich sociálnych práv (právna úprava, obsah, princípy, 

pojmy, systém) 

4. Vysielanie pracovníkov a medzinárodné súkromné pracovné právo (právomoc a 

uznávanie a výkon rozsudkov, rozhodné právo pre zmluvné záväzky a protestné akcie v 

kolektívnom vyjednávaní) 

5. Antidiskriminačné právo I (úvod, pramene, základné pojmy, zakázané dôvody: rasa, 

etnická príslušnosť, sexuálna orientácia, vek, zdravotné postihnutie, náboženstvo a viera) 

6. Antidiskriminačné právo II (zakázaný dôvod pohlavie) – implementácia zásady 

rovnakého zaobchádzania v oblasti zamestnania a povolania, v oblasti prístupu k tovarom 

a službách 

7. Atypická práca (práca na kratší pracovný čas, práca na dobu určitú, dočasná agentúrna 

práca) 
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8. Úprava pracovných podmienok pre osobitné skupiny (ženy, mladiství zamestnanci, osoby 

starajúce sa o rodinu) 

9. Pracovný čas a dovolenka, a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

10. Ochrana zamestnanca pri hromadnom prepúšťaní, prevodoch podnikov a závodov a 

platobnej neschopnosti zamestnávateľov 

11. Sociálny dialóg a kolektívne pracovné právo (kolektívne vyjednávanie, participácia 

zamestnancov) 

12. Úvod do medzinárodného a európskeho práva sociálneho zabezpečenia (pramene, 

princípy a najdôležitejšie pojmy) 

13. Právo sociálneho zabezpečenia EU (Koordinácia systémov, rovné zaobchádzanie) 

14. Repetitórium 

Odporúčaná literatúra: 

KURIL, M.: International and European Labour Law (selected chapters). Bratislava, VO PF 

UK, 2009 

SERVAIS, Jean-Michel: International Labour Law - Fourth Edition. Alphen aan den Rijn: 

Kluwer law international, 2014 

BLANPAIN, Roger: European Labour Law - Fourteenth Revised Edition. Alphen aan den 

Rijn: Kluwer law international, 2014 

PENNINGS, Frans: European Social Security Law, 6th edition. Cambridge: Intersentia, 2015 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD., JUDr. Lenka Freel, 

PhD. 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Medzinárodné právo verejné 2 a 

medzinárodné trestné právo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Denná forma štúdia: 1 hodina prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne, spolu 42 hodín za 

semester, prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 40 % (založené na aktívnej účasti, t.j. účasti na diskusiách a riešeniach 

príkladov počas prednášok a seminárov v rozsahu 10 %, a na dvoch písomných zadaniach (á 

15 %)) 

Záverečné hodnotenie: 60% (ústna skúška pozostávajúca z vypracovania modelového prípadu 

a ústnej rozpravy o ňom) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.   

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je prehĺbiť znalosti študentov zo všeobecných 

inštitútov medzinárodného práva verejného a rozšíriť ich o špecifické oblasti. Študenti získajú 

základnú orientáciu v medzinárodnoprávnych normách týkajúcich sa územia 

a medzinárodných priestorov, jurisdikcie, zmlúv, ochrany ľudských práv, diplomatických, 

konzulárnych a multilaterálnych stykov, medzinárodného trestného práva, medzinárodnej 

bezpečnosti a humanitárneho práva. Želateľným výsledkom je nadobudnutie schopnosti 

študentov komplexne pristupovať k súčasným medzinárodným dianiam z pohľadu 

medzinárodného práva.  

Stručná osnova predmetu:  
1. Vznik, zánik, kontinuita a obsah suverenity štátov; štátne územie 

2. Medzinárodné priestory - právna úprava morí; právna úprava kozmického priestoru  

3. Štátna príslušnosť v kontexte medzinárodného práva 

4. Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv 

5. Medzinárodné zmluvy 

6. Medzinárodné zmluvy II 

7. Medzinárodné zmluvy III 

8. Vonkajšie styky štátu 

9. Postavenie medzinárodných organizácií 

10. Medzinárodné trestné právo I 

11. Medzinárodné trestné právo II 

12. Medzinárodná bezpečnosť a prevencia medzinárodnej trestnej činnosti 

13. Medzinárodné humanitárne právo 

14. Repetitórium 

Odporúčaná literatúra: 
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Malcolm N. Shaw.: International Law. 6 th edition. Cambridge University Press, 2008 

Malcolm D. Evans: International Law, 3 th edition. Oxford University Press, New York, 2010 

Ian Brownlie: Principles of Public International law, 7th ed. Oxford University Press, 2008 

Roger O'Keefe: International Criminal Law, 1st ed. Oxford University Press, 2015 

Antonio Cassesse: International Law, 2nd edition, Oxford university press, 2005 

David J. harris: Cases and Materials on International Law, 7th ed., Sweet and Maxwell, 

London, 2010  

Public International Law II Reader  

Medzinárodné dokumenty, rozhodnutia a iné  

www.un.org 

http://treaties.un.org 

www.icj-cij.org 

www.pca-cpa.org 

http://www.un.org/law/ilc/ 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický  

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., JUDr. Daniel Bednár, PhD., JUDr. Metod 

Špaček, PhD., Mgr. Ján Kováčik, Mgr. Soňa Ondrášiková a ďalší členovia KMPaMV 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/
http://treaties.un.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.pca-cpa.org/
http://www.un.org/law/ilc/
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Európske právo 2 

Denná forma štúdia: 1 hodina prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne, spolu 42 hodín za 

semester, prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 40% (písomné zadanie v hodnote 40 bodov) 

Záverečné hodnotenie: 60% (ústna skúška pozostávajúca z vypracovania modelového prípadu 

a ústnej rozpravy o ňom) 

Minimálne hodnotenie 61 % každé. 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.   

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania:  
Predmet má poskytnúť študentom systematický prehľad a orientáciu v inštitucionálnom, 

procesnom a hmotnom práve EÚ tak, aby získané poznatky z výučby predmetu boli základom 

pre ďalšie štúdium predmetov z práva EÚ, ktoré sú špecializované na jednotlivé parciálne 

oblasti a sú vyučované na príslušných katedrách. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Uplatňovanie a vymáhanie práva EÚ pred vnútroštátnymi súdmi  - Prostriedky nápravy a 

právnej ochrany, ktoré právo EÚ a SR dáva k dispozícii poškodeným subjektom v 

prípade, keď členský štát poruší právo EÚ, napr. neimplementuje smernicu alebo 

nesprávne aplikuje nariadenie, zásady konania pred vnútroštátnymi súdmi (aplikačné 

zásady, národná procesná autonómia v. účinnosť a rovnocennosť atď.). 

2. Občianstvo EÚ - Dôvody, ktoré viedli k vytvoreniu občianstva EÚ, vymedzenie okruhu 

osôb, ktoré spadajú do rozsahu občianstva EÚ a jeho podstatu, t. j. práva vyplývajúce z 

občianstva EÚ, napr. právo voliť a byť volený do EP, právo na konzulárnu ochranu atď., 

rozbor najvýznamnejšej judikatúry Súdneho dvora EÚ, napr. Janko Rottman. 

3. Vnútorný trh EÚ I – voľný pohyb osôb  - Voľný pohyb osôb, rozbor kľúčových judikátov 

4. Vnútorný trh EÚ II – voľný pohyb pracovníkov - Voľný pohyb pracovníkov, pojem 

pracovník, primárne a sekundárne oprávnenia, výnimky, zo zákazu obmedzení, rozbor 

kľúčových judikátov 

5. Vnútorný trh EÚ III – voľný pohyb pracovníkov - praktické aspekty  - Praktické dôsledky 

situácií, v ktorých občania SR chcú „vycestovať“ za prácou do EÚ, resp. v ktorých sa 

príslušníci iných členských štátov rozhodnú zamestnať v SR (právo na pobyt, 

zamestnanie, pracovné podmienky, daňové a odvodové aspekty, práva rodinných 

príslušníkov, uznávanie kvalifikácie) 

6. Vnútorný trh EÚ IV – voľný pohyb tovaru  - Pojem tovaru, tarifné obmedzenia, colná únia, 

kvantitatívne obmedzenia, výnimky zo zákazu obmedzení, rozbor kľúčových judikátov 

7. Vnútorný trh EÚ V – voľný pohyb služieb - Pojem služby, primárne a sekundárne 
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oprávnenia, výnimky zo zákazu obmedzení, rozbor kľúčových judikátov 

8. Vnútorný trh EÚ VI – sloboda podnikania  - Pojem podnikania, primárne a sekundárne 

podnikanie, oprávnenia, výnimky zo zákazu obmedzení, právne možnosti podnikania 

(organizačná zložka, založenie/účasť na spoločnosti, európske spoločnosti, cezhraničné 

zlučovanie/zmena sídla, SZČO). 

9. Vnútorný trh EÚ VII – voľný pohyb kapitálu - Sloboda kapitálu a platieb, nadobúdanie 

nehnuteľností, majetku, investovanie, ochrana investícií 

10. Ochrana hospodárskej súťaže - Predmetom seminára bude úvod do problematiky 

európskeho súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva (dohody 

obmedzujúce súťaž, zneužitie dominantného postavenia, fúzie, štátne podpory), pramene 

súťažného práva. Význam judikatúry v tejto oblasti bude demonštrovaný na vybraných 

kľúčových rozsudkoch SD EÚ 

11. Vybrané politiky EÚ (obchodná, energetická, politika životného prostredia atď.) I  -

Cieľom seminára je získať prehľad o ďalších politikách, ktoré dopĺňajú „základné“ 

politiky slobôd vnútorného trhu, ktoré sú uvedené v Zmluvách, ako aj na jednotlivých 

prípadoch identifikovať príklady politík, ktoré sa rozvinuli na základe politík vnútorného 

trhu (napríklad regulácia verejného obstarávania). Dôraz bude kladený na úroveň 

proporcionality a subsidiarity uplatňovania vybraných politík. Rovnako tiež vzťah medzi 

jednotlivými politikami. 

12. Vybrané politiky EÚ (obchodná, energetická, politika životného prostredia, daňová 

politika, podpora vzdelávania a kultúry atď.) II 

13. Vonkajšie vzťahy EÚ  -  Seminár sa zameria na otázky spojené s medzinárodnoprávnou 

subjektivitou EÚ, zastupovanie EÚ vo vzťahu k tretím štátom a medzinárodným 

organizáciám a vonkajšími právomocami EÚ.  

14. Špecifické otázky Európskeho práva 

- Implementácia a aplikácia európskeho práva vo vnútroštátnych podmienkach 

- Štátna pomoc (samostatná téma) 

- Spoločná obchodná politika 

- Konanie pred EK vo veciach hospodárskej súťaže, prípadne iné osobitné procesné 

postupy 

Odporúčaná literatúra:  
Barnard, C. : The Substantive Law of the EU The Four Freedoms. Oxford University Press, 

2013. 

Vivien Rose, V.—Bailey, D.: Bellamy and Child: European Union Law of Competition, 

Oxford University Press, 2013. 

Ashiagbor, D. – Countouris , N. – Lianos, I.: The European Union after the Treaty of Lisbon. 

Cambridge University Press, 2012. 

Lenaerts, K. – Van Nuffel,P.: European Union Law, Third Edition, Londýn, Sweet and 

Maxwell, 2011. 

Craig,P. – de Búrca, G. :EU LAW, Text, Cases, and Materials. Fifth Edition. 2011, New York, 

Oxford University Press. 

Woods, L. – Watson, P.: EU Law, Oxford University Press, 2012 

Chalmers, D. – Davies, G.— Monti, G.: European Union Law, Cambridge University Press, 

2010 

Weatherill, S.: Cases and Materials on EU law. Oxford University Press, 2012 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 
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Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., Mgr. Kristína 

Považanová, PhD., JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M., JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

a ďalší členovia ÚEP 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Medzinárodné právo súkromné 

2  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Denná forma štúdia: 1 hodina prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne, spolu 42 hodín za 

semester, prezenčná metóda 

 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 40 %  (priebežné hodnotenie pozostáva z aktivity na seminároch, 

riešenia prípadových štúdií a právnych analýz podľa zadania) 

Záverečné hodnotenie: 60 % (ústna skúška pozostávajúca z vypracovania modelového prípadu 

a ústnej rozpravy o ňom) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.   

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania:  
Predmet má poskytnúť študentom systematický prehľad a orientáciu v problematike riešenia 

súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom. Výber rozhodného práva. Procesné pravidlá 

pre konanie o súkromnoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom a uznanie a výkon rozhodnutí 

v členení podľa štatútov. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Štatúty a ich miesto v medzinárodnom práve súkromnom 

2. Osobný štatút v medzinárodnom práve súkromnom – FO, PO, – rozhodné právo, 

právomoc, , uznanie a výkon cudzích rozhodnutí  

3. Vecný štatút v MPS – právomoc, rozhodné právo, uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí 

4. Majetkové vzťahy s cudzím prvkom, zmluvné a mimozmluvné vzťahy v MPS 

5. Spotrebiteľské zmluvy v MPS 

6. Pracovnoprávny štatút v MPS, právomoc, rozhodné právo, uznávanie a výkon rozhodnutí 

7. Dedičský štatút – právomoc, rozhodné právo, uznanie a výkon cudzích rozhodnutí 

8. Rodinný štatút – vzťahy medzi manželmi - právomoc, rozhodné právo, uznanie a výkon 

cudzích rozhodnutí 

9. Rodinný štatút – vzťahy medzi rodičmi a deťmi - právomoc, rozhodné právo, uznanie 

a výkon cudzích rozhodnutí 

10. Rodinný štatút – vyživovacia povinnosť - právomoc, rozhodné právo, uznanie a výkon 

cudzích rozhodnutí 

11. Voľný pohyb cudzích rozhodnutí a vplyv normotvornej činnosti Európskej únie  

12. Použitie zahraničných verejných listín 

13. Alternatívne spôsoby rozhodovania súkromnoprávnych sporov 

14. Repetitórium 

Odporúčaná literatúra:  
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ROGERSON, P. -  COLLIER, J.: Conflict of Laws. 4th Revised edition,  Cambridge 

University Press, ISBN 9780521735056 

BOGDAN, M. – MAUNSBACH, U.: EU Private International Law: An ECJ Casebook. 

Europa Law Publishing, 2012, ISBN 978 908 952 20005 

BOGDAN, M.: Concise Introduction to EU Private International Law. Europa Law 

Publishing, 2012, ISBN 9789089521088 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Peter Lysina, PhD., JUDr. Katarína 

Burdová, PhD. a další členovia KMPaMV 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bookshop.blackwell.co.uk/jsp/search_results.jsp?publisher=Cambridge+University+Press
http://bookshop.blackwell.co.uk/jsp/search_results.jsp?publisher=Cambridge+University+Press
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Európske súťažné právo a štátna 

pomoc 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok a 2 hodiny seminárov týždenne, spolu 56 hodín za 

semester, prezenčná metóda 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 30 %  (priebežné hodnotenie pozostáva z aktivity na seminároch, 

riešenia prípadových štúdií a právnych analýz podľa zadania) 

Záverečné hodnotenie: 70 % (ústna skúška pozostávajúca z vypracovania modelového prípadu 

a ústnej rozpravy o ňom) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.   

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania:  
Po absolvovaní predmetu si študent osvojí základy súťažného práva, s dôrazom najmä  na 

súťažne právo Európskej únie, a vybuduje si solídny základ pre ďalšie štúdium tejto 

problematiky so zameraním osobitne na problematiku protisúťažného správania podnikateľov 

(zneužívanie dominantného postavenia, dohody obmedzujúce súťaž). 

Stručná osnova predmetu:  
1. Súťažné právo - základný koncept a ekonomické teórie                                                          

2. Obmedzovanie súťaže – všeobecný prehľad                                                                                             

3. Definícia relevantného trhu, trhová sila, bariéry vstupu na trh                                                              

4. Súťažné právo – legislatívny a inštitucionálny rámec                                                                          

5. Koncentrácie 

6. Kontrola koncentrácií - procesné, regulačné a schvaľovacie mechanizmy    

7. Zneužívanie dominantného postavenia I. (cenové praktiky)                                                                                

8. Zneužívanie dominantného postavenia II. (necenové praktiky)                                                      

9. Horizontálne (kartelové) dohody a leniency program                                                                                 

10. Vertikálne dohody                                                                                                                                        

11. Súťažná politika vs. iné verejné záujmy a štátna pomoc                                                                                     

12. Aplikácia súťažného práva v rôznych sektoroch                                                                                          

13. Presadzovanie súťažného práva prostriedkami verejného práva                                                                  

14. Presadzovanie súťažného práva prostriedkami súkromného práva                                                                                                              

Odporúčaná literatúra:  
Geradin, D., Layne-Farrar, A., Petit, N.: EU Competition Law and Economics. Oxford: 
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Oxford University Press, 2012.          

Jones, A., Sufrin, B.: EC Competition Law, Text, Cases and Materials. 4th ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2010.                                                                                                                                                                                                                                                

Kokkoris, I., Shelanski, H.: EU Merger Control. Oxford: Oxford University Press, 2013.              

Monti, G.: Perspectives on EC Competition Law. Cambridge: Cambridge University Press, 

2007. 

Niels, G., Jenkins, H., Kavanagh, J.: Economics for Competition Lawyers. Oxford: Oxford 

University Press, 2011. 

Ortiz, B., Luis: EU Competition Procedure. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.                                                    

Rose, V., Bailey, D.: Bellamy and Child: European Union Law of Competition. 7th ed. 

Oxford: Oxford University Press, 2013.                                                                               

Whish, R.: Competition Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.                                                           

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Katarína Kalesná , CSc., JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., Mgr. 

Kristína Považanová, PhD., JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M., JUDr. Hana Kováčiková, 

PhD. a ďalší členovia ÚEP 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Právna etika 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Denná forma štúdia: 3 hodiny seminárov týždenne, spolu 42 hodín za semester, prezenčná 

metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 50 %  (priebežné hodnotenie pozostáva z aktivity na seminároch, 

riešenia prípadových štúdií a právnych analýz podľa zadania) 

Záverečné hodnotenie: 50 % (ústna skúška pozostávajúca z vypracovania modelového prípadu 

a ústnej rozpravy o ňom) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.   

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania:  
Nadobudnutie odborných a praktických vedomostí o právnej etike a etických vzťahoch 

rôznych právnických profesií. Kurz bude pozostávať z praktických reálnych a hypotetických 

príkladov, komparatívnych analýz etických kódexov v rôznych štátoch, medzinárodnej 

regulácie a z teórie právnej etiky. Kurz študentom objasní etické princípy rôznych 

právnických profesií (konflikt záujmov, povinnosť mlčanlivosti, vzťah advokát-advokát alebo 

sudca-sudca, sudca a verejnosť, prokurátor a verejnosť). Študenti získajú: 

 prehľad o tom, ako boli vybrané etické dilemy vyriešené v praxi príslušnými 

disciplinárnymi senátmi alebo etickými komisiami v SR a zahraničí; 

 priestor na porovnanie vlastných návrhov na riešenie; 

 vhľad do širších súvislostí etických pravidiel s princípmi právneho štátu. 

Po absolvovaní kurzu sa študenti budú vedieť orientovať v etických reguláciách a získajú 

praktické schopnosti identifikovať etické problémy vyskytujúce sa v právnej praxi a 

samostatne formulovať ich riešenia, čím budú lepšie pripravení na praktický výkon povolania 

Stručná osnova predmetu:  
1. Základy právnej etiky 

2. Spravodlivosť, etika a právo I 

3. Spravodlivosť, etika a právo II 

4. Modely a pravidlá etiky I 

5. Modely a pravidlá etiky II 

6. Etika a profesionalita právnických  profesií, profesionálna zodpovednosť a profesijné 

štandardy – advokáti I 

7. Etika a profesionalita právnických  profesií, profesionálna zodpovednosť a profesijné 

štandardy – advokáti II 

8. Etika a profesionalita právnických profesií, profesionálna zodpovednosť a profesijné 
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štandardy - sudcovia a prokurátori I 

9. Etika a profesionalita právnických profesií, profesionálna zodpovednosť a profesijné 

štandardy - sudcovia a prokurátori II 

10. Etika a profesionalita právnických profesií, profesionálna zodpovednosť a profesijné 

štandardy - ďalšie právnické povolania 

11. Profesionálne povinnosti, profesijné pravidlá a etické kódexy I 

12. Profesionálne povinnosti, profesijné pravidlá a etické kódexy II 

13. Vzťah klient – právnik I 

14. Vzťah klient – právnik II 

Odporúčaná literatúra:  
MOLITERNO, J. E.: Slovak Comparative Ethics Course Material, 2015 

KRONMAN, A. T.: The Lost Lawyer. Harvard Univ. Press, 1995 

O´DAIR, R.: Legal Ethics. Cambridge Univ. Press, 2000 

BIESEN, Ph. van den: Building on Basic Principles. Leiden: Stichting, 2011  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Branislav Fábry, PhD., a ďalší členovia  

KTPaSV 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Diplomová práca a obhajoba 

diplomovej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 300 hodín samoštúdia, kombinovaná metóda. 

Počet kreditov: 10 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:   

Záverečné hodnotenie: úspešná ústna obhajoba diplomovej práce (100%) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %. 

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania: Získať aktualizované poznatky z aplikovanej metodiky spracovania 

diplomovej práce. Vedieť analyzovať a syntetizovať poznatky z konzultácií, pokynov a 

praktických postupov pre spracovanie zadanej úlohy (téma diplomovej práce). Vedieť 

formulovať a riešiť zložitejšie problémy súvisiace s riešením zadanej úlohy.  

Stručná osnova predmetu:  
1. Metodické pokyny spracovania diplomovej práce I 

2. Metodické pokyny spracovania diplomovej práce II 

3. Interný predpis pre spracovanie práce 

4. Forma a obsah práce I 

5. Forma a obsah práce II 

6. Metodika a postup spracovania jednotlivých časti I 

7. Metodika a postup spracovania jednotlivých časti II 

8. Metodika a postup spracovania jednotlivých časti III 

9. Metodika a postup spracovania jednotlivých časti IV 

10. Formulácia pokynov pre spracovanie a spresnenie témy práce 

11. Konzultácia k postupu riešenia, priebežným výsledkom riešenia, koncepcii spracovania 

práce, spracovaniu čiastkových kapitol práce 

12. Priebežné obhajoby čiastkových výsledkov a čiastkových riešení práce (klauzuly) 

13. Diskusia 

14. Záverečná obhajoba práce 

Odporúčaná literatúra: 

Bui, Y. N.: How to Write a Masters Thesis. New York: SAGE Publications, Inc, 2013. 

Glanz, J.: Fundamentals of Educational Research. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 

2005. 

Leavy, P.: The Oxford Handbook of Qualitative Research. Oxford: OUP, 2014. 

Skern, T.: Writing Scientific English: A Workbook. Stuttgart: UTB, 2009. 

Volokh, E.: Writing law review articles, student notes, seminar papers and getting on law 

review. New York: Foundation press, 2007. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., JUDr. Katarína Burdová, PhD., JUDr. Ing. 

Ondrej Blažo, PhD., JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M., Mgr. Kristína Považanová, PhD., 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD., JUDr. Daniel Bednár, PhD., 

doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Peter Lysina, PhD., JUDr. Metod Špaček, PhD. 

a ďalší 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu: Názov predmetu: Štátna skúška – 

súkromnoprávna oblasť 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Denná forma štúdia: 150 hodín samoštúdia za semester, dištančná metóda               

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester   

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Medzinárodné právo súkromné 1, Medzinárodné právo súkromné 

2, Medzinárodné právo verejné 2 a medzinárodné právo trestné, Európske právo 1, Európske 

právo 2, Medzinárodné a európske pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie:  

Záverečné hodnotenie: ústna skúška zameraná na základné teoretické otázky súkromného 

práva, vrátane občianskeho práva a medzinárodného trestného práva a vypracovanie 

modelového prípadu a ústna rozprava o ňom (100%) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %. 

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania: Študent získava vzdelávacie výstupy v oblasti princípov a zásad 

súkromného práva vrátane občianskeho práva, medzinárodného trestného práva, 

medzinárodného práva súkromného, súkromnoprávnych aspektov európskeho práva 

a medzinárodného a európskeho pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Vie 

sumarizovať poznatky o náročných inštitútoch medzinárodného práva súkromného, 

súkromnoprávnych aspektov európskeho práva a medzinárodného a európskeho pracovného 

práva a práva sociálneho zabezpečenia. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Princípy a zásady súkromného práva. Úvod do štúdia občianskeho práva v európskom 

priestore. Postavenie občianskeho práva a medzinárodného práva súkromného v systéme 

súkromného práva v členských štátoch EÚ.  

2. Princípy a zásady verejného práva. Pojmy medzinárodné trestné právo, humanitárne 

právo, medzinárodná bezpečnosť a prevencia medzinárodnej trestnej činnosti. 

3. Pojem, predmet, pramene a normy slovenského medzinárodného práva súkromného 

4. Štatúty v medzinárodnom práve súkromnom, právomoc slovenských súdov 

v medzinárodnom civilnom konaní 

5. Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí 

6. Pojem, predmet, pramene a normy práva EÚ 

7. Vývoj, inštitúcie EÚ 

8. Súdny systém, vnútorný trh EÚ 
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9. Medzinárodné pracovné právo – vývoj  

10. Individuálne a kolektívne pracovné právo v rámci normotvorby Organizácie spojených 

národov (Všeobecná deklarácia ľudských práv, Pakt o občianskych a politických 

právach, Pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach)  

11. Individuálne a kolektívne pracovné právo v rámci normotvorby Medzinárodnej    

organizácie práce (dohovory a odporúčania) 

12. Európske pracovné právo – vývoj  

13. Individuálne a kolektívne pracovné právo v rámci normotvorby Rady Európy (Dohovor 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Európska sociálna charta, Revidovaná 

Európska sociálna charta)   

14. Individuálne a kolektívne pracovné právo v rámci normotvorby Európskej únie (sociálna 

politika a pracovné právo, primárne a sekundárne pramene) 

Odporúčaná literatúra: 

Bogdan, M.: Conscise Introduction to EU Private International Law. Groningen: Europa Law 

Publishing, 2012. 

Bogdan. M., Maunsbach, U.: EU Private International Law: An ECJ Casebook. Groningen: 

Europa Law Publishing, 2012. 

Collier, J.: Conflict of Laws. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 

Dickinson, A., Lein, E.: The Brussels I Regulation Recast. Oxford: OUP, 2015. 

Fawcett, J., Carruthers, J.: Cheshire, North & Fawcett: Private International Law. Oxford: 

Oxford University Press, 2008.     

Fawcett, J., Torremans, P.: Intellectual Property and Private International Law. Oxford: 

OUP, 2011.                                            

Hartley, T.: International Commercial Litigation: Texts, Cases and Materials on Private 

International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.   

Hartley, T.: Choice-of-court Agreements under the European and International Instruments. 

Oxford: OUP, 2013. 

Hill, J.: Cross-Border Consumer Contracts. Oxford: OUP, 2008.          

Garnett, R.: Substance and Procedure in Private International Law. Oxford: OUP, 2012. 

Lookofsky, J., Hertz, K.: European Union Private International Law in Contract and Tort. 

Juris Net Llc, 2009.         

Merrett, L.: Employment Contracts in Private International Law. Oxford: OUP, 2011.          

Rammeloo, S.: Corporations in Private International Law. Oxford: OUP, 2001.      

Shuilleabhain, M. N.: Cross-Border Divorce Law. Oxford: OUP, 2010.                                                                                                                                 

Svantesson, D.J.B.: Private International Law and the Internet. Zuidpoolsingel: Kluwer Law 

International, 2012.                                                                                                                                                                       

 

Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2013. 

Chalmers, D., Davies, G., Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2014. 

Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2015. 

Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2013. 

Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2014. 

 

Ashiagbor, D.: The European Employment Strategy. Oxford: OUP, 2005. 

Barnard, C.: EU Employment Law. Oxford: OUP, 2012. 

Costello, C., Freedland, M.: Migrants at Work: Immigration and Vulnerability in Labour 

Law. Oxford: OUP, 2014 

http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014032509263515355&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Europa%20Law%20Publishing&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014032509263515355&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Europa%20Law%20Publishing&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014032509263515355&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Michael%20Bogdan%20%26%20Ulf%20Maunsbach&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014032509263515355&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Europa%20Law%20Publishing&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014032509263515355&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Europa%20Law%20Publishing&beginsrch=1
http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?sessionid=2014032509263515355&skin=katalog&lng=sk&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Cambridge%20University%20Press&beginsrch=1
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Ellis, E., Watson, P.: EU Anti-Discrimination Law. Oxford: OUP, 2015. 

Freedland, M., Craig, P. et al.: Public Employment Services and European Law. Oxford: 

OUP, 2007. 

Frolich, M., Kaplan, D. at al.: Social Insurance, Informality and Labor Markets. Oxford: 

OUP, 2014. 

Kuril, M.: International and European Labour Law (selected chapters). Bratislava, VO PF 

UK, 2009. 

Pennings, F.: European Social Security Law. Alphen : Kluwer Law International, 2013. 

Watson, P.: EU Social and Employment Law. Oxford: OUP, 2014. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: JUDr. Katarína Burdová, PhD., JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., JUDr. Daniela 

Ježová, PhD., LL.M., Mgr. Kristína Považanová, PhD., JUDr. Hana Kováčiková, PhD., 

JUDr. Andrej Poruban, PhD., doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Peter Lysina, PhD. 

a ďalšía ďalší členovia KMPaMV, ÚEP a KPPaPSZ 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  
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Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Právnická fakulta 

Kód predmetu: Názov predmetu: Štátna skúška – 

verejnoprávna oblasť 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Denná forma štúdia: 150 hodín samoštúdia za semester, dištančná metóda               

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester   

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Medzinárodné právo verejné 1, Medzinárodné právo verejné 2 

a medzinárodné právo trestné, Medzinárodné právo súkromné 1, Európske právo 1, Európske 

právo 2, Európske súťažné právo a štátna pomoc 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie:  

Záverečné hodnotenie: ústna skúška zameraná na základné teoretické otázky súkromného 

práva a verejného práva, vrátane občianskeho práva a medzinárodného trestného práva 

a vypracovanie modelového prípadu a ústna rozprava o ňom (100%) 

Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 

72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %. 

Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä 

nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne 

informačné systémy. 

Výsledky vzdelávania: Študent získava vzdelávacie výstupy v oblasti princípov a zásad 

súkromného práva vrátane občianskeho práva, medzinárodného trestného práva, 

medzinárodného práva verejného, verejnoprávnych aspektov európskeho práva a európskeho 

súťažného práva. Vie sumarizovať poznatky o náročných inštitútoch medzinárodného práva 

verejného, verejnoprávnych aspektov európskeho práva a európskeho súťažného práva. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Princípy a zásady súkromného práva. Úvod do štúdia občianskeho práva v európskom 

priestore. Postavenie občianskeho práva a medzinárodného práva súkromného v systéme 

súkromného práva v členských štátoch EÚ.  

2. Princípy a zásady verejného práva. Pojmy medzinárodné trestné právo, humanitárne 

právo, medzinárodná bezpečnosť a prevencia medzinárodnej trestnej činnosti. 

3. Pojem, predmet, pramene medzinárodného práva 

4. Subjekty, zodpovednosť v medzinárodnom práve 

5. Sankcie, prostriedky mierového riešenia medzinárodných sporov 

6. Územie (štátne územie, kozmický priestor, šíre more a iné medzinárodné priestory) 

7. Obyvateľstvo (štátni občania, cudzinci, bipoliti, apoliti, ochrana ľudských práv)  

8. Štátna suverenita (štát, diplomatické a konzulárne právo, zmluvné právo, právo 

medzinárodných organizácií, medzinárodné právo ozbrojených konfliktov) 

9. Medzinárodné trestné právo 

10. Pojem, predmet, pramene a normy práva EÚ 

11. Vývoj európskej integrácie, inštitúcie EÚ 

12. Súdny systém EÚ, vnútorný trh EÚ 
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13. Súťažné právo EÚ I - Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, zneužívanie 

dominantného postavenia na trhu 

14. Súťažné právo EÚ II - Kontrola koncentrácií, štátna pomoc.  

Odporúčaná literatúra: 

Amerasinghe, C.F.: Principles of the Institutional Law of International Organizations. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

Evans, M. D.: Blackstone’s International Law Documents. 10th edition, New York: Oxford 

University Press, 2011. 

Gary D. Solis: The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War. 

Cambridge University Press, 2010. 

Goldstone, R., Smith, A. M.: International Judicial Institutions. New York: Routledge, 2009. 

Harris, D. J.: Cases and Materials on International Law. London: Sweet and Maxwell, 2010. 

Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and 

Tribunals. New York: Oxford University Press, 2010. 

Shaw, M. N.: International Law. Cambridge: Cambridge University Press; 2014. 

Simma, B.: The Charter of the United Nations: A Commentary. New York: Oxford 

University Press, 2013. 

White, N. D.: The Law of International Organisations. Manchester: Manchester University 

Press, 2005. 

Zimmermann, A.: The Statute of the International Court of Justice: A Commentar. New 

York: Oxford University Press, 2012. 

Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2013. 

Chalmers, D., Davies, G., Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2014. 

Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2015. 

Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2013. 

Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2014. 

Geradin, D., Layne-Farrar, A., Petit, N.: EU Competition Law and Economics. Oxford: 

Oxford University Press, 2012.          

Jones, A., Sufrin, B.: EU Competition Law, Text, Cases and Materials. Oxford: Oxford 

University Press, 2014.                                                                                                                                                                                                                                                

Kokkoris, I., Shelanski, H.: EU Merger Control. Oxford: Oxford University Press, 2013.              

Monti, G.: Perspectives on EC Competition Law. Cambridge: Cambridge University Press, 

2007. 

Niels, G., Jenkins, H., Kavanagh, J.: Economics for Competition Lawyers. Oxford: Oxford 

University Press, 2011. 

Rose, V., Bailey, D.: Bellamy and Child: European Union Law of Competition. Oxford: 

Oxford University Press, 2015.                                                                               

Whish, R., Bailey, D.: Competition law. Oxford: Oxford university Press, 2015. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., JUDr. Daniela 

Ježová, PhD., LL.M., Mgr. Kristína Považanová, PhD., JUDr. Hana Kováčiková, PhD., 

JUDr. Daniel Bednár, PhD., doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Metod Špaček, PhD. 
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a ďalší členovia KMPaMV a ÚEP 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil:  

 


