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Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

 

I. Semester/akademický rok: letný semester, 2021/2022 

 

II. Študijný program/stupeň/forma:  právo/magisterský/denná  

 

III. Názov predmetu:  Aplikované trestné právo, finančné právo 

a hospodárske právo, platí pre všetkých vyučujúcich 

 

IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Povolené absencie: max 3.  

 

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

a) Nahraditeľná iba jedna ďalšia absencia. Pri viac ako 4 absenciách nebude študent 

hodnotený (platí, že študent bude musieť opakovať v rámci opakovane zapísaného 

predmetu aj výučbu). Podmienky nahradenia ďalšej absencie – spracovanie zadanej 

úlohy (tematicky podľa semináru, na ktorom došlo k tejto ďalšej absencii). 

 

VI. Konkretizácia spôsobu hodnotenia študijných výsledkov, vrátane konkretizácie 

spôsobu a podmienok absolvovania opravných termínov priebežného hodnotenia: 

a) Spôsob hodnotenia – priebežné hodnotenie (100%), pre úspešné absolvovanie je 

potrebné získať aspoň 60% bodov. 

a. maximálny počet bodov PH – 100 bodov – časť za vypracovania zasielané do 

Moodle (70%), zvyšok za prezentovanie vypracovaní (30%) – z toho 30 bodov 

udeľujú pedagógovia Katedry finančného práva a Katedry obchodného práva 

a hospodárskeho práva a 70 bodov pedagógovia Katedry trestného práva, 

kriminológie a kriminalistiky (v oboch prípadoch platí vyššie uvedené 

rozdelenie 70%+30%). 

 

VII. Termíny priebežného hodnotenia, tematické okruhy jednotlivých termínov 

priebežného hodnotenia: 

a) Termín priebežného hodnotenia a okruhy – priebežné hodnotenie prebieha počas 

celého semestra v rámci každého týždňa. Počas celého semestra bude udelených 

celkovo 10 písomných úloh, pričom zasielané vypracovania budú aj ústne 

prezentované (študenti pracujú v pevných dvojiciach). Každý študent môže získať 7 

bodov za každú úlohu za písomné vypracovanie + 3 bodov za ústnu prezentáciu, spolu 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. 6 

P. O. BOX  313 

810 00  Bratislava 

Katedra trestného práva, 

kriminológie a kriminalistiky 

 

+421 2 59244 440        ktpkk@flaw.uniba.sk                 

 

www.uniba.sk 

 

za semester maximálne 100 bodov. Ak jeden z dvojice chýba, plnohodnotne to musí 

zvládnuť druhý z dvojice; písomné zadanie sa odovzdá cez moodle vždy do utorka do 

6.00 hod.; za písomné zadanie sú zodpovední obaja a hodnotení rovnakým počtom 

bodov, za prezentáciu a pripomienky v diskusii zodpovedá každý študent sám [t.j. ak 

niekto z dvojice chýba/prípadne celá dvojica, nemajú body]: ako prezentujúci 

materiálov sa striedajú ak z povahy veci nevyplýva spoločné vystupovanie. 

b) Na utorkovom seminári vždy prezentuje polovica skupín (okrem druhého týždňa, kedy 

budú prezentovať v utorok všetky dvojice) a striedajú sa v prezentovaní obtýždeň – 

pedagóg do štvrtka opraví všetky analýzy a vo štvrtok prezentuje za cca. 50 min 

ideálne riešenie a najčastejšie chyby a vyhodnocuje jednotlivé dvojice, cca. 10 min. 

rozprava o tom, čo bude obsahom seminárnych cvičení v ďalšom týždni (podľa osnovy 

predmetu). 

 

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: 

a) Náhradné priebežné hodnotenie – nie je. 

 

IX. Informácia, či je podmienkou na vykonanie skúšky dosiahnutie predpísanej úrovne 

priebežného hodnotenia alebo predpísaného rozsahu povinnej účasti na vzdelávacích 

činnostiach: 

a) Podmienkou na absolvovanie predmetu je získanie minimálne 60% bodov z 

priebežného hodnotenia, rovnako splnenie nevyhnutnej povinnej účasti na 

seminároch. 

 

X. Doplňujúca informácia: 

Predpokladaný priebeh lestného semestra 2021/2022 

- prvý až deviaty týždeň – dištančná výučba 

- desiaty týždeň – z dôvodu Veľkej noci semináre v utorok odpadnú (19.4.2022) 

- jedenásty až trinásty týždeň – kontaktná výučba 

 

Osnova predmetu: 

a) 1. Prvý týždeň 

a. prvá časť seminárov (15.2.2022): (zabezpečenie má na starosti KTPKK) – 

vstup do predmetu, vysvetlenie technických záležitostí a priebehu predmetu; 

časový rozvrh; oboznámenie študentov s cieľmi predmetu; základné 

oboznámenie sa s prípadom (čo treba v danej súvislosti skúmať atď.) - prítomní 

všetci traja pedagógovia (z troch katedier) – brainstorming k trestnoprávnym 

súvislostiam prípadovej štúdie  
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b. druhá časť seminárov (17.2.2022): (zabezpečenie má na starosti KOPHP 

a KFP) – základná hmotnoprávna analýza prípadu z pohľadu finančného 

práva a hospodárskeho práva; prítomní všetci traja pedagógovia (z troch 

katedier) – zadanie do budúcej hodiny (k druhému týždňu)   

b) 2. Druhý týždeň (22.2. a 24.2.2022): (zabezpečenie má na starosti KOPHP a KFP): 

podrobná hmotnoprávna analýza 1. časť – finančnoprávne a hospodárskoprávne 

aspekty 

a. témy za KOHP – Povinnosť podať návrh pri insolvencii; Povinnosť podať návrh 

pri insuficiencii; Právne následky nepodania  návrhu na vyhlásenie konkurzu; 

Register partnerov verejného sektora (RPVS); Odporovateľnosť právnym 

úkonom podľa ZKR 

b. témy za KFP – skúmanie naplnenia podmienok insolvencie a insuficiencie 

z účtovníctva; účtovne následky vyhlásenia konkurzu; daňové následky 

vyhlásenia konkurzu; daňové pohľadávky v konkurznom konaní; režim 

pohľadávok voči úpadcovi (daň z príjmov a DPH) 

c) 3. Tretí týždeň (1.3. a 3.3.2022): hmotnoprávna analýza 2. časť, trestnoprávne aspekty  

d) 4. Štvrtý týždeň (8.3. a 10.3.2022): vypracovanie uznesenia o vznesení obvinenia; na 

štvrtkovej hodine bude okrem predpísaného postupu venovaná pozornosť sťažnosti 

voči uzneseniu o vznesení obvinenia a rozhodnutiu o sťažnosti 

e) 5. a 6. Piaty týždeň a šiesty týždeň (15.3. a 17.3.2022/22.3. a 24. 3.2022): dokazovanie 

v prípravnom konaní – vypracovanie materiálov k dôkazom (zápisnice z výsluchov 

obvineného s príslušnými poučeniami; koncipovanie rozhodnutia o pribratí znalca 

s príslušnými náležitosťami); v danom časovom rámci sa pripraví aj obžaloba (na 

základoch uznesenia o vznesení obvinenia) 

f)  7. Siedmy týždeň (29.3. a 31.3.2022): preskúmanie/predbežné prejednanie 

obžaloby (spracovanie vyjadrenia k obžalobe) 

g)  8. a 9. Ôsmy a deviaty týždeň (5.4. a 7.4.2022/12.4. a 14.4.2022) – (zabezpečenie má 

na starosti KOPHP a KFP) – odbočky do konaní práva finančného, resp. 

hospodárskeho  

h)  10. Desiaty týždeň (19.4. a 21.4.2022): Veľká noc 

i) 11. Jedenásty týždeň (26.4. a 28.4.2022): simulácia výsluchu na hlavnom pojednávaní 

a zápisnica a ďalšie dôkazné prostriedky – náhodné rozdelenie na strany TK; simulácia 

priebehu HP 

j) 12. Dvanásty týždeň (3.5. a 5.5.2022): záverečné reči  

k) 13. Trinásty týždeň (10.5. a 12.5.2022): rozsudok a rekapitulácia semestra 

 

V Bratislave, 11.02.2022  

  

JUDr. Stanislav Mihálik, PhD. 

    


