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I. Semester/akademický rok: zimný semester, 2022/2023 

II. Študijný program/stupeň/forma: právo/bakalársky (I.)/externá 

III. Názov predmetu: Právo finančného trhu 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno od 
študenta požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta 
absolvovať priebežné skúšanie. 

 

V. Podmienky, za akých si môže študent nahradiť neúčasť na seminároch: 

Za samotnú neúčasť na konzultačnom sústredení v externej forme štúdia nemožno od 
študenta požadovať náhradné plnenie; to nemá vplyv na povinnosť študenta 
absolvovať priebežné skúšanie. 

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 
spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

a) Priebežné hodnotenie (skúšanie) – 50 % resp. 50 bodov z celkového hodnotenia, 
pričom študent musí získať aspoň 60 % resp. 30 bodov z priebežného hodnotenia, 
inak sa nemôže zúčastniť semestrálnej skúšky (priebežné hodnotenie bude spočívať 
v aktivitách v systéme Moodle po absolvovaní príslušného tematického 
celku/konzultácie, a to formou testov) 

b) Opravné priebežné hodnotenie – 50 % resp. 50 bodov z celkového hodnotenia, 
pričom študent musí získať aspoň 60 % resp. 30 bodov z opravného priebežného 
hodnotenia, inak sa nemôže zúčastniť semestrálnej skúšky (opravné priebežné 
hodnotenie bude spočívať vo vypracovaní náhradnej komplexnej aktivity v systéme 
Moodle po ukončení študijnej časti semestra v rámci skúškového obdobia; aktivita 
bude určená predovšetkým študentom, ktorí nedosiahli z riadneho priebežného 
hodnotenia dostatočné hodnotenie k možnosti absolvovať semestrálnu skúšku) 

c) Skúška – 50 % resp. 50 bodov z celkového hodnotenia, pričom študent musí získať 
aspoň 60 % resp. 30 bodov zo semestrálnej skúšky za účelom jej úspešného 
absolvovania (semestrálna skúška prebieha ústnou formou a pozostáva  z 
vyriešenia jedného praktického prípadu, ktorý študent bude riešiť za použitia 
nekomentovaných právnych predpisov, v súvislosti s ktorým vyučujúci môže klásť aj 
nadväzujúce teoretické otázky) 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 
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priebežného hodnotenia: 

a) Okruhy tém, z ktorých bude zostavené priebežné hodnotenie je nasledujúce 
(odzrkadľuje témy konzultácií): 

 

1. Právo finančného trhu (všeobecný úvod). Komerčné bankovníctvo. Komerčné 
poisťovníctvo. Dôchodkové sporenie (2. a 3. pilier). Kolektívne investovanie. 
Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo. 

2. Obchodníci s cennými papiermi. Právna úprava pravidiel obchodovania na 
kapitálovom trhu. Finančné nástroje. Modely, druhy a metódy výkonu dohľadu nad 
finančným trhom. Ochrana finančného spotrebiteľa. Garančné schémy. 

 

b) Konkrétny termín priebežného hodnotenia  z jednotlivých okruhov tém bude 

vopred zverejnený v systéme Moodle. 

 

VIII. Informácia o náhradných možnostiach splnenia podmienok priebežného 
hodnotenia, ktoré ale nie sú celkovým opravným termínom priebežného 
hodnotenia podľa čl. 13 ods. 4 Študijného poriadku fakulty: 

Náhradné termíny priebežného hodnotenia sa určia len študentom, ktorí sa 

nezúčastnili riadneho termínu priebežného hodnotenia a preukážu, že sa z 
objektívnych a závažných dôvodov na tejto forme skúšania nemohli zúčastniť. 

 

IX. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej 
úrovne priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na 

vzdelávacích činnostiach 

Študent musí získať z priebežného hodnotenia najmenej 30 bodov (60 % z bodovej 
dotácie stanovenej na priebežné hodnotenie), inak študent nie je z predmetu 
hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“). 

 

X. Doplňujúca informácia 

Harmonogram konzultácií predmetu, Kritéria hodnotenia, ako aj Podrobnosti 
priebežného hodnotenia, ktoré bližšie konkretizujú informácie uvedené v tomto 
dokumente, sú zverejnené na webových stránkach Katedry finančného práva, ako 
v systéme Moodle v rámci kurzu tohto predmetu. 

 
V Bratislave, 18. 9. 2022  

Osoby zodpovedné za obsah: 

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. 

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. 


