
 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. ; 
P. O. BOX  >?> 
@?A AA  Bratislava 

Ústav európskeho práva 

 

 
Ondrej Blažo 
+421 2 9012 9657 
ondrej.blazo@flaw.uniba.sk  

www.uniba.sk 

 

 
 

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku  
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
 (pre skupiny všetkých vyučujúcich) 
 
I. Semester/akademický rok: zimný semester, 2021/2022 
II. Študijný program/stupeň/forma: právo/magisterský/externá  
III. Názov predmetu: Európske právo 2 (Právo vnútorného trhu) 
IV. Rozsah povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach 

a) Študenti sú povinní sledovať prednášky zverejnené  online podľa tém definovaných pre 
jednotlivé konzultačné sústredenia. Odkazy na prednášky podľa jednotlivých tém sú 
k dispozícii v systéme moodle.  

b) 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: 
---- 

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

a) Priebežné hodnotenie – spolu 50 bodov; riešenie praktického prípadu vyžaduje argumentáciu 
prostredníctvom právnych predpisov a judikatúry. 

b) Opravné priebežné hodnotenie – spolu 50 bodov; riešenie praktického prípadu; opravné 
priebežné hodnotenie nahrádza priebežné hodnotenie ako celok a zahŕňa všetky témy, ktoré 
sú obsahom predmetu.  

c) Skúška – 50 bodov – ústna skúška – riešenie prípadovej štúdie a teoretickej; riešenie si 
vyžaduje znalosť právnych predpisov, judikatúry a teoretických súvislostí v rozsahu 
zverejnených okruhov.  

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

a) Riešenie písomného zadania –09.12.2021 – 12.12.2021,  
b) Témy prípadovej štúdie: 

a. Voľný pohyb tovaru  
b. Občianstvo EÚ 
c. Voľný pohyb osôb 
d. Voľný pohyb služieb 
e. Sloboda podnikania 
f. Voľný pohyb kapitálu 

Riešenie prípadovej štúdie môže mať formu právneho stanoviska, stanoviska generálneho 
advokáta, žaloby, rozsudku a pod. 

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. 
Náhradný termín priebežného hodnotenia bude 14.12.2021 – 15.12.2021 
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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 30,5 bodu, inak študent nie je 
z predmetu hodnotený a nemôže sa zúčastniť skúšky (je neklasifikovaný – „X“). 

X. Doplňujúca informácia 
Syllabus 

 
Seminár  
13.11.2021 Opakovanie 

Slobody vnútorného trhu – význam slobôd vnútorného trhu, rámcová právna 
úprava, kľúčové judikáty (Dassonville, Cassis de Dijon, Keck&Mithouard, 
Bosman ...) 
Voľný pohyb tovaru – Pojem tovaru, tarifné obmedzenia, colná únia, clá a 
poplatky s rovnocenným účinkom clám, rozbor kľúčových judikátov 
Voľný pohyb tovaru – Vnútroštátne zdanenie podľa čl. 110 ZFEÚ, rozbor 
kľúčových judikátov. 
Voľný pohyb tovaru – netarifné obmedzenia, rozbor kľúčových judikátov 

19.11.2021 
 

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 kľúčových judikátov. 
Voľný pohyb osôb  - Voľný pohyb osôb, rozbor kľúčových judikátov 
Voľný pohyb pracovníkov, pojem pracovník, primárne a sekundárne 
oprávnenia, výnimky zo zákazu obmedzení, rozbor kľúčových judikátov - 
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) 

26.11.2021 Voľný pohyb služieb - Pojem služby, primárne a sekundárne oprávnenia, 
výnimky zo zákazu obmedzení, rozbor kľúčových judikátov 
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). 
Voľný pohyb kapitálu - Sloboda kapitálu a platieb, nadobúdanie 
nehnuteľností, majetku, investovanie, ochrana investícií 

04.12.2021 
 

Ochrana hospodárskej súťaže 1 - Úvod do problematiky európskeho 
súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva (dohody 
obmedzujúce súťaž, zneužitie dominantného postavenia) pramene súťažného 
práva, rozbor kľúčových judikátov 
Ochrana hospodárskej súťaže 2 - Úvod do problematiky európskeho 
súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva (dohody 
obmedzujúce súťaž, zneužitie dominantného postavenia) pramene súťažného 
práva, rozbor kľúčových judikátov 
Ochrana hospodárskej súťaže 3- Úvod do problematiky európskeho 
súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva 



 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Právnická fakulta 

Šafárikovo nám. ; 
P. O. BOX  >?> 
@?A AA  Bratislava 

Ústav európskeho práva 

 

 
Ondrej Blažo 
+421 2 9012 9657 
ondrej.blazo@flaw.uniba.sk  

www.uniba.sk 

 

(koncentrácie podnikov), pramene súťažného práva, rozbor kľúčových 
judikátov, štátna pomoc 
Ochrana hospodárskej súťaže 4 - Úvod do problematiky európskeho 
súťažného práva, jednotlivé praktiky a inštitúty súťažného práva 
(koncentrácie podnikov), pramene súťažného práva, rozbor kľúčových 
judikátov, štátna pomoc 

 
 

 
V Bratislave, 20.09.2021 
 
doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 
  
 
 


