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CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE NA PRÁVNICKEJ FAKULTE
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Celoživotné vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy a
činnosti vysokých škôl.
Za účelom prehĺbenia a rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných
právnikov, ako aj absolventov iných vysokých škôl, uskutočňuje Právnická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo.
Cieľom ďalšieho vzdelávania je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými
poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť ich vedomosti o poznatky z niektorých
príbuzných, príp. nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo
vybraných odvetviach práva.

KURZY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Jednou z foriem ďalšieho vzdelávania sú odborné kurzy realizované z rôznych
špecifických oblastí. Kurzy celoživotného vzdelávania sú organizované v rámci
akademického roka.
Termíny kurzov nie sú stanovené, prihlášky prijímame priebežne počas akademického
roka. Keď je prihlásených minimálne 10 účastníkov - kurz sa otvorí. Účastníkom kurzu
oznámime termín konania na webe a prostredníctvom e-mailu.
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky
pripraviť aj osobitný špecializovaný kurz.
Viac informácií o celoživotnom vzdelávaní na:
https://www.flaw.uniba.sk/studium/celozivotne-vzdelavanie/
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NÁZOV KURZU
Právna terminológia a základy práva pre neprávnické profesie
CIEĽ KURZU
Oboznámiť účastníkov kurzu s právnou terminológiu a základmi práva a inštitútmi ako právo,
pramene práva, právny vzťah, proces tvorby práva, legislatívny proces, platnosť, účinnosť,
právoplatnosť, vykonateľnosť, pôsobnosť, realizácia práva, aplikácia práva, zodpovednosť. Kurz
je určený pre neprávnické profesie.
GARANT KURZU
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.
JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.
Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra teórie práva a sociálnych vied
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Pojem práva. Právo a neprávne normatívne systémy spoločnosti.
2. Pojem pramene práva vo formálnom a materiálnom zmysle. Pramene práva v SR.
3. Tvorba práva. Právny proces tvorby práva. Kodifikácia, rekodifikácia, novelizácia a jej
formy.
4. Teória právnych noriem. Pojem a znaky právnej normy. Pôsobnosť. Druhy právnych
noriem. Retroaktivita právnych noriem. Intertemporalita právnych noriem.
5. Realizácia práva. Subjektívne právo. Právny nárok. Teória právnych vzťahov. Právne
skutočnosti. Subjekty práva a právna subjektivita.
6. Aplikácia práva. Pojem a štádiá aplikácie práva.
7. Interpretácia a argumentácia v práve.
8. Zodpovednosť. Druhy zodpovednosti. Pojmy ujma a škoda.
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Zmluvné vzťahy v športe a súvisiace odvodové a daňové otázky
CIEĽ KURZU
Akademickí pracovníci - advokát so špecializáciou na športové právo a bývalý generálny riaditeľ sekcie
štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a absolvent
športového manažmentu na University of Lausanne, ktorí sa zároveň spolupodieľali na tvorbe nového zákona
o športe č. 440/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZoŠ”) a súvisiacich predpisov sú ako
garanti kurzu predpokladom optimálneho prepojenia akademického prostredia, praktickej skúsenosti a
unikátnych informácii z legislatívneho procesu. Osobitný priestor sa v kurze venuje konkrétnym otázkam a
problémom účastníkov kurzu, ktorí by mali byť najmä z radov štatutárnych zástupcov či manažérov
športových organizácii, ich advokátov, daňových poradcov, účtovníkov a personalistov. Kurz je vhodný i pre
profesionálnych športovcov a športových odborníkov vrátane hráčskych agentov.
GARANT KURZU
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš , PhD., LL.M., MA
Mgr. et Mgr. Ladislav Križan, PhD., DAS
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra teórie práva a sociálnych vied
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Právna úprava zmluvných vzťahov v športe - základná orientácia v ZoŠ, daňové a odvodové vlastnosti
jednotlivých zmlúv a režimov osôb v ZoŠ
2. Športovec

profesionálny športovec (§ 4 ods. 3 + § 35 a nasl. ZoŠ)
o
zmluvná charakteristika + daňové a odvodové vlastnosti

amatérsky športovec (§ 4 ods. 4 + § 47 ZoŠ)
o
zmluvná charakteristika + daňové a odvodové vlastnosti

talentovaný športovec (§ 4 ods. 5 + § 48 ZoŠ)
o
zmluvná charakteristika + daňové a odvodové vlastnosti
3. Športový odborník (§ 6 ZoŠ)

zmluvné vzťahy + daňové a odvodové vlastnosti
4. Dobrovoľník (v športe)

zmluvné vzťahy + daňové a odvodové vlastnosti
5. Zmluva o sponzorstve v športe (§ 50 a 51) a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov

zmluvná charakteristika + daňové a odvodové vlastnosti
6. Financovanie športu nielen z verejných prostriedkov (nielen § 65 až 78 ZoŠ)
7. Športová organizácia a jej povinnosti, najmä ak je prijímateľom prostriedkov z verejných zdrojov
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí
a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky
pripraviť aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Zodpovednosť za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu
CIEĽ KURZU
Oboznámiť účastníkov kurzu s inštitútom zodpovednosti za škodu a s poistením zodpovednosti
za škodu v legislatívnom kontexte, objasniť jednotlivé typy poistenia zodpovednosti za škodu,
vrátane príkladov z praxe (príklady rozsahu krytia, výluky pri poistení a pod.).
GARANT KURZU
Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra teórie práva a sociálnych vied
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Pojmy zodpovednosť, objektívna a subjektívna zodpovednosť, ujma, škoda.
2. Zodpovednosť za škodu, legislatívna úprava a klasifikácia zodpovednosti za škodu.
3. Jednotlivé druhy zodpovednosti za škodu (všeobecná zodpovednosť, profesná
zodpovednosť, osobitné druhy zodpovednosti za škodu) vrátane príkladov z praxe.
4. Rozsah krytia poistenia zodpovednosti za škodu, najčastejšie výluky z poistenia, vrátane
príkladov z praxe.
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Aplikácia revidovaného nariadenia Brusel Ibis z pohľadu súdu a advokáta
CIEĽ KURZU
- vysvetliť aplikáciu základného predpisu EÚ v oblasti súdnej spolupráce v civilných veciach,
ktorý prešiel nedávno revíziou
- poukázať na základné pravidlá určovania právomoci súdov z pohľadu súdu (prípady kedy môže
a nemôže právomoc ex offo preskúmavať), ako aj z pohľadu advokáta (možnosti založenia
právomoci súdu vhodnejšieho pre stranu konania)
- vysvetliť aktuálnu prax v oblasti voľného pohybu cudzích súdnych rozhodnutí v EÚ, najmä
možnosti obrany voči uznaniu cudzieho rozhodnutia na území SR
GARANT KURZU
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
8 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. cezhraničné spory a základné otázky civilného procesu
2. určovanie právomoci súdov v cezhraničných civilných sporoch
3. možnosti exportu a importu súdnych sporov v rámci EÚ (praktické skúsenosti v rámci
súdov SR a EÚ)
4. uznávanie a výkon cudzích súdnych rozhodnutí – možnosti obrany proti cudzím
rozhodnutiam (aktuálna judikatúra súdov SR)
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Úlohy obce pri organizácii a priebehu volieb
CIEĽ KURZU
Cieľom kurzu je podrobné oboznámenie s úlohami, ktoré pri organizácii a priebehu volieb
vyplývajú z právnych predpisov kodifikujúcich volebné právo, t. j. zo zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a zo zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani.
Cieľom kurzu je nie len oboznámiť záujemcov s platnou právnou úpravou kodifikovaného
volebného práva, ale aj poukázať na potenciálne aplikačné problémy, vrátane diskusie o ich
riešeniach.
Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov obcí a miest. Je však vhodný aj pre širšiu
odbornú i laickú verejnosť.
GARANT KURZU
JUDr. Marek Domin, PhD.
odborný asistent
Katedra ústavného práva
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra ústavného práva
Právnická fakulta UK v Bratislave
JAZYK KURZU
slovenský jazyk
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 vyučovacích hodín
(6 x 40 min)
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Úvod do volebného práva Slovenskej republiky
2. Volebné orgány a obec ako volebný orgán
3. Zoznamy voličov, ich vedenie a dopĺňanie
4. Utváranie volebných obvodov
5. Utváranie volebných okrskov a určovanie volebných miestnosti
6. Úlohy obcí pri utváraní volebných komisií
7. Informovanie voličov o podmienkach výkonu volebného práva a o čase a mieste konania
volieb
8. Volebné miestnosti a ich vybavenie
9. Hlasovací preukaz
10. Hlasovanie mimo volebnej miestnosti
11. Voľba poštou
12. Nečinnosť obce a opatrenia proti nečinnosti
13. Úlohy obce pri volebnej kampani
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
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NÁZOV KURZU
Správne konanie
CIEĽ KURZU
Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov so základnými inštitútmi právnej úpravy
všeobecného správneho konania s dôrazom na úpravu uvedenú v zákone číslo 71/1967 Zb.
Správny poriadok. Lektori sa snažia viesť kurz podľa potrieb konkrétnych účastníkov so
zreteľom na špecifiká právnych oblastí, ktorým sa venujú.
GARANT KURZU
prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra správneho a environmentálneho práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
Hodinovú dotáciu je možné rozšíriť na základe individuálnych požiadaviek účastníkov.
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Správny poriadok, správne konanie, základné pravidlá správneho konania
2. Subjekty správneho konania a ich postavenie v konaní (účastníci konania, správne orgány,
zúčastnené osoby, svedkovia, znalci tlmočníci)
3. Základné procesné inštitúty (začatie konania, počítanie lehôt, doručovanie)
4. Rozhodnutie a jeho náležitosti
5. Opravné prostriedky (riadne a mimoriadne)
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Správne súdnictvo
CIEĽ KURZU
Cieľom tohto kurzu je oboznámiť účastníkov s nosnými inštitútmi právnej úpravy správneho
súdnictva s dôrazom na úpravu uvedenú v zákone číslo 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
Lektori sa snažia kurz nastavovať podľa potrieb konkrétnych účastníkov so zreteľom na špecifiká
právnych oblastí, ktorým sa venujú.
GARANT KURZU
doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra správneho a environmentálneho práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
Hodinovú dotáciu je možné rozšíriť na základe individuálnych požiadaviek účastníkov.
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Všeobecné vymedzenie správneho súdnictva, pôsobnosť
2. Základné zásady aplikujúce sa v konaní
3. Príslušnosť správnych súdov
4. Konanie o všeobecnej správnej žalobe
5. Opravné prostriedky
Ostatné druhy konaní na základe osobnej dohody podľa potreby jednotlivých účastníkov.
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Stavebné konanie
CIEĽ KURZU
Poskytnúť účastníkom kurzu základnú orientáciu v rozhodovacích procesoch zameraných na
uskutočňovanie stavieb v Slovenskej republike.
GARANT KURZU
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra správneho a environmentálneho práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Vymedzenie režimov uskutočňovania stavieb (povoľovací, ohlasovací, voľný).
2. Nadväznosť na územné plánovanie a územné konanie.
3. Postup pri povoľovaní stavby.
4. Postup pri ohlasovaní stavby.
5. Dotknuté orgány a záväzné stanoviska.
6. Právna ochrana stavebníka a vlastníkov susedných nehnuteľností v stavebnom konaní.
7. Kolaudácia stavieb.
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Umiestňovanie a odstraňovanie reklamných stavieb
CIEĽ KURZU
Poskytnúť účastníkom kurzu základnú orientáciu v rozhodovacích procesoch zameraných na
umiestňovanie a odstraňovanie reklamných stavieb.
GARANT KURZU
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra správneho a environmentálneho práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
3 hodiny
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
Vymedzenie reklamných stavieb.
Vymedzenie režimov uskutočňovania reklamných stavieb (povoľovací, ohlasovací, voľný).
Odstraňovanie reklamných stavieb.
Správne trestanie na úseku reklamných stavieb.
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Odpadové hospodárstvo a ochrana životného prostredia
CIEĽ KURZU
Cieľom je oboznámiť účastníkov kurzu s právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva
na úrovni EÚ ako aj na národnej úrovni (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch). Kurz sa zameriava
na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva a povinnosti subjektov pri nakladaní
s odpadom, ktorými sú najmä obce, ich obyvatelia, ako aj fyzické osoby a právnické osoby, na
ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
GARANT KURZU
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra správneho a environmentálneho práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Hierarchia odpadového hospodárstva
2. Nakladanie s komunálnym odpadom
3. Rozšírená zodpovednosť výrobcov
4. Nakladanie s elektroodpadom
5. Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi
6. Nakladanie so starými vozidlami
7. Nakladanie s obalmi
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Práva verejnosti pri ochrane životného prostredia
CIEĽ KURZU
Cieľom je oboznámiť účastníkov kurzu s právami, ktoré verejnosti priznávajú príslušné právne
predpisy pri presadzovaní záujmov ochrany životného prostredia.
Ide jednak o možnosti účasti v procese tvorby právnych predpisov, ale najmä o uplatňovanie práv
verejnosti v osobitných konaniach v oblasti verejnej správy, ktorých výsledky majú alebo môžu
mať vplyv na životné prostredie. Kurz sa zameriava najmä na oblasť posudzovania vplyvov na
životné prostredie, oblasť integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
ale aj práv verejnosti v rámci súdneho prieskumu rozhodnutí orgánov verejnej správy týkajúcich
sa ochrany životného prostredia.
GARANT KURZU
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra správneho a environmentálneho práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Verejnosť a zainteresovaná verejnosť
2. Práva verejnosti v procese tvorby právnych predpisov
3. Rozšírená zodpovednosť výrobcov
4. Verejnosť v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie
5. Verejnosť a integrované povoľovanie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
životného prostredia)
6. Postavenie verejnosti v rámci súdneho prieskumu rozhodnutí orgánov verejnej správy
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Výkladové princípy v daňovom práve
CIEĽ KURZU
Poskytnúť ucelený prehľad princípov uplatňovaných pri výklade
daňovo-právnych noriem
GARANT KURZU
JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra finančného práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
Kurz je obsahovo zameraný na poskytnutie uceleného prehľadu princípov uplatňovaných pri
výklade daňovo-právnych noriem
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Finančná gramotnosť / ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu
CIEĽ KURZU
Poskytnúť ucelený prehľad pravidiel chrániacich spotrebiteľa na finančnom trhu.
GARANT KURZU
Mgr. Andrea Koroncziová PhD.
JUDr. Simona Heseková, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra finančného práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
Kurz je obsahovo zameraný na poskytnutie uceleného prehľadu predpisov, rozsudkov SR aj
EÚ, ktorých cieľom je ochrana finančného spotrebiteľa.
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Zneužívanie práva v oblasti dane z príjmov z pohľadu právnej úpravy v SR, európskeho
daňového práva a mnohostranného zmluvného nástroja podľa návrhu OECD
CIEĽ KURZU
Poskytnúť ucelený prehľad poznatkov o koncepte zneužitia práva v daňovom prostredí.
GARANT KURZU
JUDr. Mária Duračinská, CSc.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra finančného práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
Kurz je obsahovo zameraný na poskytnutie uceleného prehľadu poznatkov o koncepte zneužitia
práva a možnostiach jeho aplikácie v slovenskom právnom prostredí.
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Osobný bankrot
CIEĽ KURZU
Od začiatku marca 2017 priniesla novelizovaná právna úprava konkurzu a reštrukturalizácie
novú reguláciu „osobného bankrotu“. Osobný bankrot predstavuje proces zbavenia sa dlhov
fyzickej osoby nepodnikateľa alebo fyzickej osoby podnikateľa. Cieľom kurzu je oboznámiť
účastníkov kurzu so základnými pojmami osobného bankrotu, teda oddlženia. Súčasne kurz
prevedie účastníkov procesom oddlženia, spôsobmi oddlženia, podmienkami, ktoré musia byť
splnené pre domáhanie sa fyzickej osoby oddlženia. V rámci kurzu sa zameriame na pohľadávky,
ktoré ostávajú oddlžením nedotknuté alebo naopak, ktoré sú voči fyzickej osobe v prípade
„osobného bankrotu“ nevymáhateľné.
GARANT KURZU
JUDr. Jana Duračinská, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra Obchodného práva a hospodárskeho práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Objasnenie pojmu osobný bankrot (oddlženie)
2. Spôsoby oddlženia a rozdiely medzi nimi
3. Zákonné podmienky na oddlženie
4. Pohľadávky veriteľov vylúčené z uspokojenia
5. Pohľadávky nedotknuté oddlžením
6. Postavenie veriteľa dotknutého oddlžením
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Spoločnosť v kríze – nový inštitút obchodného práva
CIEĽ KURZU
Oboznámiť účastníkov kurzu s problematikou tzv. spoločnosti v kríze, ktorá ako inštitút bola do
právneho poriadku SR zavedená zákonom č. 87/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony. Kurz sa osobitne zameriava na vymedzenie základných pojmov ako aj na
identifikáciu problematických aspektov, ktoré sú s danou témou spojené.
GARANT KURZU
JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Spoločnosť v kríze – základné vymedzenie 1
2. Spoločnosť v kríze – základné vymedzenie 2
3. Povinnosti štatutárneho orgánu
4. Plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje 1
5. Plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje 2
6. Zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje a vkladu
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz
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NÁZOV KURZU
Sociálne zabezpečenie počas materskej a rodičovskej dovolenky, dávky a príspevky
CIEĽ KURZU
Oboznámiť účastníkov kurzu s podmienkami nároku na materské, spôsobom výpočtu sumy
materského a priebehom konania o materské pred orgánmi Sociálnej poisťovne, materská a
rodičovská dovolenka, výkon práce počas materskej a rodičovskej dovolenky, ďalšie dávky
poskytované rodine pri narodení dieťaťa.
GARANT KURZU
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Podmienky nároku na materské. Ochranná lehota. Podmienka trvania nemocenského
poistenia. Podmienka získania 270 dní nemocenského poistenia.
2. Určenie sumy materského. Posúdenie rozhodujúceho obdobia na výpočet materského.
Denný vymeriavací základ na určenie sumy materského.
3. Maximálna suma materského.
4. Materské iného poistenca (napr. otca dieťaťa).
5. Nárok a suma materského uplatňovaného z viacerých poistených vzťahov.
6. Konanie o materské.
7. Rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa.
8. Materská dovolenka a rodičovská dovolenka z pohľadu pracovného práva.
9. Výkon práce počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a trvanie nároku na
materské a prípadnú budúcu dávku v nezamestnanosti.
10. Nárok na materské na druhé dieťa nasledujúce po prvej materskej / rodičovskej dovolenke
11. Príspevok pri narodení dieťaťa.
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných
podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave môže na základe požiadavky pripraviť
aj osobitný špecializovaný kurz

20

NÁZOV KURZU
Sociálne zabezpečenie dôchodcov, dôchodky a príspevky, vykonávanie zárobkovej
činnosti dôchodcu
CIEĽ KURZU
Oboznámiť účastníkov kurzu s podmienkami nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný
dôchodok, invalidný dôchodok a vdovský (vdovecký) dôchodok, spôsobom výpočtu súm
dôchodkov, priebehom konania o dôchodok pred orgánmi Sociálnej poisťovne a prípadnom
preskúmavacom konaní pred súdmi, zvyšovaním sumy dôchodku za prácu vykonávanú po
vzniku nároku na dôchodok, vykonávanie zárobkovej činnosti dôchodcu, platenie poistného
dôchodcom, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia, sociálne služby pre ľudí v dôchodkovom veku a sociálne služby pre ľudí so
zdravotným postihnutím.
GARANT KURZU
Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1.

Podmienky nároku na starobný dôchodok. Určenie dôchodkového veku. Obdobie dôchodkového
poistenia.
2. Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok. Výkon zárobkovej činnosti a predčasný starobný
dôchodok.
3. Podmienky nároku na vdovský (vdovecký) dôchodok.
4. Podmienky nároku na invalidný dôchodok. Invalidita a posudková činnosť.
5. Určenie sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku,
vdovského (vdoveckého) dôchodku. Určenie priemerného osobného mzdového bodu, obdobia
dôchodkového poistenia, aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
6. Konanie o dôchodok. Žiadosť o dôchodok. Doklady potrebné k žiadosti o dôchodok. Rozhodnutie v
konaní o dôchodok.
7. Opravný prostriedok v konaní o dôchodok. Konanie o nároku a sume dôchodku pred súdmi Slovenskej
republiky.
8. Zvyšovanie dôchodkov.
9. Vykonávanie zárobkovej činnosti dôchodcu. Platenie poistného dôchodcom. Zvyšovanie sumy
dôchodku za prácu vykonávanú po vzniku nároku na dôchodok.
10. Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Príspevok
na osobnú asistenciu a príspevok na opatrovanie. Posudková činnosť na účely určenia ťažkého
zdravotného postihnutia.
11. Sociálne služby pre ľudí v dôchodkovom veku, sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím.
ADRESA PRE DORUČENIE PRIHLÁŠKY
czv@flaw.uniba.sk
Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí
a vzťahov s odbornou verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
KONTAKTY
czv@flaw.uniba.sk
magdalena.mydliarova@flaw.uniba.sk
michaela.kahounova@flaw.uniba.sk

21

NÁZOV KURZU
Pracovnoprávne aspekty štátnej služby
CIEĽ KURZU
Oboznámiť účastníkov kurzu s aktuálnou právnou úpravou štátnej služby v Slovenskej republike.
Kurz je zameraný na komparáciu aktuálnej právnej úpravy štátnej služby v zmysle zákona č.
55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s predchádzajúcou
právnou úpravou v zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Účelom kurzu je oboznámiť účastníkov s osobitosťami
štátnozamestnaneckých vzťahov predovšetkým vo väzbe na druhy štátnej služby, vznik, zmenu
a zánik štátnozamestnaneckých vzťahov, ako aj na špecifiká pôsobnosti Zákonníka práce na tieto
právne vzťahy.
GARANT KURZU
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Základné pojmoslovie
2. Rada pre štátnu službu
3. Druhy štátnej služby a obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest
4. Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
5. Zmena štátnozamestnaneckého pomeru
6. Skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru
7. Práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca
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NÁZOV KURZU
Právne aspekty nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
CIEĽ KURZU
Oboznámiť účastníkov kurzu s aktuálnou právnou úpravou nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania v Slovenskej republike vo väzbe na legislatívu a judikatúru EÚ. Kurz je zameraný
na výklad základných pojmov, popis kontrolných mechanizmov a následnú charakteristiku
zodpovednostných a sankčných vzťahov pri porušení povinností v rámci zákazu nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania. Účastníkom kurzu bude predostretá analýza dopadov danej
problematiky z rôznych pohľadov, no predovšetkým vo väzbe na zamestnávanie cudzincov
(Ukrajina, Srbsko) a s tým súvisiacimi povinnosťami nielen zamestnávateľov a odberateľov
služieb, ale aj ich dodávateľov, resp. subdodávateľov služieb v zmysle zákona č. 351/2015 Z. z.
o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
GARANT KURZU
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Úvod do problematiky a vymedzenie pojmov
2. Kontrolný mechanizmus
3. Postihy za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
4. Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie pri vysielaní zamestnancov
5. Sankcie za nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín
6. Povinností zamestnávateľov / predchádzanie nelegálnemu zamestnávaniu
7. Sankcie za zamestnávanie cudzincov
8. Úlohy inšpekcie práce pri kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
9. Príklady z praxe
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NÁZOV KURZU
Daňové trestné činy a ekonomická kriminalita
CIEĽ KURZU
Cieľovou skupinou kurzu sú najmä podnikateľské subjekty, ale aj pracovníci daňových úradov,
účtovníci a iné subjekty poskytujúce poradenstvo v oblasti daní. V rámci kurzu by sa mali
oboznámiť s oblasťou najčastejšie sa vyskytujúcich protiprávnych konaní, ktorých sa môže
podnikateľ dopustiť na úseku podnikateľskej činnosti.
GARANT KURZU
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Daňové trestné činy
2. Vybrané majetkové trestné činy (s dôrazom na podvod a jednotlivé druhy podvodného
konania, konkurzné a vyrovnacie konanie, vzťahy medzi dlžníkom a veriteľom, legalizáciu
príjmov z trestnej činnosti a iné konania v spôsobujúce škodu iným podnikateľským
subjektom)
3. Vybrané hospodárske trestné činy (s dôrazom na trestné činy súvisiace s účtovníctvom,
verejným obstarávaním a inými konaniami porušujúcimi pravidlá hospodárskej súťaže
a poškodzujúce štát alebo spotrebiteľa)
4. Účinná ľútosť ako dôvod zániku trestnosti pri daňových a ekonomických trestných činoch
5. Judikatúra vo veciach daní a ekonomickej kriminality
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NÁZOV KURZU
Sexuálne obťažovanie a trestná zodpovednosť
CIEĽ KURZU
Cieľovou skupinou kurzu sú najmä zamestnávatelia a zamestnanci, ktorí by sa na pracovisku
mohli stretnúť s rôznymi formami sexuálneho obťažovania. Cieľom je poskytnúť účastníkom
informácie potrebné k odlíšeniu protiprávnych a právom dovolených konaní.
GARANT KURZU
doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Druhy sexuálnych trestných činov (znásilnenie, sexuálne násilie a iné)
2. Iné druhy trestných činov podmienené sexuálnou motiváciou (vydieranie, nebezpečné
prenasledovanie a iné)
3. Obligatórne znaky skutkových podstát rozhodujúce pre naplnenie trestnosti
4. Faktory ovplyvňujúce prísnejšie potrestanie páchateľa sexuálneho deliktu
5. Pomoc obetiam sexuálnej trestnej činnosti, možnosti ochrany pred uvedeným konaním
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NÁZOV KURZU
Ochrana a prevencia pred trestnou činnosťou v súvislosti s výpočtovými technológiami
CIEĽ KURZU
Cieľovou skupinou kurzu sú rôzne druhy subjektov, ktoré prichádzajú každodenne do styku
s počítačovou technológiou a sú vystavený nebezpečenstvu, že sa stanú obeťami protiprávneho
konania cez počítač. Cieľom je poskytnutie informačného základu na ochranu týchto
poškodzovaných subjektov, ale aj poskytnúť dostatočné informácie o hrozbe trestnej
zodpovednosti pre tých, ktorí by chceli počítač zneužiť na páchanie trestnej činnosti
v domnienke, že zostanú v anonymite a neodhalení.
GARANT KURZU
doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Čo je počítačová kriminalita?
2. Druhy trestných činov spojených s počítačom (porušovanie autorského práva, detská
pornografia, podvodné konania, ohrozovanie utajovaných skutočností, ohováranie a ďalšie)
3. Zisťovanie a ochrana pred počítačovou kriminalitou
4. Vyšetrovanie počítačovej kriminality
5. Judikatúra vo veciach počítačovej kriminality
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NÁZOV KURZU
Obvinený v trestnom konaní
CIEĽ KURZU
Cieľom kurzu je informovať účastníkov, ktorí sa dostanú do pozície obvineného, o ich právach
a povinnostiach a možnostiach postupu a obhajoby v jednotlivých štádiách trestného konania.
GARANT KURZU
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Postavenie osoby označenej za páchateľa trestného činu v trestnom oznámení
2. Práva osoby, ktorá čelí zadržaniu, zatknutiu alebo obmedzeniu osobnej slobody
3. Práva obvineného po vznesení obvinenia vo vzťahu k orgánom prípravného konania
4. Možnosti obhajoby a voľba obhajcu
5. Pozícia obvineného vo väzbe.
6. Práva obvineného v konaní pred súdom
7. Možnosti nápravy nepriaznivého rozhodnutia
8. Výkon uloženého trestu a možnosti odsúdeného ako dosiahnuť rýchlejšie prepustenie
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NÁZOV KURZU
Ochrana práv obetí trestných činov
CIEĽ KURZU
Cieľom kurzu je informovať účastníkov, ktorí sa dostanú do pozície obete trestného činu o ich
právach a povinnostiach a možnostiach postupu v jednotlivých štádiách trestného konania.
Cieľovou skupinou by mali byť aj pracovníci organizácií na pomoc obetiam trestných činov.
GARANT KURZU
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Kto je poškodený a obeť trestného činu?
2. Všeobecné práva poškodeného (obete) v trestnom konaní
3. Ako a kedy podať trestné oznámenie
4. Výsluch poškodeného (obete) a ďalšie zákonné práva poškodeného (obete)
5. Ako prispieť k odsúdeniu páchateľa v trestnom konaní
6. Právo na náhradu škody v trestnom a civilnom konaní
7. Ako sa chrániť pred možnými budúcimi útokmi páchateľa
8. Možnosti nápravy nepriaznivého rozhodnutia
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NÁZOV KURZU
Postavenie právnickej osoby v trestnom konaní
CIEĽ KURZU
Cieľom kurzu je informovať najmä podnikateľské subjekty o tom, aké práva a povinnosti má
právnická osoba, ak dôjde k podozreniu, že nejaká fyzická osoba v rámci tejto právnickej osoby
je podozrivá z trestného činu alebo ak je od nej požadovaná súčinnosť v trestnom konaní.
GARANT KURZU
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Možné postavenia PO v trestnom konaní (zúčastnená osoba, obvinený, poškodený, osoba
povinná na súčinnosť)
2. Postup pri podozrení na páchanie trestného činu v rámci PO, komunikácia s orgánmi
činnými v trestnom konaní
3. Postavenie PO ako poškodeného v trestnom konaní, uplatnenie náhrady škody
4. Postavenie PO ako zúčastnenej osoby (obvineného), možnosti obrany v trestnom konaní
5. Zaisťovacie úkony vo vzťahu k právnickým osobám a ich zákonné limity
6. Opravné prostriedky v trestnom konaní a mimo neho proti rozhodnutiam v trestnom konaní
s negatívnym dopadom na PO
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NÁZOV KURZU
Restoratívna justiícia a alternatívne tresty
CIEĽ KURZU
Cieľom kurzu je najmä analýza a popis teoretických poznatkov o problematike restoratívnej
justície nielen v Slovenskej republike, ale aj v iných krajinách, preskúmanie výhod a nevýhod
trestu odňatia slobody v porovnaní s alternatívnymi trestami, ako aj zmapovanie nedostatkov
alternatívnych trestov súčasnosti. Cieľovou skupinou by mali byť súdni úradníci, pracovníci
ZVJS a iní pracovníci pracujúci s odsúdenými osobami, neziskové organizácie sústreďujúce sa
na pomoc odsúdeným osobám a iné osoby zaujímajúce sa o problematiku.
GARANT KURZU
doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Retributívna justícia vs. restoratívna justícia
2. Restoratívna justícia v aplikačnej praxi v Slovenskej republike
3. Restoratívna justícia v medzinárodnom kontexte
4. Teoraticko-metodologické východiská alternatívnych trestov
5. Alternatívne tresty a ich uplatňovanie v Slovenskej republike
6. Právna analáza trestu povinnej práce, trestu domáceho väzenia, peňažného trestu a trestu
zákazu účasti na verejných podujatiach
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czv@flaw.uniba.sk
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NÁZOV KURZU
Drogové trestné činy a trestné činy súvisiace s alkoholom a ich postih v súčasnosti
CIEĽ KURZU
Cieľovou skupinou kurzu sú najmä základné a stredné školy pre svojich žiakov a študentov.
V rámci kurzu by sa mali oboznámiť najmä osoby vo veku 15-19 rokov s oblasťou trestného
postihu na úseku drogovej činnosti, ale aj iné osoby, ktoré prejavia záujem o túto problematiku.
GARANT KURZU
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Pojem droga, alkohol, omamné a psychotropné látky
2. Drogové trestné činy, držanie drog, obchodovanie s drogami, súvisiace pojmy
3. Rozdiel v trestnom postihu pri konzumentoch drog a díleroch drog, držanie drog pre vlastnú
potrebu
4. Ďalšie trestné činy súvisiace s omamnými látkami, trestné činy spojené s požitím drog,
alkoholu a omamných látok, najmä súvisiace s vedením motorových vozidiel – ohrozovanie
pod vplyvom návykovej látky a vykonávaním zamestnaní, kde je požitie alkoholu alebo
omamných látok nebezpečné pre život a zdravie
5. Judikatúra vo veciach drog a alkoholu
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NÁZOV KURZU
Legálnosť a zákonnosť odpočúvania a súvisiace problémy
CIEĽ KURZU
Cieľovou skupinou kurzu sú osoby podnikajúce na úseku súkromnej bezpečnosti,
zamestnávatelia, ktorí majú záujem o monitorovanie svojich zamestnancov, podnikateľské
a súkromnoprávne subjekty, ktoré majú záujem o ochranu pred nelegálnym odpočúvaním, príp.
sledovaním a iné osoby, ktoré prejavia záujem o túto problematiku.
GARANT KURZU
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Pojmy odpočúvanie, sledovanie, informačno-technické prostriedky podľa Trestného
poriadku, zákona o policajnom zbore a súvisiacich predpisov
2. Podmienky legálneho odpočúvania podľa Trestného poriadku
3. Podmienky legálneho odpočúvania podľa iných právnych predpisov, možnosť prepojenia
s trestným konaním
4. Sledovanie osôb a vecí a použitie iných informačno-technických prostriedkov
5. Ochrana proti nelegálnemu odpočúvaniu, sledovaniu a zhromažďovaniu údajov o svojej
osobe v trestnom konaní a mimo trestného konania
6. Judikatúra vo veciach odpočúvania
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NÁZOV KURZU
Extrémizmus v Slovenskej republike
CIEĽ KURZU
Cieľovou skupinou kurzu sú osoby podnikajúce na úseku súkromnej bezpečnosti, organizátori
športových a kultúrnych podujatí a iné osoby, ktoré prejavia záujem o túto problematiku.
GARANT KURZU
doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Pojmy extrémizmus a extrémistické trestné činy
2. Najznámejšie extrémistické skupiny v SR a EÚ
3. Nástroje boja proti extrémizmu podľa Trestného zákona a Trestného poriadku
4. Migračná politika v SR a EÚ a jej vplyv na trestné činy extrémizmu
5. Štatistické ukazovatele a príklady trestnej činnosti extrémizmu v SR
6. Aktuálne problémy extrémizmu v SR a EÚ
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NÁZOV KURZU
Vertikálne dohody v súťažnom práve
CIEĽ KURZU
Každá podnikateľská činnosť musí byť v súlade s právom. Podnikatelia uzatvárajú zmluvy na
vertikálnom trhu, napr. so svojimi dodávateľmi, na dennej báze. Tieto zmluvy sú vo väčšine
prípadov bezproblémové z hľadiska súťažného práva, avšak v niektorých prípadoch môžu byť
posúdené ako protiprávne, čo následne môže viesť k postihu Protimonopolným úradom SR,
respektíve Európskou Komisiou. Cieľom tohto kurzu je priblížiť problematiku vertikálnych
dohôd z hľadiska ich súladnosti so súťažným právom Európskej únie a Slovenskej republiky.
GARANT KURZU
JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
JUDr. Mária Patakyová, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Ústav európskeho práva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Stručný úvod do problematiky súťažného práva
2. Vertikálne dohody v súťažnom práve Európskej únie
3. Vertikálne dohody v súťažnom práve Slovenskej republiky
4. Možné postihy za porušenie súťažného práva
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NÁZOV KURZU
Zmluvy o spolupráci a výmena citlivých informácií medzi podnikateľmi
CIEĽ KURZU
Každá podnikateľská činnosť musí byť v súlade s právom. Zmluvy o spolupráci sú bežnou
súčasťou podnikateľskej činnosti rôznych podnikov. Problém môže nastať v prípade zmlúv o
spolupráci medzi podnikmi, ktoré disponujú súťažne významnou trhovou silou a ktoré svojim
obsahom deformujú súťažné prostredie, v dôsledku čoho môžu byť súťažnými autoritami
posúdené ako protisúťažné kartely. Osobitne citlivé je uzatváranie zmlúv o spolupráci a/alebo
výmena citlivých informácií medzi podnikateľmi zúčastnenými na procese verejného
obstarávania. Takéto konanie podnikateľov môže byť posúdené ako tendrový kartel, ktorý je
zakázaný a následne sankcionovaný nielen zo strany Protimonopolného úradu SR, resp.
Európskej Komisie, ale zároveň aj Úradom pre verejné obstarávanie, pričom celé konanie môže
mať aj trestnoprávne dôsledky.
Cieľom tohto kurzu je priblížiť problematiku horizontálnych dohôd z hľadiska ich súladu so
súťažným právom a právom verejného obstarávania Európskej únie a Slovenskej republiky.
GARANT KURZU
JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Ústav európskeho práva
JAZYK KURZU
Slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Stručný úvod do problematiky súťažného práva
2. Horizontálne dohody v súťažnom práve Európskej únie
3. Horizontálne dohody v súťažnom práve Slovenskej republiky
4. Výmena citlivých informácií medzi podnikateľmi
5. Dohody o spolupráci a konzorciá vo verejnom obstarávaní
6. Možné postihy za porušenie súťažného práva
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NÁZOV KURZU
Identifikácia a autentifikácia osôb v kybernetickom priestore
CIEĽ KURZU
Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom komplexný náhľad do problematiky identifikácie a
autentifikácie osôb v kybernetickom priestore z pohľadu práva Európskej únie, ako aj právneho
poriadku Slovenskej republiky. V rámci kurzu sa účastníci oboznámia najmä s problematikou
vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie, úrovní záruky, právnych
účinkov elektronického podpisu, elektronickej pečate, elektronickej časovej pečiatky a pod. Z
pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky primárny dôraz bude kladený na zákon oGovernmente.
GARANT KURZU
JUDr. Jozef Andraško, PhD.,
Mgr. Martin Daňko, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva
JAZYK KURZU
slovenský
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
90,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Úvod do identifikácie a autentifikácie
2. Identifikácia a autentifikácia osôb v nariadení eIDAS
3. Vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie a úrovne záruky v zmysle
nariadenia eIDAS
4. Elektronický podpis, elektronická pečať a elektronická časová pečiatka v zmysle nariadenia
eIDAS
5. Identifikácia a autentifikácia osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky
6. Identifikácia a autentifikácia osôb v zákone o e-Governmente
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NÁZOV KURZU
English for police
CIEĽ KURZU
Jazykový kurz je určený predovšetkým príslušníkom Policajného zboru SR, avšak rovnako aj
iným osobám, ktoré majú záujem zdokonaliť si svoje znalosti odbornej anglickej terminológie
najmä z oblasti činnosti polície, z oblasti trestného práva hmotného, trestného práva procesného,
verejnej správy, ľudských práv, a pod. Jazykový kurz je zameraný len na odborný anglický jazyk
(nevenuje sa teda ani gramatickým javom, ani všeobecnému jazyku) a vstupná jazyková úroveň
jednotlivých záujemcov o daný kurz je minimálne „stredne pokročilý“, čo podľa Európskeho
referenčného rámca pre jazyky zodpovedá úrovni B2. Primárnym cieľom kurzu je oboznámiť
jeho účastníkov s odbornou slovnou zásobou z uvedených oblastí a sekundárnym cieľom kurzu
je napomôcť jeho uchádzačom v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie
s porozumením, čítanie s porozumením) k tomu, aby títo boli schopní spracovať hovorený alebo
napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ a v produktívnych a interaktívnych jazykových
činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny prejav alebo písomný
text.
GARANT KURZU
Mgr. Lucia Smolková
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
JAZYK KURZU
anglický
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
Jazykový kurz by sa realizoval v rámci troch stretnutí (blokov), pričom každý blok by pozostával
z troch tematicky odlišne zameraných okruhov a každý z týchto okruhov by trval 90 min.
CENA KURZU
200,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. BLOK 1
a. Police around the world and its role
b. Education, recruitment and training of the police officers
c. At a police station – booking & interrogation
2. BLOK 2
a. Criminal police
b. Types of crimes
c. Criminal procedure
3. BLOK 3
a. Offenders and their human rights
b. International police cooperation (INTERPOL, FRONTEX, EUROPOL, CEPOL)
c. Revision & final test
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NÁZOV KURZU
Odborná terminológia z anglického a amerického práva obchodných spoločností
CIEĽ KURZU
Sprostredkovať odbornej verejnosti terminológiu z oblasti anglického a amerického práva
obchodných spoločností a nácvik komunikačných zručností.
GARANT KURZU
Mgr. Petra Uličná, PhD.
PRACOVISKO ZABEZPEČUJÚCE KURZ
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
JAZYK KURZU
anglický
DĹŽKA KURZU (POČET HODÍN)
6 hodín
CENA KURZU
120,-EUR bez DPH
OBSAH KURZU
1. Types of business associations in the US
2. Types of business associations in the UK
3. Core characteristics of companies
4. Company formation
5. Fundamental changes
6. Rights and duties of company officers
7. Rights and duties of shareholders
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