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Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo 

 

Sylaby predmetu (denná forma štúdia) 

 

Letný semester a.r. 2021/2022 

 

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  

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) 
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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. 

    


