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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPPSZ/
mPRV17-1175/17

Názov predmetu:
Absolvent, trh práce a predzmluvné vzťahy v pracovnom práve

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., JUDr. Vladimír Minčič,
PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
Schválil:

Strana: 4

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPPSZ/
mPRV17-986/17

Názov predmetu:
Antidiskriminačné právo EÚ

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 2.., 3., 4..
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o úprave zásady rovnakého zaobchádzania v primárnom a sekundárnom
práve EÚ. Študent nadobudne znalosti o systéme antidiskriminačného práva EÚ, o jeho základných
pojmoch a o interpretácií primárneho a sekundárneho práva z tejto oblasti Súdnym dvorom EÚ.
Rozsah predmetu obsahuje celú antidiskriminačnú legislatívu EÚ, s dôrazom na implementáciu
zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti zamestnania a povolania a sociálneho zabezpečenia.
Predmet má za cieľ takisto poukázať na tvorbu antidiskriminačnej legislatívy a na jej následnú
implementáciu v podmienkach SR.
Stručná osnova predmetu:
1) Úvod do Antidiskriminačného práva EÚ (vývoj antidiskriminačného práva EÚ, pramene, systém
antidiskriminačného práva EÚ)
2) Základné pojmy antidiskriminačného práva EÚ (priama diskriminácia, nepriama diskriminácia,
obťažovanie atď.)
3) Zásada rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty
4) Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu
a povolaniu a pracovné podmienky
5) Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v oblasti sociálneho zabezpečenia
(zamestnanecké systémy sociálneho zabezpečenia)
6) Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v oblasti sociálneho zabezpečenia
(zákonné systémy sociálneho zabezpečenia)
7) Ďalšia legislatíva EÚ relevantná pre uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania medzi
mužmi a ženami v oblasti zamestnania a povolania
8) Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k tovarom
a službám
9) Zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový a etnický pôvod
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10) Zásada rovnakého zaobchádzania v oblasti zamestnania a povolania (zakázané dôvody sexuálna
orientácia, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie)
11) Zásada rovnakého zaobchádzania v oblasti zamestnania a povolania (zakázaný dôvod vek)
12) Horizontálne ustanovenia antidiskriminačných smerníc EÚ
13) Prezentácia individuálnej práce vyhotovenej v rámci priebežného hodnotenia
Odporúčaná literatúra:
KURIL, M.: International and European Labour Law (selected chapters). Bratislava, VO PF UK,
2009
ELLIS, E., WATSON, P.: EU Anti-Discrimination Law (5th edition). Oxford : Oxford University
Press, 2012.
DAVIES A.C.L.: EU Labour Law. Cheltenham, Elgar European Law, 2012, 271 pg. ISBN 978 1
84844 998 5.
DORSSEMONT at all: The European Convention on Human Rights and the Employment
Relation, Oxford and Portland, Oregon, 2013, 442 pg. ISBN 978-1-84946-338-6.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Lenka Freel, PhD., Mgr. Denisa Nevická, JUDr. Mária Nováková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP-KFPKTPKK-ÚEV-KMPMV/
mPRV17-912/17

Názov predmetu:
Aplikované obchodné právo, finančné právo a medznárodné
právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získava komplexný pohľad na vybrané okruhy tém a to tak
z pohľadu obchodného práva, finančného práva, medzinárodného práva súkromného, ako aj
z pohľadu ekonomických aspektov. Interdisciplinárny charakter predmetu sa odzrkadľuje aj v
schopnosti študenta po absolvovaní predmetu komplexne riešiť praktické prípady, tvoriť právne
podania a právne argumentovať, čím sa zároveň napĺňa aj cieľ predmetu spočívajúci v príprave
študenta na požiadavky aplikačnej praxe. Študent sa preto bude venovať štandardnej problematike
nadštandardným spôsobom vyžadujúcim pri riešení praktických zadaní prácu so všetkými zdrojmi
právnych informácii.
Stručná osnova predmetu:
Pri riešení praktických zadaní, podaní a analýz sa predmet zameria najmä:
- obchodné spoločnosti
- právnické osoby založené podľa práva EÚ
- premiestnenie sídla
- financovanie obchodných spoločností
- systémy vlastníckej kontroly
- dividendy a tantiémy
- akvizícia a fúzia
- zneužívanie súkromného a verejného práva
- likvidácia/konkurzné konanie/reštrukturalizácia/exekúcia
- kúpna zmluva vs. medzinárodná kúpna zmluva
- prepravná a zasielateľská zmluva
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- riešenie sporov
Odporúčaná literatúra:
Sidak, M., Duračinská, M. a kolektív: Finančné právo. Učebnica. Bratislava : C. H. BECK, 2014
Babčák, V. a kol.: Daňové právo Slovenskej republiky. Bratislava : EPOS, 2012
Balko, L., Králik, J. a kol.: Učebnica Finančné právo. Bratislava : VO PraF UK 2010
Duračinská, M., Duračinská, J.: Daňové právo EÚ v kontexte cezhraničnej koncentrácie
obchodných spoločností, kapitola v monografii: Zdenka Papoušková, Michael Kohajda a kolektív
autorú, Vybrané instituty finančního práva v roce 2014, vydalo Iuridicum Olomoucence, o.p.s.
ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 2015, s. 35-67. ISBN
978-80-87382-62-2.
Duračinská, M, Duračinská,J: Zneužitie práva v oblasti daní v kontexte práva EÚ
Zborník (elektronický) z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislavské právnické fórum,
2015
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. C.H. Beck, Praha 2016
Havel, B.: Obchodní korporace ve světle proměn. Praha, Auditorium, 2010
Ovečková, O., Žitňanská, L. a kol.: Obchodné právo Obchodné spoločnosti. Bratislava, Iuris
Libri, 2013
Ovečková, O., Žitňanská, L. a kol.: Obchodné právo Záväzkové právo. Bratislava, Iuris Libri,
2013
Hodál, P., Alexander, J. Evropské právo obchodních společnosti. Praha, Linde 2005
Hučka, M., Malý, M., Okruhlica, F. a kol.: Správa společností. Praha, Alfa Publishing, 2007
Vráblová S.: Ochrana majetku kapitálových spoločností. Bratislava, Epos, 2003
Lasák J., Havel B.: Kompendium korporačního práva. Praha, C. H. Beck, 2011
Kolektivní monografie: Corporate Governance. Praha, Wolters Kluwers, 2015
Šlosárová, A. a kol.: Účtovníctvo. Iura Edition, Bratislava, 2011
Pinková, D., Želonková, I.: Podniková ekonomika. VO PraF UK 2014
Rybárová, D., Grisáková, N.: Podnikateľské riziko. Iura Edition, Bratislava, 2010
Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie. Iura Edition, Bratislava, 2009
Kučera, Z. – Pauknerová, M. – Růžička, K.: Právo mezinárodního obchodu. Plzeň, Aleš Čeněk
2008
Rozehnalová, N.: Právo mezinárodního obchodu. Praha : ASPI, 2006
Balaš, V. – Šturma, P.: Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha : C.H.Beck, 1997
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Peter Lukáčka,
PhD., Dr. Angelika Mašurová, JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD., doc. JUDr.
Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Yana Daudrikh, PhD., JUDr. Mária Duračinská, CSc., JUDr.
Simona Heseková, PhD., JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Andrea Koroncziová, PhD., JUDr.
Katarína Burdová, PhD., doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD., doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.,
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., Ing. Zdenka Poláková, PhD., doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
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Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOP-KPPPSZ/
mPRV17-905/17

Názov predmetu:
Aplikované občianske a pracovné právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100%
Priebežné hodnotenie (písomné vypracovania a aktívna účasť na seminároch): 60%
- vypracovanie záverečného písomného podania alebo prípadovej štúdie: 40%
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získava komplexný pohľad na vybrané okruhy tém a to tak z
pohľadu občianskeho práva, ako aj pracovného práva.
Interdisciplinárny charakter predmetu sa odzrkadľuje aj v schopnosti študenta po absolvovaní
predmetu komplexne riešiť praktické prípady, tvoriť právne podania a právne argumentovať, čím
sa zároveň napĺňa aj cieľ predmetu spočívajúci v príprave študenta na požiadavky aplikačnej praxe.
Študent sa preto bude venovať štandardnej problematike nadštandardným spôsobom vyžadujúcim
pri riešení praktických zadaní prácu so všetkými zdrojmi právnych informácii.
Okrem uvedeného bude dôraz kladený zároveň na procesné úkony v rámci konania pred súdom a
konanie pred súdom ako také. Absolvent si preto takýmito praktickými ukážkami bližšie ozrejmí
zručnosti potrebné pre výkon činnosti právneho zástupcu či sudcu v oblasti občianskeho aj
pracovného práva.
Stručná osnova predmetu:
Pri riešení praktických zadaní, podaní a analýz sa predmet zameria najmä:
1. Právne skutočnosti
2. Ochrana osobnosti
3. Vecné práva
4. Vznik a zmena záväzkovoprávnych vzťahov; Zánik záväzkov
5. Záväzky zo spôsobenia škody a z bezdôvodného obohatenia
6. Konanie v prvej inštancii
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7. Dokazovanie
8. Mimosporové konania
9. Opravné prostriedky
10. Exekučné konanie
11. Vznik pracovného pomeru
12. Druhy pracovných pomerov; Pracovný čas a doba odpočinku
13. Skončenie pracovného pomeru
14. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Odporúčaná literatúra:
1. Barancová, H. Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2015.
2. Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, M., Sedlačko, F., Tomašovič, M. a kol.
Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. 1. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2015.
3. Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, M., Sedlačko, F., Tomašovič, M. a kol Občiansky
zákonník II. § 451 – 880. Komentár. 1. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2015
4. Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M. a kol.
Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C.H. Beck, 2016.
Števček, M., Ficová, S., Tomašovič, M., Kotrecová, A. a kol. Exekučný poriadok. Komentár. 2.
vydanie. Praha: C. H. Beck, 2015.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Lenka Dufalová, PhD., JUDr. Imrich Fekete, CSc., prof. JUDr. Svetlana
Ficová, CSc., doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., JUDr. Martin Križan, PhD., Mgr. Petronela
Luprichová, PhD., prof. JUDr. Robert Schronk, CSc., doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., prof.
JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., JUDr. Zuzana Macková, PhD., JUDr.
Vladimír Minčič, PhD., JUDr. Mária Nováková, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KSEP-KPPPSZ/
mPRV17-900/17

Názov predmetu:
Aplikované správne právo a právo sociálneho zabezpečenia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz, vypracúvania právnych podaní, rozhodnutí a pod. podľa
zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získava komplexný pohľad na vybrané okruhy tém a to tak z
pohľadu správneho práva, ako aj práva sociálneho zabezpečenia.
Interdisciplinárny charakter predmetu sa odzrkadľuje aj v schopnosti študenta po absolvovaní
predmetu komplexne riešiť praktické prípady, tvoriť právne podania a právne argumentovať, čím
sa zároveň napĺňa aj cieľ predmetu spočívajúci v príprave študenta na požiadavky aplikačnej praxe.
Študent sa preto bude venovať štandardnej problematike nadštandardným spôsobom vyžadujúcim
pri riešení praktických zadaní prácu so všetkými zdrojmi právnych informácii.
Stručná osnova predmetu:
Pri riešení praktických zadaní, podaní a analýz sa predmet zameria najmä:
1. Začatie konania
2. Priebeh konania
3. Rozhodnutie v prvom stupni
4. Konanie o riadnom opravnom prostriedku
5. Možnosti prieskumu právoplatného rozhodnutia
6. Súdny prieskum
V rámci predmetu budú jednotlivé fázy správneho konania a súdneho prieskumu aplikované
v hmotnoprávnych podmienkach konkrétnych právnych odvetví, najmä práva sociálneho
zabezpečenia, so zameraním najmä na nasledujúce témy:
1. Osobný rozsah sociálneho poistenia
2. Všeobecný vymeriavací základ, vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa, vymeriavací
základ SZČO, rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu
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3. Najnižšie a najvyššie vymeriavacie základy, poradie odvodovej povinnosti, sadzby poistného a
platenie poistného
4. Dávkový systém – základné inštitúty: ochranná lehota, rozhodujúce obdobie, denný vymeriavací
základ, pravdepodobný vymeriavací základ, prerušenie poistného pomeru
5. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, nemocenské, ošetrovné,
vyrovnávacia dávka, materské
6. Dávky dôchodkového poistenia – základné inštitúty: osobný vymeriavací základ, osobný mzdový
bod, rozhodujúce obdobie
7. Jednotlivé dávky dôchodkového poistenia – starobný dôchodok a invalidný dôchodok, dôchodky
pozostalých: vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok
8. Dávka garančného poistenia, dávka poistenia v nezamestnanosti
9. Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc
Odporúčaná literatúra:
Macková, Z.: Praktické príklady z práva sociálneho zabezpečenia. VO PraF UK,
Bratislava 2008
Matlák, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 356
Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia - všeobecná časť. Heuréka, Šamorín 2009, s.161
Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej
republike s príkladmi. Šamorín: Heuréka, 2012, s. 420
Krippel, M.: Príklady zo sociálneho poistenia (Dávkové vzťahy). Leges, s.r.o., Praha, 2014, s.
272
Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Štátne sociálne dávky s príkladmi.
2. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2015, s. 175
Macková, Z.: Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia. IURIS LIBRI, s.r.o., 2016
Vrabko, M. a kol.: Správne právo procesné. Všeobecná časť. Bratislava: C. H. Beck, 2013
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Martin Dufala, PhD., JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD., JUDr. Matej Horvat,
PhD., Mgr. Anton Martvoň, PhD., doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., doc. JUDr. Mária
Srebalová, PhD., doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD., prof. JUDr. Marián
Vrabko, CSc., JUDr. Lenka Freel, PhD., JUDr. Zuzana Macková, PhD., doc. JUDr. Ján Matlák,
CSc.
Dátum poslednej zmeny: 20.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPKK/mPRV17-915/17 Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4 Za obdobie štúdia: 56
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získava komplexný pohľad na vybrané okruhy tém z
pohľadu trestného práva, finančného práva a hospodárskeho práva pri súčasnom zohľadnení
ekonomických aspektov. Interdisciplinárny charakter predmetu sa odzrkadľuje aj v schopnosti
študenta po absolvovaní predmetu komplexne riešiť praktické prípady, tvoriť právne podania a
právne argumentovať, čím sa zároveň napĺňa aj cieľ predmetu spočívajúci v príprave študenta
na požiadavky aplikačnej praxe. Študent sa preto bude venovať štandardnej problematike
nadštandardným spôsobom vyžadujúcim pri riešení praktických zadaní prácu so všetkými zdrojmi
právnych informácii.
Stručná osnova predmetu:
Pri riešení praktických zadaní, podaní a analýz sa predmet zameria najmä na nasledovné okruhy
tém, ktoré budú skúmané najmä z trestnoprávneho hľadiska pri súčasnom zohľadnení aspektov
finančného práva, hospodárskeho práva a ekonómie:
- zneužitie noriem daňového práva,
- porušenia na úseku finančného trhu: banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi a pod.,
- protiprávna činnosť na úseku menového práva, devízového práva, colného práva,
- finančná kontrola,
- úpadok alebo hroziaci úpadok podnikateľa, spoločnosť v kríze, konkurz, vyrovnacie konanie a
machinácie s tým súvisiace,
- zneužívanie postavenia na trhu - hospodárska súťaž, nekalá súťaž,
- porušovanie právnych predpisov o verejnom obstarávaní, verejnej dražbe,
- neoprávnené podnikanie na živnosť.
Odporúčaná literatúra:
Sidak, M., Duračinská, M. a kolektív: Finančné právo. Učebnica. Bratislava : C. H. BECK, 2012
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Babčák, V. a kol.: Daňové právo Slovenskej republiky. Bratislava : EPOS, 2012.
Balko, L., Králik, J. a kol.: Učebnica Finančné právo. Bratislava : VO PraF UK 2010.
Duračinská, M. - Grúň, Ľ.: Praktická príručka daňového práva, Bratislava : VO PraF UK 2001.
Sabo, M. a kol.: Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov. Bratislava: SPRINT, 2011.
Ďurica, M: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár 2.vyd. Bratislava: C.H.Beck , 2015.
Kalesná, K., Blažo, O.: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, komentár. Praha: C. H. Beck,
2012.
Tkáč, J., Griga, D.: Zákon o verejnom obstarávaní - veľký komentár. Bratislava: Wolters Kluwer,
2016
Mencerová, I., Tobiašová, L., Turayová, Y. a kol, Trestné právo hmotné. Všeobecná časť.
Heuréka, Šamorín 2015
Mencerová, I., Tobiašová, L., Turayová, Y. a kol, Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Heuréka,
Šamorín 2014
Mencerová, I. a kol.: Repetitórium z trestného práva hmotného. VO PF UK, Bratislava 2010
Čénteš, J. a kol.: Trestný zákon: Veľký komentár, Eurokódex, Poradca podnikateľa, Žilina 2015
Čentéš, J. a kol.: Trestné právo procesné-všeobecná časť, Heuréka, Šamorín 2016
Čentéš, J. a kol.: Trestné právo procesné-osobitná časť, Heuréka, Šamorín 2016
Kurilovská, L., Praktikum trestného práva procesného, Heuréka, Šamorín 2013
Kurilovská, L., Základné zásady trestného konania-účel a zákaldná limitácia, Heuréka, Šamorín
2013
Čénteš, J. a kol.: Trestný poriadok: Veľký komentár. 2.vydanie, Eurokódex, Poradca podnikateľa,
Žilina 2015
Lisý, J. a kol.: Ekonómia. Praha: Wolters Kluwer, 2016
Lisý, J. a kol.: Ekonomický rast a ekonomický cyklus. Bratislava: Iura Editionr, 2011
Lukáčik, J. a kol.: Hospodárska politika teória a prax. Bratislava: Sprint dva, 2013
Šlosárová, A. a kol.: Účtovníctvo. Bratislava: Iura Edition, 2011
Rybárová, D., Grisáková, N.: Podnikateľské riziko. Iura Edition, Bratislava, 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Radovan Blažek, PhD., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., prof. JUDr. Jozef
Čentéš, PhD., doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., doc. JUDr.
Lucia Kurilovská, PhD., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., doc.
JUDr. Tomáš Strémy, PhD., prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc.,
JUDr. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., Dr.
Angelika Mašurová, prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana
Strémy, PhD., doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., JUDr. Yana Daudrikh, PhD., JUDr. Mária
Duračinská, CSc., JUDr. Simona Heseková, PhD., JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Andrea
Koroncziová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPSV/mPRV17-901/17 Argumentácia v práve a interpretácia práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100%
- aktívna účasť na seminároch 30%
- seminárna práca – 35 % hodnotenia
- ústna prezentácia seminárnej práce – 35% hodnotenia
Výsledky vzdelávania:
- porozumenie základným metódam argumentácie a interpretácie v práve,
- schopnosť korektného využitia rôznych argumentačných a interpretačných metód v praxi,
- prehĺbenie znalosti špecifík právneho jazyka a osvojenie pozitívnych návykov pri práci s právnym
jazykom,
- schopnosť efektívnej rešerše a vyhľadávania v informačných zdrojoch s dôrazom na ich moderné
formy,
- schopnosť formulovať základné písomné právne úkony (zmluva, žaloba),
- schopnosť verbálnej prezentácie svojich názorov, pripravených stanovísk a textov a schopnosť
reakcie na námietky v rámci diskusi
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky interpretácie a argumentácie v práve
2. Právny jazyk a interpretácia
3. Metódy interpretácie I.: Eurokonformný výklad
4. Metódy interpretácie II.: Ústavnokonformný výklad
5. Metódy aplikácie predchádzajúcich súdnych rozhodnutí
6. Vybrané aspekty právnej argumentácie
7. Úvod do metodológie písania právnych textov
8. Právny jazyk a písaný text
9. Právna rešerš
10. Písanie právnych textov v praxi I.: Právna analýza
11. Písanie právnych textov v praxi II.: Návrh zmluvy
12. Písanie právnych textov v praxi III.: Žaloba
13. Záverečné prezentácie študentov I.
14. Záverečné prezentácie študentov II.
Strana: 16

Odporúčaná literatúra:
Mrva, M. ,Turčan, M.: Interpretácia a argumentácia v práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.
ISBN 978-80-8168-391-6
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Tomáš Mészáros, PhD., JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M., JUDr. Ing.
Matej Kačaljak, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1133/17

Názov predmetu:
CEEMC

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu Central and East
European Law Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne
zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z krajín strednej a východnej Európy. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred
Súdnym dvorom Európskej Únie, pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú
svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické
skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia.
Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného
tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: http://
ceemc.co.uk).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
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Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Hana Kováčiková, PhD., Mgr. Kristína Považanová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-947/17

Názov predmetu:
CEEMC súťaž – písomné kolo 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu Central and East
European Law Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne
zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z krajín strednej a východnej Európy. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred
Súdnym dvorom Európskej Únie, pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú
svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické
skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia.
Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného
tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: http://
ceemc.co.uk).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Barbora Grambličková, Mgr. Kristína Považanová, PhD., Mgr. Soňa
Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-948/17

Názov predmetu:
CEEMC súťaž – písomné kolo 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu Central and East
European Law Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne
zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z krajín strednej a východnej Európy. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred
Súdnym dvorom Európskej Únie, pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú
svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické
skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia.
Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného
tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: http://
ceemc.co.uk).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Barbora Grambličková, Mgr. Kristína Považanová, PhD., Mgr. Soňa
Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-949/17

Názov predmetu:
CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu Central and East
European Law Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne
zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z krajín strednej a východnej Európy. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred
Súdnym dvorom Európskej Únie, pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú
svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické
skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia.
Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného
tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: http://
ceemc.co.uk).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Barbora Grambličková, Mgr. Kristína Považanová, PhD., Mgr. Soňa
Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-950/17

Názov predmetu:
CEEMC súťaž – ústne kolo a medzinárodné finále 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu Central and East
European Law Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne
zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z krajín strednej a východnej Európy. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred
Súdnym dvorom Európskej Únie, pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú
svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické
skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia.
Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného
tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: http://
ceemc.co.uk).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P., De Búrca, G.: EU Law. Text, cases and materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Barbora Grambličková, Mgr. Kristína Považanová, PhD., Mgr. Soňa
Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KRPKCP/
mPRV17-918/17

Názov predmetu:
Cirkevné právo na Slovensku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 10 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Záverečná ústna skúška - 90 %
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu je schopný:
- porozumieť a vysvetliť základné koncepcie existencie a činnosti cirkví a NS, registrovaných v SR;
- pochopiť a vysvetliť základné pojmy vnútrocirkevných systémov (organizačná štruktúra,
hierarchia, inštitucionálne vzťahy v cirkvi, cirkevná disciplína, kompetencie cirkevných orgánov);
- pochopiť a vysvetliť podstatné rozdiely medzi registrovanými cirkvami v SR;
- pochopiť a vysvetliť ďalšie rozdiely, prípadne spoločné princípy vo fungovaní vybraných
vnútrocirkevných inštitútov u registrovaných cirkví v SR.
Pri výučbe (prednáška) sa využíva metóda analýzy a výkladu vnútrocirkevných predpisov cirkví
a náboženských spoločností, registrovaných v Slovenskej republike. Ďalej sa pracuje metódou
porovnávania vybraných inštitútov, u ktorých sa dajú identifikovať niektoré rozdielne ale aj
spoločné prvky a charakteristiky (manželské právo, cirkevná disciplína, kreovanie cirkevných
predstaviteľov). Využíva sa aj metóda samostatnej práce študentov, v podobe prezentácií ku
zvoleným témam.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem cirkev, nábož. spoločnosť (NS), konfesia, denominácia; rozdiely medzi základnými
náboženskými koncepciami (katolicizmus, luteránstvo, ostatný protestantizmus, ortodoxia,
judaizmus, islam).
2. Pojem cirkevné právo a jeho pramene, náboženský predpis, právo NS, vnútrocirkevné právo.
3. Základné rozdiely v rámci kresťanských cirkví; rozdiel medzi kresťanskými cirkvami a inými
NS v SR.
4. Cirkevné právo Rímskokatolíckej cirkvi (RKC) – základný prehľad (právna koncepcia, vývoj,
hierarchia, ekleziológia, magisteriálne právo, sakramentálne právo, trestné právo).
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5. Cirkevné právo Gréckokatolíckej cirkvi v SR – vývoj, koncepcia, doktrína a rozdiely voči právu
RKC.
6. Cirkevné právo Pravoslávnej (ortodoxnej) cirkvi v SR - vývoj, koncepcia, doktrína, oblasti
úpravy.
7. Cirkevné právo Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku – vývoj, doktrína, organizačná štruktúra,
podstatné oblasti úpravy.
8. Právna doktrína, koncepcia a organizačná štruktúra Kresťanskej reformovanej cirkvi v SR.
9. Právna koncepcia, doktrína a inštitucionálna štruktúra adventistického kresťanstva v SR.
10. Právna doktrína, koncepcia a organizačná štruktúra Bratskej jednoty baptistov v SR.
11. Právne systémy ostatných cirkví a NS, registrovaných v SR.
12. Právo Židovskej náboženskej obce v SR (koncepcia a doktrína, významné oblasti úpravy).
13. Porovnanie právnej úpravy vo vybraných oblastiach spoločenských vzťahov: katolícka
a protestantský koncept hierarchie a kreovania orgánov, porovnanie manželského práva
a vnútrocirkevnej disciplíny.
14. Aplikácia vnútrocirkevných právnych úprav v oblasti spoločenských vzťahov a príslušná
judikatúra (súdy v SR, Európsky súd pre ľudské práva).
Odporúčaná literatúra:
Přibyl, S.: Konfesněprávní studie. Brno: L. Marek, 2007. ISBN 978-80-86263-95-3.
FILIPI, Pavel: Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno : CDK,
2012.
FILO, Július: Cirkevné právo. Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, 2009.
TRETERA, Jiří, R.: Konfesní právo a církevní právo. Praha: Jan Krigl, 1997.
TURČAN, Martin: Právo a judeo-kresťanská tradícia. Bratislava : PrafF UK, 2014.
VALEŠ, Václav: Konfesní právo - průvodce studiem. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.
TRETERA, Jiří R. / HORÁK, Záboj: Konfesní právo. Praha : Leges, 2016.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.,
JUDr. Martin Turčan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-994/17

Názov predmetu:
Daň z pridanej hodnoty

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má podrobné znalosti z oblasti spoločného systému dane z
pridanej hodnoty, ovláda základné princípy, orientuje sa v právnej úprave a má prehľad v aktuálnej
judikatúre Súdneho dvora EÚ. S využitím vyššie uvedených znalostí by študent mal vedieť v
praxi formulovať závery o (ne)správnosti postupu daňovníka, resp. správcu dane a sformulovať
presvedčivú argumentáciu na podporu týchto záverov.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do DPH ako fenoménu verejných financií
2. Smernice a nariadenia EÚ harmonizujúce DPH a ich transpozícia do daňového práva SR
3. Základné princípy spoločného systému DPH a ich reflexia v rozhodovacej praxi Súdneho dvora
EÚ
4. Predmet a rozsah DPH
5. Zdaniteľné osoby
6. Zdaniteľné transakcie
7. Miesto zdaniteľných transakcií
8. Okamih zdanenia, základ dane a sadzby dane
9. Oslobodenia od dane
10. Odpočítanie dane
11. Povinnosti zdaniteľných osôb a niektorých "nezdaniteľných osôb"
12. Osobitné režimy
13. Súdne spory v oblasti DPH
Odporúčaná literatúra:
1. TERRA, Ben; KAJUS, Julie. A guide to the European VAT Directives. IBFD, 2012.
2. Zákon o DPH
3. Smernice a vykonávacie nariadenia EÚ v oblasti DPH
4. Vybrané rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH
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5. Metodické a koncepčné materiály EÚ/Európskej komisie v oblasti DPH
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Andrea Koroncziová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-995/17

Názov predmetu:
Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti
daní

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má podrobné znalosti z oblasti daňového práva EÚ, pričom zvláda
riešenie právnych problémov zdaňovania v rámci EÚ s cieľom zamedzenia dvojitého zdanenia.
Štúdium ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ napomôže študentovi rozpoznať hranice medzi
optimálnym daňovým plánovaní a agresívnym daňovým plánovaním, medzi vyhýbaním sa daňovej
povinnosti v rámci zneužívania práva a v rozpore so zákonom.
Stručná osnova predmetu:
1. Princípy daňového práva EÚ a základné hodnoty a ciele podľa Zmlúv EÚ
2. Harmonizácia priamych a nepriamych daní podľa Zmlúv EÚ
3. Smernice a nariadenia EÚ harmonizujúce DPH a ich transpozícia do daňového práva SR
4. Smernice a nariadenia EÚ harmonizujúce spotrebné dane a ich transpozícia do daňového práva
SR
5. Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v oblasti nepriamych daní
6. Smernice EÚ upravujúce spoločný systém zdaňovania úrokov a licenčných poplatkov a ich
transpozícia do daňového práva SR
7. Smernice EÚ upravujúce spoločný systém zdaňovania dividend a ich transpozícia do daňového
práva SR
8. Smernice EÚ upravujúce spoločný systém zdaňovania cezhraničnej koncentrácie spoločností a
ich transpozícia do daňového práva SR
9. Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v oblasti priamych daní
10. Pravidlá EÚ zamerané proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti: pravidlo o obmedzení zahrnutia
úrokov, zdaňovanie pri odchode, všeobecné pravidlo proti zneužívaniu v kontexte rozhodnutí SD
11. Pravidlá EÚ zamerané proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti: pravidlá týkajúce sa
kontrolovaných zahraničných spoločností, hybridné nesúlady
12. Smernice zamerané na dobrú správu
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13. Mechanizmus riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ
14. Vývinové tendencie daňového práva EÚ
Odporúčaná literatúra:
1. Zdenka Papoušková, Michael Kohajda a kolektív autorov Aktuální otázky finančního práva
ve středoevropském prostoru, vydalo Iuridicum Olomoucense, o.p.s. ve spolupráci s Právnickou
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, 2013, časť Duračinská, M: Judikatúra súdneho dvora
v oblasti dani z príjmov a jej vplyv na právo EÚ a vnútroštátne daňové právo, s. 28 – 55,
2. Zdenka Papoušková, Michael Kohajda a kolektív autorů, Vybrané instituty finančního
práva v roce 2014, vydalo Iuridicum Olomoucence, o.p.s. ve spolupráci s Právnickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci 2015, časť Duračinská, M., Duračinská, J.: Daňové
právo EÚ v kontexte cezhraničnej koncentrácie obchodných spoločností, s. 35-67. ISBN
978-80-87382-62-2.
3. Papoušková, Z. a kol.: Peníze v právu a ekonomice. Olomouc: Iuridicum Olomoucense,
o.p.s., 2015, 254 s. ISBN 978-80-87382-70-7, časť Duračinská, M.: Medzinárodné zdaňovanie
licenčných poplatkov, s. 163 – 188.
4. Duračinská, M, Duračinská,J: Zneužitie práva v oblasti daní v kontexte práva EÚ
Zborník (elektronický) z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislavské právnické fórum,
2015
5. Smernice EÚ v oblasti daní
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Mária Duračinská, CSc., JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Andrea
Koroncziová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KPDPK/mPRV17-911/17 Dejiny súkromného práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
10 % priebežného hodnotenie – aktivita na hodinách, vypracovávanie zadaní a písomných previerok
podľa pokynov vyučujúceho
90 % záverečné hodnotenie – ústna skúška
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné vedomosti v oblasti vývoja súkromného práva
v európskom i celosvetovom zábere. Štúdiom jeho genézy v rôznych kultúrnych prostrediach a
ich následnou historickou komparáciou získa predpoklady aj k pochopeniu súčasných rozdielov
medzi právnymi úpravami v jednotlivých štátoch i základnými trendmi ich vývoja, ktoré sú často
determinované aj dlhodobou tradíciou. Študent si osvojí aj historicko-civilizačné súvislosti, ktoré
viedli k evolučným i revolučným zmenám vo vývoji jednotlivých inštitútov.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem a pramene súkromného práva. Základné inštitúty súkromného práva a ich vývoj.
2. Staroorientálne súkromné právo a jeho pramene.
3. Súkromné právo starovekého Izraela a Egypta a jeho pramene.
4. Súkromné právo starovekého Grécka a jeho pramene.
5. Vulgárne rímske právo a recipované rímske právo ako súčasť ius commune.
6. Kánonické právo v stredoveku ako súčasť ius commune.
7. Feudálne súkromné právo vo vybraných štátoch (ius proprium).
8. Pruské zemské právo (1794).
9. Prijatie, štruktúra a systematika francúzskeho Code Civil (1804).
10. Úprava osobných a majetkových práv vo francúzskom Code Civil.
11. Prijatie, štruktúra a systematika rakúskeho Všeobecného občianskeho zákonníka (1811).
12. Úprava osobných a majetkových práv v rakúskom Všeobecnom občianskom zákonníku.
13. Prijatie, štruktúra a systematika nemeckého Občianskeho zákonníka (1900). a švajčiarskeho
Civilného zákonníka (1912).
14. Obchodné kódexy v 19. a 20. storočí – komparatívny pohľad.
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Odporúčaná literatúra:
Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. Starovek. Šamorín: Heuréka 2012
Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: VO PraF UK 2007
Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. Novovek. Bratislava: VO PraF UK 2009
Seltenreich, R. a kol.: Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha: Linde 2004
Kadlecová, M., Schelle, K., Veselá, R., Vlček, E.: Vývoj českého soukromého práva. Praha:
Eurolex Bohemia 2004
Vlček, E., Schelle, K. a kol.: Právní dějiny. (1., 2., 3.). Brno: PF MU 1998
Vyšný, P., Puchovský, J., Šošková I.: Svetové dejiny štátu a práva. Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M., Mgr.
Ján Sombati, PhD., JUDr. Alexandra Letková, PhD., Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KPDPK/mPRV17-910/17 Dejiny verejného práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
10 % priebežného hodnotenie – aktivita na hodinách, vypracovávanie zadaní a písomných previerok
podľa pokynov vyučujúceho
90 % záverečné hodnotenie – ústna skúška
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa schopnosť vnímať právo ako jeden zo základných a
dynamicky sa vyvíjajúcich civilizačných atribútov rámci základných európskych a svetových
kultúrno-civilizačných okruhov. Štúdiom genézy vývoja práva v rôznych kultúrnych prostrediach
a ich následnou historickou komparáciou získa poznatky o historických prameňoch práva, o vzniku
štátov i historických typoch štátov. Štúdium problematiky ho vedie k pochopeniu vzťahu medzi
spoločenským systémom, štátnou formou a typom práva v ich historických súvislostiach a tiež k
pochopeniu súčasných rozdielov medzi jednotlivými právnymi systémami.
Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj pojmu verejné právo a jeho vzťah k súkromnému právu. Charakteristika vývoja foriem
štátneho zriadenia.
2. Formy štátu, štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva staroorientálnych štátov.
3. Formy štátu, štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva v starovekom Grécku.
4. Formy štátu, štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva v antickom Ríme počas
kráľovstva a republiky.
5. Formy štátu, štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva v antickom Ríme počas
principátu a dominátu i v Byzantskej ríši.
6. Formy štátu, štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva v stredovekých (feudálnych)
štátoch.
7. Formy štátu, štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva vo feudálnom Francúzsku,
Nemecku, Anglicku a vybraných východoeurópskych štátoch.
8. Vývoj foriem štátu a štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva v novovekom a
modernom Anglicku (V. Británii).
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9. Vývoj štátu a štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva v USA počas konfederácie
a federácie.
10. Systém základných práv a slobôd v amerických dodatkoch k ústave.
11. Vývoj foriem štátu a štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva vo Francúzsku
pred a počas revolúcie.
12. Vývoj foriem štátu a štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva vo Francúzsku
po roku 1814.
13. Vývoj foriem štátu a štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva v novovekom a
modernom Nemecku do roku 1918.
14. Vývoj foriem štátu a štátneho zriadenia, pramene a inštitúty verejného práva v novovekom a
modernom Nemecku od roku 1918.
Odporúčaná literatúra:
Vojáček, L. a kol.: Dejiny verejného práva. Bratislava: UK v Bratislave, Právnická fakulta 2010
Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. Starovek. Šamorín: Heuréka 2012
Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: VO PraF UK 2007
Beňa, J.: Pramene k dejinám práva. Novovek. Bratislava: VO PraF UK 2009
Seltenreich, R. a kol.: Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha: Linde 2004
Vlček, E., Schelle, K. a kol.: Právní dějiny. (1., 2., 3.). Brno: PF MU 1998
Vyšný, P., Puchovský, J., Šošková I.: Svetové dejiny štátu a práva. Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M., Mgr. Ján Sombati,
PhD., JUDr. Alexandra Letková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPRV17-928/17

Názov predmetu:
Diplomatický protokol

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné poznatky a praktické skúsenosti z oblasti diplomatického protokolu s
akcentom na pravidlá diplomatického protokolu v Slovenskej republike.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, význam a úloha diplomatického protokolu v zahraničnej službe štátu
2. Pravidlá DP v SR – všeobecné zásady, oblasti úpravy
3. Pravidlá DP v SR – oficiálne a pracovné návštevy
4. Pravidlá DP v SR – príchod a odchod členov diplomatických misií
5. Pravidlá DP v SR – používanie štátnej vlajky SR a štátnej hymny SR
6. Pravidlá DP v SR – Protokolárne poradie
7. Ceremoniálne pravidlá (kladenie vencov, inaugurácia, štátny pohreb, prijatie diplomatického
zboru, nástupná a rozlúčková audiencia, doyen a diplomatický zbor, udeľovanie vyznamenaní
8. Diplomatické a konzulárne imunity a výsady
9. Základy diplomatickej komunikácie – ako sa správať
10. Základy diplomatickej komunikácie – ako sa vyjadrovať slovom,
11. Základy diplomatickej komunikácie – ako sa vyjadrovať písmom
12. Základy diplomatickej komunikácie – ako sa vyjadrovať telom
13. Spoločenské podniky
14. Protokolárny sprievodca pre zastupiteľské úrady akreditované v prijímajúcom štáte
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
• Peter Vršanský: Zásady diplomatickej komunikácie, Iura Edition, Bratislava 2004
• Ústava SR
• Uznesenie vlády SR č. 553 z 27.6.2007 o pravidlách diplomatického protokolu v SR
• Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
Strana: 38

• Odporúčanie MV SR č. 204-2004/00329 z 19 4.2004 o používaní štátnej vlajky a vlajky EÚ
• Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
• Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe
• Dohovor o osobitných misiách (1969)(č. 40/1987 Zb.)
• Viedenský dohovor o diplomatických stykoch z roku 1961 (č. 157/1964 Zb.)
• Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch z roku 1963 (č. 32/1969 Zb.)
• Dohovor o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú
ochranu vrátane diplomatických zástupcov (1974)(č. 131/1978 Zb.)
• Dohovor o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválený Valným
zhromaždením Organizácie Spojených národov (1946)(č. 52/1956 Zb.)
• Dohovor o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií (1947)(č. 21/1968
Zb.)
• Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2010), Článok 343 (pôvodný
článok 291 ZES)
• Protokol (č. 7) k Zmluve o fungovaní Európskej únie o výsadách a imunitách Európskej únie
• COUNCIL DECISION establishing the organisation and functioning of the European External
Action Service (11665/1/10 REV 1; Brussels, 20 July 2010) Preambula bod (17); Article 5 bod 6.
• Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Európy a protokoly k nej (1952)(č. 43/2000 Z.
z.)
• Dohoda o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a
medzinárodného personálu (2004)(č. 95/2005 Z. z.)
• Dohoda o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu (2002)(č. 418/2004 Z. z)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-SS2/17

Názov predmetu:
Diplomová práca a jej obhajoba

Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 4..
Stupeň štúdia: II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: diplomová práca a jej ústna obhajoba (100 %)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne schopnosť tvorivo pracovať s literatúrou a formálnymi prameňmi práva a
analyzovať právne prostredie. Študent zvláda kritickú analýzu odbornej a vedeckej literatúry a
právnych textov, vie tvoriť vlastné závery a východiská v odbore právo, vrátane interdisciplinárnych
súvislostí a vie ich písomne formulovať a ústne obhajovať.
Stručná osnova predmetu:
1.Odborné vedenie a metodická pomoc školiteľa, resp. vedúceho práce pri vedeckej a tvorivej
činnosti študenta zameranej na vytvorenie diplomovej práce.
2. Priblíženie hlavnej charakteristiky práce – výber témy, informácia o cieľoch a význame práce,
domáci a zahraničný kontext, analýza a syntéza poznatkov, sumarizácia existujúcej odbornej
a vedeckej literatúry, metodika práce a metodika skúmania, pracovné postupy, štrukturovanie
záverečnej práce, etika a technika citovania, aplikovateľnosť konkrétnych výsledkov výskumu,
logické usporiadanie a dostatočné zhodnotenie v konfrontácii s výsledkami iných autorov.
3. Charakteristika vybraných problémov k samotnej téme diplomovej práce, analýza súčasného
právneho stavu, ekonomických súvislostí alebo stavu poznania v konkrétnej oblasti.
4. Príprava prezentácie výsledkov vlastnej výskumnej činnosti.
5. Diskusia.
6. Vypracovanie diplomovej práce.
7. Diskusia v rámci obhajoby diplomovej práce.
Diplomová práca je zameraná najmä na právne odbory: občianske právo, právo duševného
vlastníctva, právna informatika, právo Európskej únie, finančné právo, rímske právo, právne dejiny,
pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, obchodné právo, hospodárskej právo, trestné
právo, správne právo, právo životného prostredia, teória práva, ústavné právo, medzinárodné právo.
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Šavelka, J., Myška, M., Ptašnik, A., Spáčilová, D.: Právní informační systém. Brno: Tribun EU,
2011.
Gregušová, D., Moravčíková, A., Susko, B.: Vybrané kapitoly z právnej informatiky. Bratislava:
VO PRaF UK, 2000.
Katuščák, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce : ako písať bakalárske práce, diplomové
práce, dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce,
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práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ako urobiť bibliografické odkazy, ako citovať
tradičné a elektronické dokumenty. 5. vyd. Nitra: Enigma, 2008.
Kimlička, Š.: Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690
pre "klasické" aj elektronické zdroje. Bratislava: Stimul, 2002.
Meško, D., Katuščák, D. a kol.: Chcete byť úspešní na vysokej škole? : akademická príručka.
Martin: Osveta, 2013.
Ďalšie odborné a vedecké pramene podľa tématického zamerania bakalárskej práce.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, iný so súhlasom dekana
Dátum poslednej zmeny: 14.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOP-KTPKK-KSEP/
mPRV17-913/17

Názov predmetu:
Dokazovanie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Priebežné hodnotenie: 100 %, hodnotí sa kvalita
písomného záznamu vykonania dôkazu a ústneho vykonania dôkazu.Klasifikačná stupnica: A/1
= 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 –72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX =
0 – 60 %.Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Interdisciplinárny predmet klinického charakteru vychádza z potrieb praxe. Študent si v rámci
neho cibrí schopnosť reálne identifikovať dôkazy, vykonávať ich a presvedčivo ich podať či už
v občianskoprávnom, správnom alebo trestnom konaní. Zameraný je aj na súvislosti príslušných
forenzných disciplín, vrátane kriminalistiky, a na aktuálne problémy spojené s dokazovaním vo
virtuálnom priestore s prihliadnutím aj na kriminologické súvislosti. Je zameraný na kompetencie,
ktoré sú potrebné pre výkon procesných úkonov v rámci dokazovania jednak u právnikov, ktorí
poskytujú právne služby účastníkom konania, jednak u právnikov, ktorí ako funkcionári alebo
zamestnanci orgánov verejnej moci realizujú rozhodovací proces.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem a predmet dôkazného práva. Základné pojmy dôkazného práva, terminologické rozdiely z
pohľadu viacerých právnych disciplín. Komparácia zásad týkajúcich sa dokazovania vo vybraných
konaniach pred orgánmi verejnej moci, s dôrazom na otázky rozdelenia dôkaznej povinnosti a
dôkazného bremena medzi procesné subjekty a následky ich neunesenia.
2. Taktika, etika, rýchlosť a hospodárnosť dokazovania – aké dôkazy a kedy ich navrhovať; zákonné
a etické limity taktiky dokazovania; identifikovanie potrebných dôkazov zo strany orgánu verejnej
moci a jeho aktivity zamerané na rýchlosť a hospodárnosť dokazovania.
3. Výsluch obvineného/účastníka konania/strany sporu
4. Výsluch svedka
5. Spôsoby a taktika vedenia výsluchu.
6. Konfrontácia. Rekognícia.
7. Odborná činnosť a znalecká činnosť.
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8. Listinné a vecné dôkazy
9. Obhliadka, rekonštrukcia.
10. Zadokumentovanie dôkazov, vykonanie dôkazov. Hodnotenie dôkazov a jeho priemet
do rozhodnutia. Vysporadúvanie sa s výsledkami dokazovania v odôvodnení rozhodnutia a
vysporadúvanie sa s navrhnutými, no nevykonanými dôkaznými prostriedkami.
11. Kriminalistická expertíza v oblasti počítačovej kriminality
12. Simulácia vykonania dôkazov I
13. Simulácia vykonania dôkazov II
14. Simulácia hodnotenia dôkazov a formulovania odôvodnenia rozhodnutia v rozsahu týkajúcom
sa dokazovania
Odporúčaná literatúra:
Čentéš, J. a kol.: Trestné právo procesné, Heuréka, Šamorín 2012
Kurilovská, L., Praktikum trestného práva procesného, Heuréka, Šamorín 2013
Kurilovská, L., Základné zásady trestného konania-účel a základná limitácia, Heuréka,
Šamorín 2013
Čentéš, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár, Eurokódex, Žilina 2014
Ficová, S. - Števcek, M.: Občianske súdne konanie. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck 2014.
Števček, M., Ficová, S. a kol: Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck 2016.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť, 1. Vydanie, Bratislava, C. H. Beck 2013.
Sobihard, J.: Správny poriadok : komentár. 6. prepracované vydanie. Bratislava, Iura Edition
2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., doc. JUDr.
Romana Smyčková, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., prof.
JUDr. Jozef Čentéš, PhD., JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.,
JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., doc. JUDr. Tomáš Strémy,
PhD., prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., Mgr. Martin Dufala, PhD., JUDr. Zuzana Hamuľáková,
PhD., JUDr. Matej Horvat, PhD., Mgr. Anton Martvoň, PhD., JUDr. Veronika Munková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD., doc. Mgr. Ján Škrobák,
PhD., Mgr. Jana Šmelková, PhD., prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., doc. JUDr. Juraj Vačok,
PhD., prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., JUDr. Radovan Blažek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEV/mPRV17-999/17

Názov predmetu:
Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikaní

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Predmet sa neskúša s využitím nekomentovaných právnych predpisov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa základné vedomosti o podnikateľských rizikách
v nadväznosti na rôzne veľkosti podnikov. Naučí sa používať základné termíny podnikateľského
rizika. Získané vedomosti využije v rámci ekonomickej a právnej komerčnej praxe ako konzultant,
poradca, špecialista na hodnotenie investícií a právnych spôsobov zabezpečovania eliminácie
nežiaducich následkov rizík.
Stručná osnova predmetu:
1. Podstata, úloha a členenie rizika v podnikateľskej činnosti. Súvislosť s právom.
2. Proces riadenia rizika.
3. Kvantifikácia rizika. Riziko a pravdepodobnosť.
4. Nástroje na riadenie rizika.
5. Riziková politika.
6. Investičné riziko.
7. Inflačné riziko.
8. Úrokové riziko.
9. Menové riziko.
10. Úverové riziko.
11. Politické riziko.
12. Zdroje financovania ako faktor rizika.
13. Finančné deriváty ako nástroje na riadenie rizika..
14. Opatrenia zamerané na redukciu príčin rizika. Zmeny právnej úpravy ako nástroj na zníženie
rizika.
Odporúčaná literatúra:
Rybárová, D – Grisáková, N.: Podnikateľské riziko. Iura Edition, Bratislava 2010.
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Šebek, J.: Ekonomické a právne aspekty rizika v podnikateľskej činnosti. VO PraF UK 1996.
Duckert, G. H.: Practical Enterprise Risk Management. New Jersey 2011.
Lam, J.: Enterprise risk management. New Jersey 2003.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Ing. Zdenka Poláková, PhD., doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEV/mPRV17-933/17

Názov predmetu:
Ekonomika a ekonomické vzťahy v Európskej únii

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: dve písomné previerky (30%)
Záverečné hodnotenie: ústna skúška (70%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Študenti absolvovaním predmetu získajú vedomosti o procesoch medzinárodnej ekonomickej
integrácie na pozadí globalizačných trendov. Pochopia podstatu integrácie na základe historického
vývoja. Nadobudnú prehľad o ekonomike a ekonomických vzťahoch v Európskej únii. Získané
poznatky dokážu účelne prepojiť a pochopiť s poznatkami z právnych disciplín venujúcich
sa Európskej únii. Získajú komplexnejší pohľad na doterajší vývoj integrácie so schopnosťou
objektívneho prístupu k aktuálnym procesom v Európskej únii.
Stručná osnova predmetu:
1. Ekonomické a politické východiská integračných procesov v Európe po 2. sv. vojne.
2. Globalizačné procesy vo svetovej ekonomike a vplyv na integráciu v rovine štátov a v rovine
transnacionálnych korporácií.
3. Makroekonomické a mikroekonomické úrovne integrácie.
4. Ekonomická výkonnosť Európskej únie a jej porovnanie v rámci svetovej ekonomiky.
5. Spoločný trh a štyri základné slobody – pozitíva, negatíva.
6. Ekonomické a právne aspekty vstupu krajiny do Európskej únie.
7. Kritéria prijatia eura. Európska centrálna banka a monetárna politika.
8. Rozpočet Európskej únie, príjmy a výdavky. Ciele Európskej únie do roku 2020.
9. Fondy Európskej únie v minulosti a súčasnosti, ich úloha a problematika ich využívania.
10. Možnosti vytvorenia spoločnej fiškálnej politiky. Úloha paktu rastu a stability a následné
opatrenia.
11. Spoločná poľnohospodárska, energetická, dopravná politika, sociálna politika, vzdelanie a veda
v Európskej únii.
12. Vzťahy Európskej únie k Spojeným štátom americkým, Číne, Rusku a rozvojovým krajinám.
13. Rozširovanie a prehlbovanie integrácie v Európskej únii. Ekonomické, právne a politické
aspekty odchodu z Európskej únie (BREXIT).
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14. Aktuálne otázky v Európskej únii (vplyv kríz – dlhová, migračná) možnosti riešenia.
Odporúčaná literatúra:
Šíbl, D.: Európska únia. Ekonóm, Bratislava 2006
Lipková, Ľ.: Európska únia. Sprint, Bratislava 2011
Janáčková, S.: Krize eurozóny a dluhová krize vyspělého sveta. CEP, Praha 2010
Aktuálna literatúra z časopisov a internetových zdrojov EÚ
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 26.02.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP/mPRV17-904/17

Názov predmetu:
Európske právo 2 (Právo vnútorného trhu)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomný test (riešenie praktického zadania) (50%)
Záverečné hodnotenie: ústna skúška (50%)
Minimálne hodnotenie 61 %
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Predmet má poskytnúť študentom systematický prehľad a orientáciu v právnej úprave vnútorného
trhu EÚ tak, aby získané poznatky z výučby predmetu boli základom pre ďalšie štúdium predmetov
z práva EÚ, ktoré sú špecializované na jednotlivé parciálne oblasti a sú vyučované na príslušných
katedrách a ústavoch.
Stručná osnova predmetu:
1. Voľný pohyb tovaru – Pojem tovaru, tarifné obmedzenia, colná únia, clá a poplatky s
rovnocenným účinkom clám, rozbor kľúčových judikátov.
2. Voľný pohyb tovaru – Kvóty a opatrenia s rovnocenným účinkom kvantitatívnym obmedzeniam,
Cassis de Dijon, Keck, výnimky zo zákazu obmedzení, rozbor kľúčových judikátov.
3. Voľný pohyb tovaru – Vnútroštátne zdanenie podľa čl. 110 ZFEÚ, rozbor kľúčových judikátov.
4. 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.
5. Voľný pohyb osôb - Voľný pohyb osôb, rozbor kľúčových judikátov
6. Voľný pohyb pracovníkov - Voľný pohyb pracovníkov, pojem pracovník, primárne a sekundárne
oprávnenia, výnimky zo zákazu obmedzení, rozbor kľúčových judikátov
7. Voľný pohyb pracovníkov - praktické aspekty - 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)
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8. Voľný pohyb služieb - Pojem služby, primárne a sekundárne oprávnenia, výnimky zo zákazu
obmedzení, rozbor kľúčových judikátov
9. 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).
10. Voľný pohyb kapitálu - Sloboda kapitálu a platieb, nadobúdanie nehnuteľností, majetku,
investovanie, ochrana investícií
11. 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
12. Ochrana hospodárskej súťaže 2 - Úvod do problematiky európskeho súťažného práva, jednotlivé
praktiky a inštitúty súťažného práva (koncentrácie podnikov), pramene súťažného práva, rozbor
kľúčových judikátov, štátna pomoc
13. Vybrané politiky EÚ 1 (obchodná, energetická, politika životného prostredia atď.) 1 -prehľad
o ďalších politikách, ktoré dopĺňajú „základné“ politiky slobôd vnútorného trhu, ktoré sú uvedené
v Zmluvách, ako aj na jednotlivých prípadoch identifikovať príklady politík, ktoré sa rozvinuli na
základe politík vnútorného trhu (napríklad regulácia verejného obstarávania). Dôraz bude kladený
na úroveň proporcionality a subsidiarity uplatňovania vybraných politík. Rovnako tiež vzťah medzi
jednotlivými politikami.
14. Vybrané politiky EÚ 2 (obchodná, energetická, politika životného prostredia, daňová politika,
podpora vzdelávania a kultúry atď.) - prehľad o ďalších politikách, ktoré dopĺňajú „základné“
politiky slobôd vnútorného trhu. Dôraz bude kladený na úroveň proporcionality a subsidiarity
uplatňovania vybraných politík. Rovnako tiež vzťah medzi jednotlivými politikami.
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C. : The Substantive Law of the EU The Four Freedoms. Oxford University Press, 2016.
Vivien Rose, V.—Bailey, D.: Bellamy and Child: European Union Law of Competition, Oxford
University Press, 2013.
Ashiagbor, D. – Countouris , N. – Lianos, I.: The European Union after the Treaty of Lisbon.
Cambridge University Press, 2012.
Lenaerts, K. – Van Nuffel,P.: European Union Law, Third Edition, Londýn, Sweet and Maxwell,
2011.
Craig,P. – de Búrca, G. :EU LAW, Text, Cases, and Materials. Sixth Edition. 2015, New York,
Oxford University Press.
Woods, L. – Watson, P.: Steiner & Woods EU Law, Oxford University Press, 2017
Chalmers, D. – Davies, G.— Monti, G.: European Union Law, Cambridge University Press, 2010
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU law. Oxford University Press, 2016
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský (vyučovací jazyk), anglický (štúdium literatúry a judikatúry)
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., JUDr. Hana
Kováčiková, PhD., JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 14.03.2017
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Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UPITPDV/
mPRV17-1010/17

Názov predmetu:
Európske právo duševného vlastníctva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100%
jedna seminárna práca na schválenú tému podľa vlastného výberu (50 %) a jedna prípadová štúdia
za použitia nekomentovaných právnych predpisov (50%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpi
Výsledky vzdelávania:
Predmet Európske právo duševného vlastníctva / Právo duševného vlastníctva v európskom
práve poskytne študentom všeobecné znalosti o práve súvisiacom s duševným vlastníctvom
v kontexte práva Európskej únie. V nadväznosti na to študenti získajú vedomosti z jednotlivých
okruhov európskeho práva duševného vlastníctva. V dôsledku významného postavenia práva
duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti sa zvyšuje potreba osvojenia odborných znalostí
a praktických zručností študentov z problematiky práva duševného vlastníctva na úrovni práva
Európskej únie, a to pre ich ďalšie štúdium, aj následné pôsobenie v právnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do európskeho práva duševného vlastníctva.
2. Ľudské práva a európske právo duševného vlastníctva.
3. Autorské právo I.
4. Autorské právo II.
5. Patentové právo I.
6. Patentové právo II.
7. Patentovanie nanotechnológií.
8. Ochranné známky I.
9. Ochranné známky II.
10. Práva súvisiace s autorským právom a práva k databáze.
11. Ostatné práva duševného vlastníctva.
12. Hospodárska súťaž a práva duševného vlastníctva.
13. Jurisdikcia a aplikovateľné právo.
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14. Prípadová štúdia – Analýza praktického prípadu z problematiky práva duševného vlastníctva
v kontexte práva Európskej únie.
Odporúčaná literatúra:
Kur, A. a kol.: European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials. Edward Elgar
Publishing, 2013, 608 s., ISBN 978-17-8195-364-8
Maisner, M. a kol.: Základy práva informačných technológií. Bratislava: Iura Edition, 2013, 320
s., ISBN 978-80-8078-594-9
Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. Praha: C. H. Beck, 2004,
770 s., ISBN 80-7179-765-0
Vojčík, P.: Právo duševného vlastníctva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 480 s., ISBN
978-80-7380-373-5
Relevantné články v odborných časopisoch a na Internete
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Martin Daňko, PhD., Mgr. Rastislav Munk, PhD., JUDr. Soňa Ralbovská
Sopúchová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPKK/mPRV17-948/17 Európske trestné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je predstaviť študentom koncept Európskeho trestného práva, vzájomnej justičnej
spolupráce v trestných veciach a ich nástroje. Hlavný dôraz sa kladie na predstavenie nástrojov,
ktorými EU chce dosiahnuť svoj cieľ jednotnú jurisdikciu zo všetkými potrebnými nástrojmi a na
druhej strane predmet poukazuje na prekážky, ktoré táto aktivita prináša na strane členských štátov.
V priebehu predmetu sa študenti oboznámia s najzásadnejšími a najznámejšími rozhodnutiami
súdov a európskych orgánov v tejto oblasti.
Stručná osnova predmetu:
1. Vzájomná spolupráca v trestných veciach.
2. Vzájomná dôvera.
3. Uznávanie justičných rozhodnutí.
4. III. Pilier.
5. Európsky zatýkací rozkaz.
6. Ľudské práva.
7. Charta EÚ.
8. Corpus Iuris 2000.
9. Európske procesné a hmotné právo.
10. Europeizácia trestného práva.
11. Eurojust, Europol, Schengen Acquis.
Odporúčaná literatúra:
Andre Klip; European Criminal Law: An Integrative Approach (Second Edition) (Ius
Communitatis); Publisher: Intersentia; 2 edition (January 20, 2012)
Andre Klip; Materials on European Criminal Law ; Publisher: Intersentia (March 4, 2012); Andre
Klip; Substantive Criminal Law of the European Union;Publisher: Maklu Publishers (May 15,
2011);
Martijn Zwiers; The European Public Prosecutor's Office: Analysis of a Multilevel Criminal
Justice System (Supranational Criminal Law: Capita Selecta);
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Jeroen Blomsma; Mens rea and defences in European criminal law (School of Human Rights
Research); Publisher: Intersentia (December 31, 2012)
Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Balan-Rusu; The Judicial Cooperation in Criminal
Matters in the European Union: EU Judicial Cooperation ; Publisher: LAP LAMBERT Academic
Publishing (May 8, 2012)
Annika Suominen; The Principle of Mutual Recognition in Cooperation in Criminal Matters: A
Study of the Principle in Four Framework Decisions and in the Implementation ... (Supranational
Criminal Law: Capita Selecta); Publisher: Intersentia (December 31, 2011)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1131/17

Názov predmetu:
Európsky simulovaný súdny spor

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu European Law
Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú
talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná,
zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie,
pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych
procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom
štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje
šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v
tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.europeanlawmootcourt.eu).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie s
profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P. – De Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/, http://www.ceemc.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Hana Kováčiková, PhD., Mgr. Kristína Považanová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-952/17

Názov predmetu:
Európsky simulovaný súdny spor - písomné kolo 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu European Law
Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú
talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná,
zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie,
pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych
procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom
štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje
šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v
tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.europeanlawmootcourt.eu).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
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Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P. – De Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/, http://www.ceemc.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-953/17

Názov predmetu:
Európsky simulovaný súdny spor – písomné kolo 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu European Law
Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú
talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná,
zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie,
pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych
procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom
štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje
šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v
tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.europeanlawmootcourt.eu).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
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Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P. – De Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/, http://www.ceemc.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Kristína Považanová, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-954/17

Názov predmetu:
Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné
finále 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu European Law
Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú
talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná,
zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie,
pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych
procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom
štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje
šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v
tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.europeanlawmootcourt.eu).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P. – De Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/, http://www.ceemc.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Kristína Považanová, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-955/17

Názov predmetu:
Európsky simulovaný súdny spor – ústne kolo a medzinárodné
finále 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie (Court of
Justice of the European Union) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z rôznych oblastí práva
Európskej Únie a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a
výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní
argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba
prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu European Law
Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú
talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná,
zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu konania pred Súdnym dvorom Európskej Únie,
pričom študenti pred odbornou porotou („súdom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych
procesných strán. Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom
štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje
šancu študenta prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v
tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.europeanlawmootcourt.eu).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do práva Európskej Únie
Konanie pred Súdnym dvorom Európskej Únie
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Barnard, C.: The Substantive Law of the EU. Cambridge: CUP, 2010.
Chalmers, D. – Davies, G. – Monti, G.: European Union Law. Cambridge: CUP, 2010.
Craig, P. – De Búrca, G.: EU Law. Text, Cases and Materials. Oxford: OUP, 2008.
Kaczorowska, A.: European Union Law. New York: Routledge-Cavendish, 2010.
Weatherill, S.: Cases and Materials on EU Law. Oxford: OUP, 2010.
http://eur-lex.europa.eu/, http://www.ceemc.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOPHP/mPRV17-983/17 Fúzie a akvizície obchodných spoločností
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva z nasledovného:
a) riešenie zadanej prípadovej štúdie (50%);
b) vypracovanie písomnej eseje (40%),
c) ústna prezentácia dosiahnutých výsledkov výskumu v zadanej oblasti fúzií a akvizícií
obchodných spoločností (10%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním tohto predmetu nadobudnú študenti prehľad o aktuálnych trendoch v rámci oblasti
fúzií a akvizícií obchodných spoločností v súčasných podmienkach podnikateľského prostredia.
Študent porozumie celému procesu fúzie a akvizície obchodnej spoločnosti, začínajúc nájdením
správneho akvizičného cieľa, končiac úspešným ukončením celého procesu. Študent nadobudne
poznatky o procese fúzie a akvizície, motívoch vedúcich spoločnosti k fúziám a akvizíciám
a o základných výhodách týchto korporátnych transakcií. Študent taktiež získa poznatky o
cezhraničných fúziách a o regulatórnych a suťažnoprávnych súvislostiach fúzií a akvizícií. V rámci
štúdia študent absolvuje praktický výskum týkajúci sa už uskutočnených fúzií a akvizícií, kde na
základe štúdia a výskumu dôjde k identifikácii základných teoretických štandardov a ich aplikácii
na praktický prípad.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné teórie fúzií a akvizícií
2. Historický pohľad na jednotlivé vlny fúzií a akvizícií (merger waves)
3. Ciele, výhody a nevýhody fúzií a akvizícií
4. Výber akvizičného cieľa a synergia pri fúziách a akvizíciách
5. Problematika právneho auditu (due dilligence)
6. Vyjednávanie o podmienkach, negociácia zmluvných podmienok a príprava zmluvnej
dokumentácie
7. Financovanie fúzií a akvizícií, problematika zadlženého výkupu spoločnosti
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8. Dopad transakcie fúzií a akvizícií na akcionárov, štatutárne orgány a veriteľov a ich ingerencia
v kontraktačnom procese
9. Násilné prevzatie a ochrana pred násilným prevzatím inými spoločnosťami
10. Regulatórne súvislosti fúzií a akvizícií obchodných spoločností
11. Sútažnoprávne aspekty fúzií a akvizícií obchodných spoločností a problematika cezhraničných
fúzií
12. Štruktúra transakcie a zmluvné podchytenie transakcie z oblasti fúzie alebo akvizície
13. Problematika vyhlásení a záruk (representations and warranties) v rámci transakčných
dokumentov
14. Analýza praktického príkladu fúzie ako transakcie z oblasti fúzie alebo akvizície
Odporúčaná literatúra:
Bejček, J.: Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. Brno: vyd. Masarykova univerzita,
2010
Dědič, J. a kol.: Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi. Praha:
Bova Polygon, 2012
Dvořák, T. a kol.: Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. Praha:
Wolters Kluwer, 2013
Dvořáček,J., Boukal,P., Klečka,J., Mikan, P.: Due diligence – podstata, postupy, použití. Praha :
Wolters Kluwer, 2014
Gyárfáš, J.: Inštitút „representations and warranties“ v slovenskom práve. In: Bulletin slovenskej
advokácie, 2013, roč. 19, č.3
Kuhn, P., Štenglová I., Bílá, I., Havel, B. a kol.: Zákon o přeměnách obchodních společností
a družstev, komentář. Praha: C.H.BECK, 2010
Mamojka, M. a kol: Obchodný zákonník – veľký komentár, Žilina: EUROKÓDEX, 2016
Pala,R., Palová,I., Leontiev, A.: Cezhraničné fúzie. 1. vydanie, Praha : C.H.Beck, 2010
Patakyová, M.: Obchodný zákonník, komentár, Bratislava: C. H. BECK, 2016
Sedláček,J. a kol.: Proces fúzí obchodních společností v právních, účetních a daňových
souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2013
Smrčka,Ľ.: Ovládnutí a převzetí firem. 1.vydání. Praha: C.H.BECK, BECKOVA EDICE
EKONOMIE, 2013
Stessl, M. Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie kapitálových spoločností podľa Obchodného
zákonníka. In: Bulletin slovenskej advokácie,2008, roč. 14, č.7-8
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Edita Hajnišová, PhD., JUDr. Branislav Jablonka,
PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., Dr. Angelika Mašurová,
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1003/17

Názov predmetu:
Hospodárske právne dejiny na Slovensku

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí vedomostí z vývoja právnej úpravy ekonomickej činnosti. Predmet sa venuje
oblasti obchodnej a ekonomickej činnosti fyzických a právnických osôb v minulosti, vzniku
financií, právnej definícií peňazí, vývoja daňových systémov, požičiavania peňazí, vzniku úverov,
bankovníctva a finančníctva, rozvoju obchodného a hospodárskeho práva a zásahom štátu do
ekonomiky vo feudálnom, kapitalistickom a centrálne-plánovacom hospodárskom systéme.
Stručná osnova predmetu:
1) Vymedzenie pojmov: feudálne, kapitalistické a centrálne-plánované hospodárstvo
2) Vývoj peňazí
3) Právne formy obchodnej činnosti v stredoveku a v novoveku
4) Právne formy obchodnej činnosti v 19. a v 20. storočí
5) Vývoj daňových sústav
6) Štátne orgány s pôsobnosťou v hospodárstve
7) Ekonomické transformácie a reformy v 19. storočí
8) Ekonomické transformácie a reformy v 20. storočí
9) Pôsobenie štátu vo feudálnom hospodárstve
10) Pôsobenie štátu v kapitalistickom hospodárstve
11) Pôsobenie štátu v centrálne-plánovanom hospodárstve
12) Vznik bankovníctva a poisťovníctva, ich historický vývoj, dejiny požičiavania peňazí
13) Odstraňovanie hospodárskych bariér, dejiny ekonomickej globalizácie, pôsobenie
medzinárodných hospodárskych inštitúcií
14) Dejiny ekonomických kríz, pokusy o ich riešenie
Odporúčaná literatúra:
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Dejiny Slovenska I – IV. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1986-1992.
FERGUSSON, Neill. Vzestup peněz. Praha : Argo, 2011.
VAROUFAKIS, Yanis. Globální minotaurus. Praha : Rybka publishing, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1130/17

Názov predmetu:
ICC Moot

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným trestným tribunálom
(International Criminal Court) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z medzinárodného trestného
práva ako špecifickej oblasti medzinárodného práva verejného a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného trestného práva – International Criminal Court Moot Court Competition. Ide
o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických
fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná a reflektuje aktuálne svetové dianie.
V súťaži študent obhajuje záujmy rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred
Medzinárodným trestným tribunálom (International Criminal Court), čím získava jedinečné
praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po
absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na
členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke
súťaže: http://iccmoot.com).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
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Úvod do medzinárodného trestného práva.
Konanie pred Medzinárodným trestným tribunálom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam v medzinárodnom trestnom práve.
Odporúčaná literatúra:
Cassese, A. (Ed.): The Rome Statute for an International Criminal Court: A Commentary. New
York: Oxford University Press, 2002;
Cassese, A.: International Criminal Law: Cases and Commentary. New York: Oxford University
Press, 2011;
Safferling, Ch.: International Criminal Procedure. New York: Oxford University Press, 2012;
Schabas, W.: The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. New York:
Oxford University Press, 2010;
Stahn, C., Sluiter, G.: The Emerging Practice of the International Criminal Court (Legal Aspects
of International Organization). Leiden: Brill, 2009;
Triffterer, O. (Ed.): Commentary on the Rome Statute of t
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Daniel Bednár, PhD., prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., doc. JUDr. Lucia
Kurilovská, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-943/17

Názov predmetu:
ICC Moot – písomné kolo 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným trestným tribunálom
(International Criminal Court) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z medzinárodného trestného
práva ako špecifickej oblasti medzinárodného práva verejného a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného trestného práva – International Criminal Court Moot Court Competition. Ide
o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických
fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná a reflektuje aktuálne svetové dianie.
V súťaži študent obhajuje záujmy rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred
Medzinárodným trestným tribunálom (International Criminal Court), čím získava jedinečné
praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po
absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na
členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke
súťaže: http://iccmoot.com).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodného trestného práva.
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Konanie pred Medzinárodným trestným tribunálom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam v medzinárodnom trestnom práve.
Odporúčaná literatúra:
Cassese, A. (Ed.): The Rome Statute for an International Criminal Court: A Commentary. New
York: Oxford University Press, 2002;
Cassese, A.: International Criminal Law: Cases and Commentary. New York: Oxford University
Press, 2011;
Safferling, Ch.: International Criminal Procedure. New York: Oxford University Press, 2012;
Schabas, W.: The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. New York:
Oxford University Press, 2010;
Stahn, C., Sluiter, G.: The Emerging Practice of the International Criminal Court (Legal Aspects
of International Organization). Leiden: Brill, 2009;
Triffterer, O. (Ed.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court:
Observers' Notes, Article by Article. 2nd edition. Munich/Hart: C.H. Beck, 2008;
Van Schaack, E., Slye, R. C.: International Criminal Law and its Enforcement. Cases and
Materials. 2nd edition. New York: Foundation Press, 2010;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr. Tomáš
Strémy, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-944/17

Názov predmetu:
ICC Moot – písomné kolo 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným trestným tribunálom
(International Criminal Court) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z medzinárodného trestného
práva ako špecifickej oblasti medzinárodného práva verejného a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného trestného práva – International Criminal Court Moot Court Competition. Ide
o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických
fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná a reflektuje aktuálne svetové dianie.
V súťaži študent obhajuje záujmy rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred
Medzinárodným trestným tribunálom (International Criminal Court), čím získava jedinečné
praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po
absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na
členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke
súťaže: http://iccmoot.com).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodného trestného práva.
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Konanie pred Medzinárodným trestným tribunálom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam v medzinárodnom trestnom práve.
Odporúčaná literatúra:
Cassese, A. (Ed.): The Rome Statute for an International Criminal Court: A Commentary. New
York: Oxford University Press, 2002;
Cassese, A.: International Criminal Law: Cases and Commentary. New York: Oxford University
Press, 2011;
Safferling, Ch.: International Criminal Procedure. New York: Oxford University Press, 2012;
Schabas, W.: The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. New York:
Oxford University Press, 2010;
Stahn, C., Sluiter, G.: The Emerging Practice of the International Criminal Court (Legal Aspects
of International Organization). Leiden: Brill, 2009;
Triffterer, O. (Ed.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court:
Observers' Notes, Article by Article. 2nd edition. Munich/Hart: C.H. Beck, 2008;
Van Schaack, E., Slye, R. C.: International Criminal Law and its Enforcement. Cases and
Materials. 2nd edition. New York: Foundation Press, 2010;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr. Tomáš
Strémy, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-945/17

Názov predmetu:
ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným trestným tribunálom
(International Criminal Court) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z medzinárodného trestného
práva ako špecifickej oblasti medzinárodného práva verejného a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného trestného práva – International Criminal Court Moot Court Competition. Ide
o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických
fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná a reflektuje aktuálne svetové dianie.
V súťaži študent obhajuje záujmy rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred
Medzinárodným trestným tribunálom (International Criminal Court), čím získava jedinečné
praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po
absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na
členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke
súťaže: http://iccmoot.com).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodného trestného práva.
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Konanie pred Medzinárodným trestným tribunálom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam v medzinárodnom trestnom práve.
Odporúčaná literatúra:
Cassese, A. (Ed.): The Rome Statute for an International Criminal Court: A Commentary. New
York: Oxford University Press, 2002;
Cassese, A.: International Criminal Law: Cases and Commentary. New York: Oxford University
Press, 2011;
Safferling, Ch.: International Criminal Procedure. New York: Oxford University Press, 2012;
Schabas, W.: The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. New York:
Oxford University Press, 2010;
Stahn, C., Sluiter, G.: The Emerging Practice of the International Criminal Court (Legal Aspects
of International Organization). Leiden: Brill, 2009;
Triffterer, O. (Ed.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court:
Observers' Notes, Article by Article. 2nd edition. Munich/Hart: C.H. Beck, 2008;
Van Schaack, E., Slye, R. C.: International Criminal Law and its Enforcement. Cases and
Materials. 2nd edition. New York: Foundation Press, 2010;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr. Tomáš
Strémy, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-946/17

Názov predmetu:
ICC Moot – ústne kolo a medzinárodné finále 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným trestným tribunálom
(International Criminal Court) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných
v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z medzinárodného trestného
práva ako špecifickej oblasti medzinárodného práva verejného a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného trestného práva – International Criminal Court Moot Court Competition. Ide
o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických
fakúlt z celého sveta. Kauza prípadu býva každý rok iná a reflektuje aktuálne svetové dianie.
V súťaži študent obhajuje záujmy rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred
Medzinárodným trestným tribunálom (International Criminal Court), čím získava jedinečné
praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce po
absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním na
členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke
súťaže: http://iccmoot.com).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodného trestného práva.
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Konanie pred Medzinárodným trestným tribunálom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne
pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Diskusia k aktuálnym otázkam a výzvam v medzinárodnom trestnom práve.
Odporúčaná literatúra:
Cassese, A. (Ed.): The Rome Statute for an International Criminal Court: A Commentary. New
York: Oxford University Press, 2002;
Cassese, A.: International Criminal Law: Cases and Commentary. New York: Oxford University
Press, 2011;
Safferling, Ch.: International Criminal Procedure. New York: Oxford University Press, 2012;
Schabas, W.: The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. New York:
Oxford University Press, 2010;
Stahn, C., Sluiter, G.: The Emerging Practice of the International Criminal Court (Legal Aspects
of International Organization). Leiden: Brill, 2009;
Triffterer, O. (Ed.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court:
Observers' Notes, Article by Article. 2nd edition. Munich/Hart: C.H. Beck, 2008;
Van Schaack, E., Slye, R. C.: International Criminal Law and its Enforcement. Cases and
Materials. 2nd edition. New York: Foundation Press, 2010;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr. Tomáš
Strémy, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1007/17

Názov predmetu:
Inscenácia politického procesu z rokov 1948 - 1989

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je na príklade konkrétneho politického procesu oboznámiť študentov
s trestnoprávnou represiou ako nástrojom perzekúcie občanov komunistickým režimom. Študenti
získajú vedomosti o porušovaní ľudských a občianskych práv prostredníctvom aplikácie účelovej
trestnoprávnej legislatívy. Oboznámia sa s politickou prípravou procesu i úlohou jednotlivých
zložiek justičného aparátu – Štátnej bezpečnosti, prokuratúry, súdov i obhajoby. Záverečná
verejná prezentácia inscenácie procesu môže mať edukačný záber aj na širší okruh študentov
fakulty, prípadne i laickú verejnosť. Získané vedomosti môžu upriamiť pozornosť študentov aj na
rizikové oblasti súčasnej trestnoprávnej legislatívy z hľadiska porušovania základných ľudských
a občianskych práv.
Stručná osnova predmetu:
1. Zákon č. 231/1948 Zb., kodifikácia trestného práva v roku 1950, jeho novelizácia v roku 1956
a trestnoprávna represia komunistického režimu (legislatíva a jej aplikácia)
2. Kodifikácia trestného práva v roku 1961a jeho vývoj v rokoch 1969-1989 a trestnoprávna represia
komunistického režimu (legislatíva a jej aplikácia)
3. Politické procesy, monsterprocesy a trestné právo.
4. Prípravné konanie a úloha Štátnej bezpečnosti v politických procesoch
5. Prokuratúra v politických procesoch
6. Súdy a obhajoba v politických procesoch
7. Trestnoprávny rozbor inscenovanej kauzy 1.
8. Trestnoprávny rozbor inscenovanej kauzy 2.
9. Trestnoprávny rozbor inscenovanej kauzy 3.
10. Trestnoprávny rozbor inscenovanej kauzy 4.
11. Nácvik inscenácie procesu 1.
12. Nácvik inscenácie procesu 2.
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13. Nácvik inscenácie procesu 3.
14. Verejná prezentácia inscenácie politického procesu.
Odporúčaná literatúra:
BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V.: Komunistické právo v Československu: kapitoly z
dějin bezpráví. Brno 2009, 1005 s.
CUHRA, J.: Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972. Praha 1997.
GEBAUER, F. - KAPLAN, K. - KOUDELKA, F. – VYHNÁLEK, R. (zost.): Soudní perzekuce
politické povahy v Československu 1948-1989. Statistický přehled. Praha 1993. 234 s.
KAPLAN, K.: Politické procesy 50. let v Československu. In: Politické procesy v
Československu po roce 1945 a "Případ Slánský". Sborník příspěvků ze stejnojmenné
konference, pořádané ve dnech 14.-16. dubna 2003 v Praze. Brno 2005, s. 107-114.
PEŠEK, J. – LETZ, R.: Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989. Prešov 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KRPKCP/
mPRV17-1000/17

Názov predmetu:
Interpretácia rímskych právnických pravidiel

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu je schopný:
- ovládať princípy rímskeho práva a spôsob logického myslenia rímskych právnikov najmä v oblasti
teoretickoprávnej, vecnoprávnej a záväzkovoprávnej ako neuzavretého systému právnych názorov
a stanovísk;
- aplikovať logické myslenie pri riešení právnych vzťahov súkromných osôb z hľadiska
rímskoprávneho myslenia;
- argumentovať pri diskusii s právnou problematikou pomocou ustálených právnych pravidiel,
logických konštrukcií, rôznych spôsobov interpretácie a hľadaním najlepšieho riešenia spomedzi
viacerých právnych názorov;
- pochopiť nadčasový a praktický význam právneho pravidla ako podkladu normotvornej činnosti
a nástroja pri aplikácii práva.
Stručná osnova predmetu:
1. Spôsob myslenia rímskych právnikov;
2. Pojem a význam právnického pravidla;
3. Miesto a význam definícií v práve;
4. Štruktúra právnického pravidla;
5. Analýza právnického pravidla;
6. Spôsoby a metódy interpretácie právnického pravidla.
7. Postup pri interpretácii právnického pravidla;
8. Objasnenie účinkov právnického pravidla pre právnu prax;
9. Právnické pravidlo v oblasti hmotného práva;
10. Právnické pravidlo v procesnom práve.
11. Právnické pravidlo v osobnom a majetkovom práve.
12. Možnosti uplatnenia právnického pravidla v právnej praxi.
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13. Limity využitia právnických pravidiel.
14. Nadčasový význam právnických pravidiel.
Odporúčaná literatúra:
BARTOŠEK, Milan: Škola právnického myšlení. Praha: Karolinum, 1993.
GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách. (Preložil J. Kincl). Brno: MU a Doplněk, 1999.
JUSTINIÁNSKE INŠTITÚCIE. (Preložil P. Blaho). Trnava: Iura Edition 2000.
CORPUS IURIS CIVILIS – DIGESTA. Tomus I. (preložili Peter Blaho a Jarmila Vaňková).
Bratislava : Eurokódex, 2008.
REBRO, Karol: Latinské právnické výrazy a výroky. Bratislava : Wolters Kluwer, 2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.,
Mgr. Jana Prnová, PhD., JUDr. Katarína Lenhartová, PhD., doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KRPKCP/
mPRV17-1002/17

Názov predmetu:
Inštitúty rímskeho práva v platnom práve Slovenskej republiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu je študent schopný:
- charakterizovať inštitúty a právne komparovať podoby inštitútov v historickom priereze
s ohľadom na skúmané obdobie;
- položiť zodpovedajúce právne otázky k inštitútu, ktorý právne komparuje;
- logicky správne vyargumentovať svoje právne názory na určitý inštitút a problematiku jeho
využitia v praxi;
- porozumieť významu inštitútu a zmyslu jeho aktuálnej podoby na základe ozrejmenia jeho
historickej podstaty;
Stručná osnova predmetu:
1. Systematika a rozdelenie práva (verejné a súkromné, hmotné a nehmotné a pod.).
2. Rímskoprávne zásady a maximy v súčasnom práve /judikatúre (nemo plus iuris, vigilantibus iura
scripta sunt, superficies solo cedit atď.).
3. Bona fides - dobré mravy.
4. Vznik a zánik občianstva (jednotlivé spôsoby, predpoklady).
5. Civilný a trestný proces (charakteristika jednotlivých štádií, význam, rozdiely).
6. Právnické osoby (charakteristika, vznik, zánik, druhy).
7. Jednotlivé spôsoby vzniku a zániku manželstva.
8. Ochrana slabšej strany – spotrebiteľ.
9. Držba (charakteristika, právny význam).
10. Vydržanie ako spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva.
11. Obmedzenia vlastníckeho práva (+ vecné práva k cudzej veci, vyvlastnenie).
12. Kontrakty (kúpna zmluva, úschova, zmluva o dielo, nájom, mandátna zmluva).
13. Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie, zodpovednosť za vady.
14. Právnický stav a právnické profesie.
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Odporúčaná literatúra:
BERGER, A.: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. New Jersey: The Lawbook Exchange,
LTD., 2014, ISBN 978-1-61619-466-6;
BLAHO, P.: Justiniánske inštitúcie. Trnava: Vioa Iuris Aurea, 2000, ISBN 80-88715-80-6;
BLAHO, P. – Vaňková, J.: Corpus Iuris Civilis Digesta. Tomus I., Bratislava: Euro Kodex, 2008,
ISBN 978-80-89363-07-0;
BUCKLAND, W. W.: Roman Law of Slavery: The Condition Of The Slave In Private
Law From Augustus To Justinian. Cambrodge: Cambridge University Press, 1908,
ISBN-978-1-12-069500-0;
BUCKLAND, W. W.: A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian. Cambridge:
Cambridge University Press. 1921;
DU PLESSIS, P.: Borkowski´s Textbook on Roman Law. Fourth Edition, Oxford: Oxford
University Press, 2010, ISBN 978-0-19-957488-9;
GRUBBS, J. E.: Women and the Law in the Roman Empire. A sourcebook on marriage, divorce
and widowhood. London: Routledge, 2002, ISBN 0-415-15240-0;
GRUEBER, E.: The Roman Law of Damage to Property being a Commentary on the Tittle of the
Digest Ad Legem Aquiliam (IX. 2) with the Introduction to the Study of the Corpus Iuris Civilis.
New Jersey: The Lawbook Exchange, LTD., 2004, ISBN 1-58477-447-9;
HEYROVSKÝ, L.: Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha: J. Otto. 1901.
KINCL, J. - URFUS, V. - SKŘEJPEK, M.: Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, ISBN
80-7179-031-1;
REBRO, K.- BLAHO, P.: Rímske právo. Iura Edition. 2010, ISBN 978-80-8078-352-5.
SHERWIN-WHITE, A. N.: The Roman Citizenship. Oxford: Clarendon Press, 2001, ISBN
0-19-814847-X;
ZIMMERMANN, R.: The Law of Obligation. Roman Foundations of the Civilian Tradition.
Oxford: Oxford University Press, 1996, ISBN 978-0-19-876426-7;
Zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 36/2005 Z. z. (o rodine) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.,
Mgr. Jana Prnová, PhD., JUDr. Katarína Lenhartová, PhD., doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPPSZ/
mPRV17-987/17

Názov predmetu:
Klinika antidiskriminačného práva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: riešenie modelového prípadu (100%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
absolvovaním predmetu získa študent užitočné teoretické znalosti a predovšetkým praktické
zručnosti, v súvislosti s vyhodnocovaním hmotnoprávnych a procesnoprávnych aspektov
vymožiteľnosti práva na rovnaké zaobchádzanie. Študent je schopný samostatne vyhodnotiť
skutkový stav z pohľadu antidiskriminačnej legislatívy a zároveň je schopný zužitkovať
získané závery v kontexte vymožiteľnosti sekundárnych práv, vyplývajúcich z porušenia zákazu
diskriminácie.
Stručná osnova predmetu:
predmet je zameraný na pozdvihnutie znalostnej úrovne študentov pri vyhodnocovaní prípadových
štúdií a hmotnoprávnych predpokladov, ktoré musia byť naplnené v súvislosti s tým, aby bolo
možné určité konanie alebo nekonanie označiť ako správanie porušujúce zásadu rovnakého
zaobchádzania v zmysle antidiskriminačnej legislatívy. Predmet je zároveň zameraný na riešenie
praktických prípadov, prostredníctvom ktorých je skúmaná problematika študentovi bližšia
a napomáha mu využívať získané teoretické znalosti v aplikačnej rovine. Stručná osnova predmetu:
1. uvedenie do problematiky – identifikácia relevantných hmotnoprávnych a procesnoprávnych
ustanovení
2. prevencia proti diskriminácii
3. hmotnoprávna kvalifikácia skutkových podstát – diskriminačný dôvod, oblasť a forma
diskriminácii
4. diskriminačný dôvod – prípadové štúdia
5. oblasť diskriminácie – prípadové štúdia
6. formy diskriminácie – prípadové štúdia
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7. procesnoprávne aspekty vymožiteľnosti práva na rovnaké zaobchádzanie
8. uplatniteľné nároky a ich satisfakčná povaha
9. analýza rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít
10. identifikácia aplikačných problémov
11. návrhy riešení aplikačných problémov
12. antidiskriminačný spor v simulovanom civilnom súdnom konaní - príprava
13. antidiskriminačný spor v simulovanom civilnom súdnom konaní – praktická ukážka
14. záver a hodnotenie praktických zručností študentov
Odporúčaná literatúra:
Barancová: Zákonník práce – komentár. 4. vydanie. C.H.Beck, 2015. (vybrané časti)
Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kol.: Civilný sporový
poriadok - Komentár. C.H.Beck, 2016. (vybrané časti)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., JUDr. Lenka Freel, PhD., Mgr. Michal Cenkner
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-935/17

Názov predmetu:
Klinika daňového práva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: praktické prípady a praktické zadania (100%)
Záverečné hodnotenie:
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100%; B/1,5 = 81 – 90%; C/2 = 73 – 80%; D/2,5 = 66 – 72%;
E/3 = 61 -65%; FX = 0-60%
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním kliniky daňového práva študent získa teoretické vedomosti o aplikácií predpisov
daňového práva z hmotnoprávneho aj procesného hľadiska. Bude ovládať príslušnú právnu úpravu.
Praktickým nácvikom získa vedomosti o procese aplikácie daňovoprávnych noriem, komunikácii
s klientom a so správcom dane, analýze podkladových dokumentov a uplatňovania práv v procese
daňového konania
Stručná osnova predmetu:
Výučba je v pravom význame slova spojená s metódou právneho klinického vzdelávania, resp.
s vedením výučby metódou riešenia konkrétnych autentických a modelových prípadov, ktoré sa
vyskytujú v praxi.
V rámci predmetu študenti postupujú nasledovne: 1) Vytvoria sa menšie pracovné skupiny
študentov a každej skupine je pridelený odborný konzultant (supervízor), ktorým je pedagóg
Právnickej Fakulty UK alebo odborník z praxe. 2) Každej z pracovných skupín je pridelený
konkrétny právny problém (zadanie). 3) Študenti v rámci svojej pracovnej skupiny pracujú počas
semestra na zadaní, resp. zadaniach a vypracujú právnu analýzu prípadu. V tejto fáze postupujú
študenti v úzkej spolupráci so supervízormi, ktorí ich odborne usmerňujú.
Aplikované budú prednostne:
Daňové príklady z dane z príjmu fyzickej osoby, dane z príjmu právnickej osoby,
dane z pridanej hodnoty, daní z nehnuteľnosti (daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a
nebytových priestorov v bytovom dome) a dane z motorových vozidiel.
Výučba bude zahŕňať rozbor a aplikáciu judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a
Súdneho dvora EÚ.
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Odporúčaná literatúra:
Príslušné právne predpisy a odborná literatúra podľa pokynov pedagóga k preberaným témam.
Babčák, V. a kol.: Daňové právo Slovenskej republiky. Bratislava : EPOS, 2012.
Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo. Učebnica. Bratislava : C. H. BECK, 2012
Balko, L., Králik, J. a kol.: Učebnica Finančné právo. Bratislava : VO PraF UK 2010.
Duračinská, M. - Grúň, Ľ.: Praktická príručka daňového práva, Bratislava : VO PraF UK 2001.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Mária Duračinská, CSc., JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Andrea
Koroncziová, PhD., Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOPHP/mPRV17-936/17 Klinika insolvenčného práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií podľa zadania vyučujúceho
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študent absolvovaním predmetu získa znalosti v špecifických otázkach insolvencie a o postupoch
pri riešení úpadku právnických a fyzických osôb. Teoretické poznatky budú precizované
prostredníctvom ich aplikovania na praktické prípady. Študent nadobudne detailné poznatky z
oblasti insolvenčného práva a v dôsledku používaných metód výučby bude spôsobilý nadobudnuté
poznatky analyzovať a používať v praktických situáciách, tzn. nachádzať právne relevantné
riešenia.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zameria na nasledovné okruhy tém:
� Pojem, predmet a vývoj insolvenčného práva
� Spôsoby riešenia úpadku
� Účinky vyhlásenia konkurzu a rozhodnutia v konkurznom konaní
� Právne postavenie správcu
� Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
� Postavenie veriteľov
� Súpis, správa a speňažovanie majetku
� Malý konkurz, oddlženie fyzických osôb
� Reštrukturalizácia
� Cezhraničné konkurzy
Odporúčaná literatúra:
Ďurica, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, komentár, Bratislava: C. H. BECK, 2015
Ďurica, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, Žilina: EUROKÓDEX, 2010
Pospíšil, B.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, komentár, Bratislava: Iura Edition, 2012
Patakyová, M.: Obchodný zákonník, komentár, Bratislava: C. H. BECK, 2016
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Macek, J.: Judikatúra, Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami, Bratislava: Iuris
libri, 2015
Štofková, P.: Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania, Bratislava:
Wolters Kluwer, 2014
Králik, M.: Zákon o správcoch, komentár, Bratislava: Wolters Kluwer, 2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., prof. JUDr. Mária
Patakyová, CSc., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPPSZ/
mPRV17-988/17

Názov predmetu:
Klinika pracovného práva 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne praktické schopnosti riešenia prípadových štúdií
a vyhotovovania právnych úkonov z vybraných oblastí pracovného práva a analytické schopnosti
pri výklade rozhodnutí súdnych inštancií z oblasti pracovnoprávnych sporov.
Stručná osnova predmetu:
1. Závislá práca, nútené živnosti/zastreté pracovné pomery.
2. Ochrana práv z pracovných vzťahov (možnosti riešenie pracovných sporov).
3. Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch.
4. Právna subjektivita účastníkov pracovnoprávnych vzťahov.
5. Právne úkony v pracovnom práve – vznik, zmena, zánik.
6. Zabezpečenie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov, doručovanie, lehoty a doby v pracovnom
práve.
7. Založenie a vznik pracovného pomeru.
8. Zmena pracovného pomeru (preradenie, pracovná cesta, dočasné pridelenie).
9. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca.
10. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.
11. Právne inštitúty spojené so skončením pracovného pomeru (odstupné, odchodné, pracovný
posudok, potvrdenie o zamestnaní).
12. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru.
13. Zákaz konkurencie v pracovnoprávnych vzťahoch.
14. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Odporúčaná literatúra:
Barancová, H. – Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2016.
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Barancová, H.: Zákonník práce s komentárom. 4. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 1240 s. ISBN
978-80-89603-31-2.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., JUDr. Vladimír Minčič, PhD., JUDr. Andrej Poruban,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPPSZ/
mPRV17-989/17

Názov predmetu:
Klinika pracovného práva 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne praktické schopnosti riešenia prípadových štúdií
a vyhotovovania právnych úkonov z vybraných oblastí pracovného práva a analytické schopnosti
pri výklade rozhodnutí súdnych inštancií z oblasti pracovnoprávnych sporov.
Stručná osnova predmetu:
1. Problematika pracovné času a jeho rozvrhovania 1 (pracovný čas, rozvrhovanie pracovného
času).
2. Problematika pracovného času a jeho rozvrhovania 2 (práca nadčas, práca v noci, pracovná
pohotovosť).
3. Druhy a spôsob odmeňovania v pracovnom pomere.
4. Prekážky v práci na strane zamestnanca.
5. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
7. Ochrana osobitných kategórii zamestnancov, stravovanie a vzdelávanie zamestnancov.
8. Zodpovednosť zamestnanca za škodu.
9. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu.
10. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
11. Participácia zástupcov zamestnancov pri úkonoch zamestnávateľa.
12. Kolektívne vyjednávanie.
13. Spôsoby riešenia kolektívnych sporov.
14. Osobitné formy riešenia pracovnoprávnych sporov (mediácia).
Odporúčaná literatúra:
Barancová, H. – Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2016.
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Barancová, H.: Zákonník práce s komentárom. 4. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 1240 s. ISBN
978-80-89603-31-2.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., JUDr. Vladimír Minčič, PhD., JUDr. Andrej Poruban,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOP/mPRV17-982/17

Názov predmetu:
Klinika právneho postavenia maloletého dieťaťa
v rodinnoprávnych vzťahoch

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomná klauzúrna práca s obhajobou(100%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa po jeho absolvovaní hlbšie vedomosti z oblasti právnej úpravy
právneho postavenia a ochrany maloletého dieťaťa v rodinnoprávnych vzťahoch, vyplývajúcej ako
z vnútroštátnej právnej úpravy, tak aj medzinárodných dohovorov. Mal by byť schopný prepojiť
získané vedomosti s potrebami aplikačnej praxe v podobe prípravy právnych analýz a riešenia
prípadových štúdií.
Stručná osnova predmetu:
Prípady riešené v rámci kliniky sa zamerajú najmä na nasledujúce okruhy z vnútroštátneho a
medzinárodnoprávneho pohľadu:
1. Dohovor o právach dieťaťa.
2. Najlepší záujem dieťaťa.
3. Výklad a aplikácia najlepšieho záujmu dieťaťa.
4. „Právo dieťaťa“ a „právo na dieťa“ – maloleté dieťa a konflikt rodičov.
5. únosy detí
6. Právo dieťaťa byť vypočuté.
7. Vplyv judikatúry na právne postavenie maloletého dieťaťa.
8. Odborné profesie a inštitúcie, ktoré chránia (mali by chrániť) maloleté dieťa.
9. Kolízny opatrovník, procesný opatrovník, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(správa na základe prešetrenia pomerov) a znalecký posudok.
10. Cochemský model.
Odporúčaná literatúra:
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. zväzok. Iura Edition, Bratislava 2014
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Luprichová, P. a Polačeková, S.: Repetitórium z rodinného práva. IURIS LIBRI, spol. s r.o.,
Bratislava 2014
Svoboda, J., Ficová, S.: Zákon o rodine. Komentár. Judikatúra. Eurounion, Bratislava 2005
Pavelková, B., Kubíčková, G., Čečotová, V.: Zákon o rodine. Komentár s judikatúrou.
Heuréka, Šamorín 2005
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Tamara Čipková, JUDr. Martin Križan, PhD., JUDr. Katarína Burdová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 21.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPPSZ-UEV/
mPRV17-990/17

Názov predmetu:
Klinika sociálneho práva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa praktické skúsenosti v skúmanej oblasti, schopnosť riešenia konkrétnych prípadov
aplikačnej praxe a schopnosť prezentácie prípadových štúdií.
Stručná osnova predmetu:
1. Systémy práva sociálneho zabezpečenia,
2. Organizácia a vykonávanie sociálneho zabezpečenia,
3. Konanie v sociálnom zabezpečení, Sociálnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny,
4. Riešenie konkrétnych prípadov aplikačnej praxe (výpočet jednotlivých dávok sociálneho
poistenia – napr. nemocenského, materského, ošetrovného, vyrovnávacej dávky, starobného
dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského i sirotského dôchodku, ako aj štátnych sociálnych
dávok i dávok sociálnej pomoci),
5. Komplexné vyhodnotenie prezentácie.
Odporúčaná literatúra:
Macková, Z.: Praktické príklady z práva sociálneho zabezpečenia. VO PraF UK,
Bratislava 2008
Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej
republike s príkladmi. Heuréka, 2012.
Matlák, J. a kolektív: Právo sociálneho zabezpečenia. Plzeň, Aleš Čeněk, 2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Lenka Freel, PhD., JUDr. Zuzana Macková, PhD., doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.,
Ing. Zdenka Poláková, PhD., doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP/mPRV17-923/17

Názov predmetu:
Klinika súťažného práva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna práca počas semestra (50%) – riešenie modelového prípadu (50%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zamerať sa na riešenie modelových prípadov v oblasti súťažného práva na
pravidelnej báze, a tým primäť študentov analyticky rozmýšlať a fomulovať relevantné závery
ku konkrétnym otázkam súťažného práva. Výučba prebieha interaktívnou formou a podnecuje
diskusiu medzi študentami. Po absolvovaní predmetu si študent osvojí praktickú stránku súťažného
práva, s dôrazom najmä na súťažne právo Európskej únie.
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Definícia relevantného trhu, trhová sila,
2. Horizontálne (kartelové) dohody 1
3. Horizontálne (kartelové) dohody 2
4. Leniency program
5. Vertikálne dohody 1
6. Vertikálne dohody 2
7. Zneužívanie dominantného postavenia – cenové praktiky
8. Zneužívanie dominantného postavenia – necenové praktiky
9. Kontrola koncentrácií – horizontálne koncentrácie
10. Kontrola koncentrácií – vertikálne koncentrácie
11. Súkromnoprávne vymáhania náhrady škody pri porušení súťažného práva
12. Súkromnoprávne vymáhania náhrady škody pri porušení súťažného práva
13. Štátna pomoc 1
14. Štátna pomoc 2
Odporúčaná literatúra:
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Geradin, D., Layne-Farrar, A., Petit, N.: EU Competition Law and Economics. Oxford: Oxford
University Press, 2012.
Jones, A., Sufrin, B.: EC Competition Law, Text, Cases and Materials. 6th ed. Oxford: Oxford
University Press, 2016. Kokkoris, I., Shelanski, H.: EU Merger Control. Oxford: Oxford
University Press, 2014.
Niels, G., Jenkins, H., Kavanagh, J.: Economics for Competition Lawyers. Oxford: Oxford
University Press, 2011.
Ortiz, B., Luis: EU Competition Procedure. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. Rose,
V., Bailey, D.: Bellamy and Child: European Union Law of Competition. 7th ed. Oxford: Oxford
University Press, 2013.
Whish, R.: Competition Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
slovenský
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., JUDr. Hana
Kováčiková, PhD., Mgr. Kristína Považanová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOP/mPRV17-981/17

Názov predmetu:
Klinika vecných práv

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- priebežné hodnotenie: podmienkou pre absolvovanie predmetu je vypracovanie a následná
prezentácia vopred zadanej prípadovej štúdie počas semestra.
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa praktické zručnosti v oblasti vecných práv, bude schopný
samostatné pripraviť právne analýzy, vypracovať zmluvy a podania na príslušné orgány verejnej
moci.
Stručná osnova predmetu:
Študenti zapísaní na predmet budú pod vedením a dohľadom vyučujúceho individuálne aj
skupinovo vypracúvať riešenia zadaní prípadov, pripravovať právne rozbory a analýzy, prezentovať
ich a diskutovať o nich. Konkrétne zadania budú zodpovedať aktuálnym požiadavkám aplikačnej
praxe z oblasti vecných práv.
1. Nadobúdanie vlastníckeho práva zmluvou
2. Nadobúdanie vlastníckeho práva vydržaním
3. Ochrana vlastníckeho práva – negatórna a reivindikačná žaloba
4. Odstúpenie od zmluvy o prevode nehnuteľnosti, vrátenie daru
5. Predkupné právo a následky jeho porušenia
6. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
7. Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
8. Záložné právo I
9. Záložné právo II
10. Vecné bremená
11. Vecné práva a kataster nehnuteľností
12. Prezentácia prípadovej štúdie I
13. Prezentácia prípadovej štúdie II
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14. Prezentácia prípadovej štúdie III
Odporúčaná literatúra:
Fekete I.: Občiansky zákonník veľký komentár, I.-IV. zväzok, Žilina: Eurokódex, 2015.
Števček, M. a kol.: Občiansky zákonník, 1. a 2. diel. Praha: C.H. Beck, 2015.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOHP-UKPVTK/
mPRV17-978/17

Názov predmetu:
Klinika verejného obstarávania

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne počas semestra: praktické prípady a praktické zadania (100%)
Klasifikačná stupnica: A: 100 – 91 b.; B: 90 – 81 b.; C: 80 – 71 b.; D: 70 – 61 b.; E: 60 – 51 b.;
Fx: 50 – 0 b.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú komplexný prehľad o procese verejného obstarávania z pohľadu verejných
obstarávateľov resp. obstarávateľov, ako i z pohľadu uchádzačov, a to prostredníctvom riešenia
praktických prípadov v úzkej spolupráci s vybraných odborníkmi z praxe.
Stručná osnova predmetu:
Výučba je v pravom význame slova spojená s metódou právneho klinického vzdelávania, resp.
s vedením výučby metódou riešenia konkrétnych autentických a modelových prípadov, ktoré sa
vyskytujú v oblasti verejného obstarávania. V rámci predmetu sa zameriavame na povinnosti
a konkrétne úkony verejných obstarávateľov resp. obstarávateľov, ako na prípravu výzvy na
predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní, vypracovanie súťažných podkladov,
odporučenie najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania a následné podávanie vysvetlení
súťažných podkladov a odpovedí na žiadosti o nápravu. Z pohľadu uchádzačov poukážeme
na prípravu a formátovanie obsahu ponuky uchádzača a vypracovanie podkladov pri revíznych
postupoch.
Odporúčaná literatúra:
BOVIS, C. EU public procurement law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.2012. ISBN
978-0-85793-841-1
LEXA, J. Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení. Bratislava: Beaumont s.r.o., 2012.
ISBN: 978-80-970435-5-1.
GRIGA, M., TKÁČ, J.: Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania. 1. vyd.
IURA EDITION spol. s r.o., 2012, 157 s. ISBN: 978-80-8078-492-8.
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GRIGA, M., TKÁČ, J.: Zákon o verejnom obstarávaní: komentár. 1. vyd. IURA EDITION spol. s
r.o., 2013, 852 s. ISBN: 978-80-8078-991-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Žofia Tulejová Bódi, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:

Strana: 104

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOPHP-KOP/
mPRV17-984/17

Názov predmetu:
Klinika zmluvného práva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna práca počas semestra (50%) – riešenie modelového prípadu (50%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študent absolvovaním predmetu získa komplexné a prierezové znalosti z teoretickej
a praktickej oblasti zmluvného práva a vzájomných vzťahov medzi právnou úpravou občianskeho
a obchodného práva. Absolvovaním predmetu si študent osvojí praktickú stránku zmluvného práva
SR.
Stručná osnova predmetu:
Zmluva ako inštitút súkromného práva
2. Zmluvy občianskeho/obchodného práva – vzájomný vzťah
3. Zmluvy občianskeho/obchodného práva – aplikačné problémy
4. Proces tvorby zmluvy v občianskom práve
5. Proces tvorby zmluvy v obchodnom práve
6. Vady a ich následky v zmluvnom práve
7. Mimosúdne riešenie sporov z občianskoprávnych a obchodnoprávnych záväzkov
8. Súdne riešenie sporov z občianskoprávnych záväzkov
9. Súdne riešenie sporov z obchodnoprávnych záväzkov
Odporúčaná literatúra:
Javolková, A.: Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch, IURIS LIBRI, 2014
Lukáčka, P., Dufalová, L., Lenhartová, K.: Zodpovednosť za vady diela, Bratislava: Wolters
Kluwer, 2016
Mamojka, M.: Zmluvné umenie v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014
Mitterpachová, J.: Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer,
2015
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Ondrašiková, P.: Zodpovednosť za vady - občianskoprávna zodpovednosť za vady. Bratislava:
Wolters Kluwer, 2015
Ovečková, O. : Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015
Ovečková, O.: Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition spol s r.o., 2011
Patakyová, M.: Obchodný zákonník, komentár, Bratislava: C. H. BECK, 2016
Svoboda, K.: Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromném právu. 2.
aktualizovaní a rozšířené vydaní. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.
Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kol.: Civilný sporový
poriadok. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2016
Števček, Dulak, Bajánková, Fečík, Sedlačko, Tomašovič a kol.: Občiansky zákonník II. zväzok.
Bratislava: C. H. Beck, 2016
Treščáková, D.: Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve. Praha: Leges, 2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Edita Hajnišová, PhD., JUDr. Branislav Jablonka,
PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., Dr. Angelika Mašurová,
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD., Mgr.
Lenka Dufalová, PhD., JUDr. Martin Križan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:

Strana: 106

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KRPKCP/
mPRV17-920/17

Názov predmetu:
Konfesné právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 10 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Záverečná ústna skúška - 90 %
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu je schopný:
- vysvetliť pojem náboženská sloboda, určiť jeho miesto v právnom poriadku v rámci
vnútroštátneho a medzinárodného práva
- definovať modely vzťahu štátu a cirkvi, pojmy individuálna a inštitucionálna náboženská sloboda;
- porozumieť obsahu pojmov z oblasti právnej úpravy náboženskej slobody;
- analyzovať ustanovenia zákonov upravujúcich náboženskú slobodu fyzických osôb a cirkví;
- aplikovať poznatky na riešenie problémov náboženskej slobody v systéme ľudských práv;
- pochopiť a zhodnotiť pozitíva a negatíva určitých systémov vzťahu štátu k cirkvám;
- porozumieť argumentácii súdov pri odôvodňovaní rozsudkov z oblasti ochrany náboženskej
slobody;
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet a pramene konfesného práva;
2. Teoretické základy vzťahu štátu k cirkvám a modely konfesnoprávnych úprav;
3. Medzinárodnoprávne aspekty ochrany náboženskej slobody;
4. Individuálna a korporatívna náboženská sloboda;
5. Vývoj vzťahu štátu k cirkvám na území Slovenska a v európskom priestore;
6. Konfesné právo SR - všeobecne princípy;
7. Právna úprava náboženskej slobody v odvetviach práva SR (ústavné, správne, trestné, občianske)
8. Zmluvné vzťahy štátu a cirkví;
9. Konfesnoprávna úprava vo vybraných štátoch Európy a v USA;
10. Prehľad judikatúry slovenských súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach ochrany
náboženskej slobody( 1)
11. Prehľad judikatúry slovenských súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach ochrany
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náboženskej slobody.(2)
12. Prehľad judikatúry slovenských súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach ochrany
náboženskej slobody.(3)
13. Prehľad judikatúry slovenských súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach ochrany
náboženskej slobody. (4)
14. Prehľad judikatúry slovenských súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach ochrany
náboženskej slobody. (5)
Odporúčaná literatúra:
Církev a stát. Sborník příspěvků z 1.-5. ročníku konference. Brno: Masarykova univerzita
(1996-2000).
ČEPLÍKOVÁ, Margita: Konfesné právo v Slovenskej republike. Vybrané kapitoly z histórie a
súčasnosť. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2011.
ČIKEŠ, Radovan: Vzťah štátu a cirkvi na Slovensku. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,
2010.
HRDINA, Antonín: Náboženská svoboda v právu České republiky. Praha: Eurolex Bohemia,
2004.
MARTINKOVÁ, Jana: Náboženské výnimky. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2004.
MORAVČÍKOVÁ, Michaela (ed.): Výhrada vo svedomí – Conscientious objection. Bratislava:
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví Ministerstva kultúry SR, 2007.
ROBBERS, Gerhard: Stát a církve v zemích EU. Praha: Academia a Zvon, 2002.
SPRATEK, Daniel: Evropská ochrana náboženské svobody. Brno: L. Marek, 2009.
TRETERA, Jiří, R.: Konfesní právo a církevní právo. Praha: Jan Krigl, 1997.
VALEŠ, Václav: Konfesní právo - průvodce studiem. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.
TRETERA, Jiří Rajmund / HORÁK, Záboj: Konfesní právo. Praha : Leges, 2016.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., JUDr.
Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPPSZ/
mPRV17-992/17

Názov predmetu:
Koordinácia systémov práva sociálneho zabezpečenia v EÚ

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne praktické a najmä teoretické vedomosti a schopnosti
riešenia sporov a problematík spojených s rozdielnymi právnymi úpravami členských krajín EÚ
a Slovenskej republiky v oblasti práva sociálneho zabezpečenia so zameraním na koordináciu
systémov práva sociálneho zabezpečenia a vyrovnávania rozdielov medzi jednotlivými systémami.
Stručná osnova predmetu:
1. Postavenie práva sociálneho zabezpečenia v systéme práva
2. Organizácia sociálnej ochrany vo vybraných štátoch EÚ
3. Koordinácia – harmonizácia
4. Základné princípy koordinácie
5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho
zabezpečenia – osobný rozsah
6. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v oblasti nemocenského poistenia
7. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v oblasti dôchodkového poistenia
8. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v nezamestnanosti a u ekonomicky neaktívnych
občanov
9. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v oblasti systému štátnej sociálnej podpory
dôchodkového poistenia
10. Medzinárodný rozmer zdravotného poistenia
11. Postavenie štátnych príslušníkov krajín, ktoré nepatria do EÚ
12. Úloha Súdneho dvora Európskej Únie pri interpretácii nariadenia č. 883/2004 o koordinácii
systémov sociálneho zabezpečenia a jej záväznosť
13. Zabezpečenie koordinácie systémov sociálneho zabezpečenie v SR.
Odporúčaná literatúra:
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Matlák, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012; 356 s. ISBN
978-80-7380-403-9.
Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia - všeobecná časť. Heuréka, Šamorín 2009; 161 s.
ISBN 978-80-89122-53-0.
Tröster, P.: Právo sociálního zabezpečení. C.H. Beck, Praha 2008; 367 s. ISBN
978-80-7400-032-4
PENNINGS, Frans: European Social Security Law, 6th edition. Cambridge: Intersentia, 2015.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Lenka Freel, PhD., JUDr. Zuzana Macková, PhD., doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPKK/mPRV17-937/17 Kriminalistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom výučby kriminalistiky ako samostatnej a interdisciplinárnej vedy v systéme vied, je
zvládnutie teoreticko–metodologických otázok a problémov kriminalistiky, histórie kriminalistiky,
základných pojmov súvisiacich s jej postavením v systéme vied, s významom poznatkov a
odporúčaní kriminalistiky pre rozvoj trestnoprávnej teórie a aplikačnej praxe, s metodológiou a
základnými inštitútmi kriminalistiky, zvládnutie vybraných metód kriminalistickej identifikácie
osôb a vecí (kriminalistická technika),vybraných kriminalisticko-taktických (štrukturálnych) metód
(kriminalistická taktika) a konkrétnych postupov pri vyšetrovaní vybraných druhov trestnej činnosti
(kriminalistická metodika).
Stručná osnova predmetu:
1. Historický vývoj kriminalistiky a súčasné smery jej rozvoja
2. Pojem kriminalistiky a jej základné funkcie, postavenie kriminalistiky v systéme vied
3. Systém kriminalistiky, objekt a predmet kriminalistiky
4. Vzťah kriminalistiky k trestnému právu hmotnému a k trestnému právu procesnému
5. Kriminalistické učenie o stopách
6. Kriminalistická charakteristika trestného činu
7. Kriminalistické skúmanie, kriminalistická identifikácia, kriminalistická dokumentácia
8. Kriminalistická technika (Identifikácia osôb podľa vzhľadu, daktyloskopia, kriminalistická
biológia, odorológia, trasológia, fonoskopia, kriminalistická pyrotechnika, kriminalistická
balistika, mechanoskopia, analýza ručného písma, grafická diagnostika, kriminalistická
informatika)
9. Kriminalistická taktika (výsluch, obhliadka, prehliadka, konfrontácia, vyšetrovací experiment,
rekonštrukcia, rekognícia)
10. Vyšetrovacie verzie
11. Plánovanie a organizácia vyšetrovania
12. Kriminalistická metodika
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Odporúčaná literatúra:
Blažek, R.: Kriminalistika, Heuréka, Šamorín : 2016
Fedorovičová, I.: Teoreticko- metodické otázky kriminalistiky. Epos, Bratislava 2002
Porada, V.: Kriminalistika. Iura Edition, Bratislava 2007
Šimovček, I.: Kriminalistika. Aleš Čenek, Plzeň 2011
Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J.: Kriminalistika. C. H. Beck, Praha 2001
Straus, J.: Kriminalistická technika, 3. rozšířené vydání, Aleš Čenek, Plzeň : 2012
Straus, J.: Kriminalistická taktika, 2. rozšířené vydání, Aleš Čenek, Plzeň : 2008
Straus, J.: Kriminalistická metodika, 2. vydání, Aleš Čenek, Plzeň : 2008
Porada, V. – Straus, J.: Kriminalistické stopy – teorie, metodologie, praxe, Aleš Čenek, Plzeň :
2012
Porada, V. a kol.: Kriminalistika – výskum, pokroky, perspektivy, Aleš Čenek, Plzeň : 2013
Porada, V. a kol.: Kriminalistika – teorie, metódy, metodologie, Aleš Čenek, Plzeň : 2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Radovan Blažek, PhD., doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPKK/mPRV17-938/17 Kriminológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 20 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich. 80 % Kriminologický výskum a
prezentácia jeho výsledkov
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Výučba kriminológie má za cieľ oboznámiť študentov PraF UK s obsahovou náplňou tejto
samostatnej, interdisciplinárnej vedy, ktorá sústreďuje pozornosť na kriminologicko-trestnoprávnu
charakteristiku trestnej činnosti, jej príčiny a podmienky, na páchateľa, obeť trestného činu, na
poznávanie stavu zločinnosti a v kontexte s tým na prevenciu tohto nežiaduceho javu.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, úlohy kriminológie,
2. charakteristika základných kriminologických smerov,
3. stav, štruktúra, dynamika kriminality, index kriminality,
4. príčiny a podmienky kriminality
5. viktimológia ako významný vedný odbor kriminológie, typológia obetí,
6. osobnosť páchateľa, typológia páchateľov, prognózovanie kriminálnej kariéry,
7. organizovaný zločin, organizovaná kriminalita v SR, opatrenia medzinárodného spoločenstva
súvisiace s organizovaným zločinom, vybrané druhy kriminality,
8. prevencia trestnej činnosti, pojem, systém,
9. rozdelenie prevencie kriminality.
10. kriminologický výskum
11. prezentácia kriminologického výskumu 1
12. prezentácia kriminologického výskumu 2
13. prezentácia kriminologického výskumu 3
14. prezentácia kriminologického výskumu 4
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
Dianiška, G., Strémy, T., Vráblová, M.: Kriminológia, 3, vydanie, Aleš Čenek, Plzeň : 2016
Holcr, K. a kol.: Kriminológia. Iura Edition, Bratislava : 2008
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Turayová, Y. a kol.: Vybrané kapitoly z kriminológie. VO PraF UK, Bratislava : 2005
Turayová, Y.: Kriminologické aspekty zločinu. Iura Edition, Bratislava : 2001
Turayová, Y., Čič, M.: Spoločnosť proti zločinu. Veda, Bratislava : 2009
Válková, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. C.H. Beck, Praha : 2012
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., doc. JUDr. Yvetta
Turayová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KRPKCP/
mPRV17-1001/17

Názov predmetu:
Kánonickoprávna manželská kazuistika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu je študent schopný:
- vymedziť skutkovú podstatu konkrétneho prípadu z oblasti kánonického manželského práva
(subsumovať prípad pod konkrétne ustanovenie Kódexu kánonického práva);
- položiť zodpovedajúce právne otázky k riešenému prípadu;
- logicky správne vyargumentovať svoje právne názory na určitý manželskoprávny problém
z prostredia katolíckej cirkvi;
- porozumieť postupu činnosti a úlohám orgánov súdneho procesu v katolíckej cirkvi pri riešení
manželskoprávnych prípadov;
Stručná osnova predmetu:
1. Dôvody neplatnosti manželstva v kánonickom práve katolíckej cirkvi a ich kategorizácia;
2. Iné dôvody manželskoprávnych káuz (rozviazanie manželstva, odlúčenie manželov)
3. Teória kánonického manželského procesného práva;
4. Interpretačné princípy.
5. Zásady pri riešení manželskoprávnych káuz;
6. Súdna príslušnosť v manželskoprávnych kauzách;
7. Subjekty manželskoprávnej kauzy;
8. Predmet manželskoprávnej kauzy (dôvod žaloby);
9. Skutkový a právny stav;
10. Postup pri riešení manželskoprávnej kauzy (uvedenie kauzy, dokazovanie);
11. Využitie judikatúry pri riešení kauzy;
12. Rozsudok v kauze (výrok, odôvodnenie, argumentácia);
13. Účinky rozsudku na právny status účastníkov kauzy;
14. Zovšeobecnenie a teoretický význam rozhodnutia vo veci.
Odporúčaná literatúra:
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DUDA, Ján: Pokus o katolícku manželskú cirkevnoprávnu kazuistiku. Spišské Podhradie:
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001.
DUDA, Ján a kol.: Vybrané rozsudky Rímskej roty „Coram Faltin“, kán. 1095, bod 2 CIC.
Katolícka univerzita v Ružomberku : Ústav práva a kánonického práva, 2014.
DUDA, Ján a kol.: Vybrané rozsudky Rímskej roty „Coram Faltin“, kán. 1095, bod 3 CIC.
Katolícka univerzita v Ružomberku : Ústav práva a kánonického práva, 2014.
GROCHOLEWSKI, Zenon: Štúdie z procesného kanonického práva. Spišské Podhradie:
Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka,1995.
HRDINA, Antonín: Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
KRAJČI, Jozef: Veľké tajomstvo (cirkevné manželské a trestné právo). Bratislava: Pressfoto,
1993.
NEMEC, Matúš: Základy kánonického práva. Bratislava: Iura Edition, 2007.
NĚMEC, Damián: Manželské právo katolické církve. Praha: Krystal OP, 2006.
Kódex kánonického práva 1983. Latinsko-slovenské vydanie. Trnava: Spolok svätého
Vojtecha,1996.
POLÁŠEK, František: Procesní právo. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2003.
ADNOTATIO IURISPRUDENTIAE (časopis s kánonickoprávnou problematikou). Brno:
Akademie kanonického práva (od r. 2006 -)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., JUDr. Veronika Čunderlík Čerbová, PhD., doc.
JUDr. Matúš Nemec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KRPKCP/
mPRV17-919/17

Názov predmetu:
Kánonické právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 10 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Záverečná ústna skúška - 90 %
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu je študent schopný:
- pojmovo vymedziť základné inštitúty kánonického práva katolíckej cirkvi;
- chápať súvislosti jednotlivých oblastí kánonického práva;
- logicky a právne argumentovať ohľadne otázok z rôznych oblasti kánonickoprávnych vzťahov,
najmä manželskoprávnych;
- bližšie analyzovať dôvody existencie konkrétnych inštitútov kánonického práva a spôsoby ich
uplatňovania v právnych vzťahoch v rámci katolíckej cirkvi;
- porozumieť členeniu vývoja kánonického práva a jeho dosahu na obsah a charakter kánonického
práva;
Stručná osnova predmetu:
1. Dejiny, resp. obdobia vývoja kánonického práva katolíckej cirkvi;
2. Základné pojmy a vzťahy (cirkevné právo, kánon, pramene a systém kánonického práva,
kánonickoprávne vzťahy, vzťah teológie a kánonického práva);
3. Rozdelenie práva (verejné a súkromné, hmotné a procesné, prirodzené a pozitívne)
4. Subjekty práva (osoby fyzické a právnické; právna spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony);
5. Kánonickoprávne normy (pojem, štruktúra, platnosť a pôsobnosť, klasifikácia);
6. Právne skutočnosti (právne úkony);
7. Verejná moc katolíckej cirkvi (druhy jurisdikcie, vnútorné a vonkajšie fórum výkonu jurisdikcie,
cirkevný úrad);
8. Kánonické ústavné právo (hierarchia a vzťahy v nej, orgány univerzálnej a partikulárnej cirkvi);
9. Kánonické magisteriálne právo (právna úprava katechézy a cirkevného školstva);
10. Právna úprava sviatostí (dôraz je na oblasť manželského práva);
11. Majetkové právo katolíckej cirkvi (subjekty, nadobúdanie a správa majetku);
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12. Kánonické trestné právo (pojem a druhy trestov, trestná zodpovednosť, pojem trestný čin
a klasifikácia trestných činov)
13. Kánonické procesné právo (občianskoprávny proces, administratívny a trestný proces, osobitné
procesy);
14. Manželské procesy v kánonickom práve (proces neplatnosti manželstva, proces rozviazania
manželstva v prospech viery, proces rozviazania nedokonaného manželstva);
Odporúčaná literatúra:
BEŇA, Jozef: Pramene k dejinám práva. Stredovek. Bratislava: VO PraF UK, 2007.
BRTKO, Róbert: Kánonický trest ako výchovný a liečivý prostriedok Cirkvi. Ružomberok: PF
KU v Ružomberku, 2004.
DUDA, Ján: Náčrt právnej ekleziológie. Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána
Vojtaššáka, 2002.
FILO, Vladimír: Kánonické právo. Úvod a prvá kniha. Bratislava: RKCMBF UK, 1997.
GROCHOLEWSKI, Zenon: Štúdie z procesného kanonického práva. Spišské Podhradie:
Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka,1995.
HRDINA, Antonín: Kanonické právo. Praha: Eurolex Bohemia, 2002.
KRAJČI, Jozef: Veľké tajomstvo. Bratislava: Pressfoto, 1993.
NEMEC, Matúš: Základy kánonického práva. Bratislava: Iura Edition, 2007.
NĚMEC, Damián: Manželské právo katolické církve. Praha: Krystal OP, 2006.
Kódex kánonického práva 1983. Latinsko-slovenské vydanie. Trnava: Spolok svätého
Vojtecha,1996.
VESELÁ, Renata – MRKÝVKA, Petr: Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno:
Masarykova univerzita, 1992.
VRANA, Vladimír: Dejiny cirkevného práva. Košice: UPJŠ, 1991.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc., doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., JUDr.
Veronika Čunderlík Čerbová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KOP-KTPSV/
mPRV17-1121/17

Názov predmetu:
Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 % - aktivita na seminároch, práca podľa pokynov vyučujúcich
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základnými logickými teóriami významu jazykových výrazov, princípmi
logickej sémantiky, logickou argumentáciou v práve, deduktívnym a abduktívnym usudzovaním v
oblasti právnej praxe a základnými metódami interpretácie v právnej teórii a praxi.
Stručná osnova predmetu:
1. Logicko-sémantická analýza prirodzeného jazyka, špecifiká normatívnych jazykov, jazyk práva.
Teórie významu výrazov jazyka.
2. Logické operátory v právnych textoch (spojky, kvantifikátory, modifikátory, výpustky, anafora).
Koreferencia verzus synonymia výrazov.
3. Postojové kontexty (vie, že, domnieva sa, že,) v právnych normách - štruktúrovanosť významov
výrazov. Sémantické pravidlá (princíp skladobnosti, supozícia de dicto – de re) .
4. Logické vyplývanie pre oblasť noriem – dostatočná a nutná podmienka právnej regulácie.
5. Normatívne modality ako postoje (prikazuje, zakazuje, dovoľuje) k ne/vykonaniu činnosti. 6.
Logická štruktúra právnych noriem; ne/vykonanie právnej regulácie.
7. Tvorba právnych noriem z pohľadu logiky: inštrument racionálneho zákonodarcu (princípy
konzistentnosti, konkluzívnosti, jednoznačnosti, úplnosti, koncíznosti).
8. Abduktívne usudzovanie – hľadanie najlepšieho vysvetlenia skutkov, príčin udalostí, motívov
činov.
9. Argumentácia a diskusia v právnej praxi. Námietky voči argumentácii: vecné, procesné,
formálne. Eristická argumentácia.
10. Metódy interpretácie právnych textov – pojem a základný prehľad.
11. Jazyková (syntakticko-sémantická) metóda interpretácie právnych textov.
12. Historické, systematické, intencionálne (vôľa zákonodarcu) metódy interpretácie právnych
textov.
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13. Teleologické (a simili, per analogiam legis/iuris, a contrario, a fortiori), praxeologické metódy
interpretácie právnych textov.
14. Logika a metodológia právnej vedy.
Odporúčaná literatúra:
ALEXANDER, L., SHERWIN, E. (2008): Demystifying Legal Reasoning. Cambridge: CUP.
GAHÉR, F. (2015): Interpretácia v práve I. Filozofia, 70 (8), 647-658.
GAHÉR, F. (2015): Interpretácia v práve II. Filozofia, 70 (10), 789-799.
GAHÉR, F. – ŠTEVČEK, M. (2016): Logická (ne)konzistentnosť normatívneho systému a jej
metodologické korekcie. Právny obzor 99, č. 3, s. 186 – 203.
GAHÉR, F. (2016): Abduktívne a deduktívne usudzovanie v pozitívnom práve. 22. Slovenské dni
práva. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 29-44.
GAHÉR, F. (2017): Logika, normativita a konatívne fakty. Organon F 24 (Suppl.).
MARMOR, A. (2006): Legal Positivism: Still Descriptive and Morally Neutral. Oxford Journal
for Legal Studies, 26 (4), 683-704.
MELZER, F. (2011): Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. C.H. Beck.
SOBEK, T. (2008): Argumenty teorie práva. Vyd. Aleš Čeněk.
SOBEK, T. (2011): Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha: Ustav statu a prava AV ČR.
SVOBODA, V. (2013): Logika pro Pány, Otroky a Kibice. Filosofický průvodce světem
deontické logiky. Praha: Filosofia.
SAVIGNY, C. F. VON (2004): Vorlesungen über juristische Methodologie 1802 – 1842.
Mazzacane, A. (Hrsg.), Frankfurkt am Main: Vittorio Klostermann.
TRYZNA, J. (2010): Právni principy a právni argumentace. Auditorium, Praha.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. PhDr. František Gahér, CSc., prof. JUDr. PhDr.
Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1126/17

Názov predmetu:
Lyžovanie 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 48s
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotie 100 %
športová aktivita podľa pokynov vyučujúcich
Výsledky vzdelávania:
Získanie a zdokonalenie lyžiarskych zručností, návykov a teoretických poznatkov v zjazdovom
lyžovaní.
Stručná osnova predmetu:
Lyžiarsky výcvik, zdokonaľovanie lyžiarskych techník
Odporúčaná literatúra:
ŽÍDEK, J.: Zjazdové lyžovanie. Peter Mačura – PEEM, Bratislava 2006, ISBN 80-89197
ŽÍDEK, J. – PETROVIČ, P.: Lyžovanie – Zjazd – Behy. Peter Mačura – PEEM, Bratislava 2009,
ISBN 978-80-89197-97-2
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Jaroslava Argajová, PhD., Mgr. Andrej Kolárik, PhD., Mgr. Erika Rondová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPPPSZ/
mPRV17-991/17

Názov predmetu:
Medzinárodné a európske pracovné právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s problematikou medzinárodného a európskeho sociálneho práva, ktorého
súčasťou je problematika pracovnoprávnych vzťahov. Komplexná povaha tohto predmetu
umožňuje študentom pochopiť vzájomný vzťah medzi dvoma imanentnými prvkami tohto
predmetu, ktoré upravujú pracovné otázky na medzinárodnej a európskej úrovni, vrátane odlišného
prístupu k a metódy použitej pri prv uvedenej úprave. Po absolvovaná predmetu študent bude
schopný aplikovať normy medzinárodného práva v praxi.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do medzinárodného a európskeho pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
(pramene, princípy a najdôležitejšie pojmy)
2. Inštitucionálny a legislatívny rámec OSN, MOP, Rada Európy a Európska únia, kompetencie,
normotvorba a medzinárodné zmluvy
3. Voľný pohyb pracovníkov (právna úprava, obsah, princípy, pojmy, systém)
4. Voľný pohyb pracovníkov (ochrana práv migrujúcich pracovníkov)
5. Vysielanie pracovníkov a medzinárodné súkromné pracovné právo (právomoc a uznávanie
a výkon rozsudkov, rozhodné právo pre zmluvné záväzky a protestné akcie v kolektívnom
vyjednávaní)
6. Antidiskriminačné právo I (úvod, pramene, základné pojmy, zakázané dôvody: rasa, etnická
príslušnosť, sexuálna orientácia, vek, zdravotné postihnutie, náboženstvo a viera)
7. Antidiskriminačné právo II (zakázaný dôvod pohlavie) – implementácia zásady rovnakého
zaobchádzania v oblasti zamestnania a povolania, v oblasti prístupu k tovarom a službách
8. Atypická práca (práca na kratší pracovný čas, práca na dobu určitú, dočasná agentúrna práca)
9. Úprava pracovných podmienok pre osobitné skupiny (ženy, mladiství zamestnanci, osoby
starajúce sa o rodinu)
10. Pracovný čas a dovolenka, a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
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11. Ochrana zamestnanca pri hromadnom prepúšťaní, prevodoch podnikov a závodov a platobnej
neschopnosti zamestnávateľov
12. Sociálny dialóg – (participácia zamestnancov, tripartita)
13. Kolektívne pracovné právo (kolektívne vyjednávanie, štrajk, výluka)
Odporúčaná literatúra:
BARANCOVÁ, H.: Pracovné právo Európskej únie. Bratislava, Sprint 2, 2016, 656 s. ISBN
978-80-89710-25-6
KURIL, M.: International and European Labour Law (selected chapters). Bratislava, VO PF UK,
2009
SERVAIS, Jean-Michel: International Labour Law - Fourth Edition. Alphen aan den Rijn: Kluwer
law international, 2014
BLANPAIN, Roger: European Labour Law - Fourteenth Revised Edition. Alphen aan den Rijn:
Kluwer law international, 2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Lenka Freel, PhD., JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., JUDr. Andrej Poruban, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPRV17-903/17

Názov predmetu:
Medzinárodné právo súkromné 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie kontrolné otázky, testy – 40 % z celkového hodnotenia
Ústna skúška - 60 % z celkového hodnotenia
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetov „Medzinárodné právo súkromné 1 a 2“ je oboznámiť študenta s technikami
používanými pri úprave súkromnoprávnych vzťahov medzinárodnej povahy. Pri výučbe je
dôraz kladený nielen na popis techník úpravy týchto vzťahov, ale, a to predovšetkým, aj na
schopnosť študenta náležitým spôsobom zdôvodniť realizované kroky. Nakoľko, bez nevyhnutných
teoretických základov nie je možné zvládnuť žiadnu pozitívno-právnu disciplínu, predmet
„Medzinárodné právo súkromné 1“ sa zameriava práve na objasnenie základných, prevažne
teoreticko-právnych súvislostí a hlavných inštitútov odvetvia.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, povaha a predmet medzinárodného práva súkromného
2. Súkromnoprávny vzťah medzinárodnej povahy
3. Pramene medzinárodného práva súkromného
4. Osobitosti medzinárodného práva súkromného
5. Miesto medzinárodného práva súkromného v slovenskom právnom poriadku a v práve EÚ
6. Pravidlá aplikácie noriem medzinárodného práva súkromného
7. Základné inštitúty medzinárodného práva súkromného
8. Priama metóda úpravy súkromnoprávnych vzťahov medzinárodnej povahy
9. Kolízna metóda úpravy súkromnoprávnych vzťahov medzinárodnej povahy
10. Soft Law a miesto jeho nástrojov pri úprave súkromnoprávnych vzťahov medzinárodnej povahy
11. Pojem, predmet a miesto medzinárodného práva procesného v slovenskom právnom poriadku
12. Medzinárodná právomoc – základné pravidlá pre jej určovanie
13. Postavenie cudzincov v konaní a vyňatie spod právomoci slovenských súdov
14. Verejná listina a jej použitie v zahraničí so zachovaním účinkov verejnej listiny
Odporúčaná literatúra:
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Lysina, P., Ďuriš, M., Haťapka, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. Vydanie. C. H. Beck,
Bratislava 2016
Lysina, P., Štefanková, N., Ďuriš, M., Števček, M.: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a
procesnom. Komentár. C. H. Beck, Praha 2012
Lysina, P., Ďuriš, M.: Medzinárodná kúpna zmluva- základné spôsoby právnej úpravy kúpnej
zmluvy v medzinárodnom obchode. Virtual Com, Bratislava 2012.
Van Calster, G.: European Private International Law. Second Edition. Hart Publishing, Oxford
2016
Kučera Z. – Pauknerová, M. – Růžička, K. a kol. Mezinárodní právo soukromé, 8. Vydání, Aleš
Čeněk, s.r.o. a Doplněk, Plzeň 2015,
Kyselovská, T. – Drličková, K. - Valdhans, J. - Rozehnalová, N. : Mezinárodní právo soukromé
Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I), Wolters Kluwer, Praha 2013
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský alebo anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD., doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr.
Katarína Burdová, PhD., JUDr. Peter Lysina, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPRV17-907/17

Názov predmetu:
Medzinárodné právo súkromné 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie kontrolné otázky, testy – 40 % z celkového hodnotenia
Ústna skúška - 60 % z celkového hodnotenia
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetov „Medzinárodné právo súkromné 1 a 2“ je oboznámiť študenta s technikami
používanými pri úprave súkromnoprávnych vzťahov medzinárodnej povahy. Pri výučbe je
dôraz kladený nielen na popis techník úpravy týchto vzťahov, ale, a to predovšetkým, aj na
schopnosť študenta náležitým spôsobom zdôvodniť realizované kroky. Predmet „Medzinárodné
právo súkromné 2“ kontinuálne nadväzuje na predmet „Medzinárodné právo súkromné 1“. V
priebehu semestra študenti získajú vedomosti o tom, ako správne aplikovať právne predpisy
medzinárodného práva súkromného, kde popri slovenskom vnútroštátnom práve ťažisko tvoria aj
právne akty sekundárneho práva Európskej únie, či bohatá judikatúra Súdneho dvora EÚ.
Stručná osnova predmetu:
1. Pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci a určovania rozhodného práva vo veciach
osobného stavu (úprava v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
v znení neskorších predpisov)
2. Pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci v majetkových veciach (modality aplikácie
revidovaného nariadenia Brusel I a priestor pre subsidiárnu aplikáciu medzinárodných zmlúv a
zákona č. 97/1963 Zb.)
3. Alternatívne riešenie sporov v majetkových veciach (arbitráž)
4. Určovanie rozhodného práva v rámci zmluvných záväzkových vzťahov medzinárodnej povahy
(nariadenie Rím I)
5. Určovanie rozhodného práva v rámci mimozmluvných záväzkových vzťahov medzinárodnej
povahy (nariadenie Rím II)
6. Pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci v rodinných veciach (modality aplikácie
nariadenia Brusel IIa a súvisiacich nariadení, aplikácia medzinárodných zmlúv a zákona č. 97/1963
Zb.)
7. Určovanie rozhodného práva v rodinných veciach medzinárodnej povahy
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8. Pravidlá posudzovania medzinárodnej právomoci v dedičských veciach (modality aplikácie
nariadenia 650/2012)
9. Určovanie rozhodného práva v dedičských veciach medzinárodnej povahy
10. Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí
11. Ďalšie nástroje sekundárneho práva EÚ zabezpečujúce voľný pohyb súdnych rozhodnutí v
priestore EÚ
12. Právna pomoc v styku s cudzinou – medzinárodnoprávna úprava
13. Právna pomoc v styku s cudzinou – nástroje práva EÚ
14. Osvedčenie o práve, vzájomnosť, iné úkony vo vzťahu k cudzine
Odporúčaná literatúra:
Lysina, P., Ďuriš, M., Haťapka, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. Vydanie. C. H. Beck,
Bratislava 2016
Lysina, P., Štefanková, N., Ďuriš, M., Števček, M.: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a
procesnom. Komentár. C. H. Beck, Praha 2012
Lysina, P., Ďuriš, M.: Medzinárodná kúpna zmluva- základné spôsoby právnej úpravy kúpnej
zmluvy v medzinárodnom obchode. Virtual Com, Bratislava 2012.
Van Calster, G.: European Private International Law. Second Edition. Hart Publishing, Oxford
2016
Kučera Z. – Pauknerová, M. – Růžička, K. a kol. Mezinárodní právo soukromé, 8. Vydání, Aleš
Čeněk, s.r.o. a Doplněk, Plzeň 2015,
Kyselovská, T. – Drličková, K. - Valdhans, J. - Rozehnalová, N. : Mezinárodní právo soukromé
Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I), Wolters Kluwer, Praha 2013
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský alebo anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD., doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr.
Katarína Burdová, PhD., JUDr. Peter Lysina, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPRV17-902/17

Názov predmetu:
Medzinárodné právo verejné 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je hodnotený priebežným hodnotením a ústnou skúškou. Priebežné hodnotenie tvorí 40
% z celkového hodnotenia predmetu a je založené na aktívnej účasti, t.j. účasti na diskusiách
a riešeniach príkladov počas prednášok a seminárov v rozsahu 10 %, a na maximálne dvoch
písomných zadaniach (v celkovom rozsahu 30 %). Ústna skúška tvorí 60 % z celkového hodnotenia
predmetu. K úspešnému absolvovaniu predmetu je potrebné získať spolu min. 61 % (známka E).
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa potrebné poznatky z predmetu medzinárodné právo verejné – všeobecná časť.
Cieľom predmetu je priblížiť študentom základné inštitúty a princípy medzinárodného práva
verejného ako aj jeho interakciu s vnútroštátnym právom na jednej strane a medzinárodnou
integráciou vzťahov na strane druhej. Výučba sa sústreďuje na kombináciu teoretických prístupov,
dynamického vývoja práva v súčasnom období a aplikáciu kľúčových medzinárodnoprávnych
noriem.
Základnými obsahovými prvkami predmetu sú analýza medzinárodného práva verejného z pohľadu
jeho povahy, subjektov, tvorby a právnych prameňov a vzťahu k vnútroštátnemu právu a
právu Európskej únie. Pozornosť je venovaná všeobecným inštitútom akými sú medzinárodné
zmluvy, obyčaje a ďalšie pramene, základné princípy medzinárodného práva, riešenie sporov v
medzinárodnom práve. medzinárodná zodpovednosť a sankcie.
Súčasťou predmetu je analýza dôležitých rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov v kontexte
základných inštitútov, diskusia k aktuálnym problémom a témam medzinárodného práva v praxi a
riešenie jednoduchých modulových príkladov.
Predmet nevyžaduje predchádzajúcu znalosť medzinárodného práva, nemá prerekvizity, výhodou
však môže byť predchádzajúce absolvovanie predmetov s medzinárodným zameraním (napr.
Medzinárodné vzťahy). Predmet je prerekvizitou k nasledujúcim predmetom: Medzinárodné právo
verejné 2
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do medzinárodného práva
2. Historický vývoj medzinárodného práva
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3. Pojem a osobitosti medzinárodného práva
4. Vzťah medzinárodného práva a vnútroštátneho práva
5. Pramene medzinárodného práva
6. Pravidlá a normy
7. Základné zásady medzinárodného práva
8. Kodifikácia medzinárodného práva
9. Subjekty medzinárodného práva I
10. Subjekty medzinárodného práva II
11. Riešenie sporov v medzinárodnom práve
12. Zodpovednosť v medzinárodnom práve
13. Donútenie v medzinárodnom práve
14. Aktuálne otázky súčasného medzinárodného práva
Odporúčaná literatúra:
Učebnice
P. Vršanský, J. Valuch a kolektív: Medzinárodné právo verejné (Všeobecná časť), Eurokodex,
Bratislava 2012;
Skriptá
P. Vršanský, M. Rišová, R. Seman, J. Valuch: Praktická príručka na semináre z medzinárodného
práva, UK Bratislava, Právnická fakulta, Bratislava 2012,
Ďalšia literatúra:
Buchta, T., Sýkorová, M.: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom.
Bratislava: C. H. Beck, 2016
The International Court of Justice: The International Court of Justice, fifth edition. The Hague,
2004
Medzinárodné dokumenty, rozhodnutia a iné
www.un.org
http://treaties.un.org
www.icj-cij.org
www.pca-cpa.org
http://www.un.org/law/ilc/
Ďalšie materiály podľa inštrukcií vyučujúcich.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský alebo anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jozef Valuch, PhD., doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., JUDr. Daniel Bednár,
PhD., JUDr. Peter Lysina, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPRV17-906/17

Názov predmetu:
Medzinárodné právo verejné 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je hodnotený priebežným hodnotením a ústnou skúškou. Priebežné hodnotenie tvorí 40
% z celkového hodnotenia predmetu a je založené na aktívnej účasti, t.j. účasti na diskusiách
a riešeniach príkladov počas prednášok a seminárov, v rozsahu 10 %, a na maximálne dvoch
písomných zadaniach (v celkovom rozsahu 30 %). Ústna skúška tvorí 60 % z celkového hodnotenia
predmetu. K úspešnému absolvovaniu predmetu je potrebné získať spolu min. 61 % (známka E).
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
Študent získa potrebné poznatky z predmetu medzinárodné právo verejné - osobitná časť
Výučba sa sústreďuje na právnu úpravu tých oblastí, ktoré suverénne štáty považujú za bytostne
dôležité z hľadiska ich pôsobenia v medzinárodných vzťahoch. Ide najmä o medzinárodnoprávnu
problematiku štátu ako subjektu medzinárodného práva, štátneho územia a priestorov nepatriacich
pod suverenitu žiadneho štátu, obyvateľstva štátu, ochrany ľudských práv a základných slobôd,
štátnych orgánov pre zahraničné styky, zmluvného práva, práva medzinárodných orgánov a
organizácií, úpravy ozbrojených konfliktov a práva medzinárodnej bezpečnosti.
Súčasťou predmetu je analýza dôležitých rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov v kontexte
vyššie uvedenej problematiky, diskusia k aktuálnym problémom a témam medzinárodného práva
v praxi a podľa potreby aj riešenie jednoduchých modulových príkladov.
Predmet vyžaduje predchádzajúcu znalosť všeobecnej časti medzinárodného práva, výhodou môže
byť aj predchádzajúce absolvovanie predmetov s medzinárodným zameraním (napr. Medzinárodné
vzťahy)
Stručná osnova predmetu:
1. Štát ako tradičný subjekt medzinárodného práva
2. Medzinárodnoprávny status územia a ochrana prostredia
3. Obyvateľstvo štátu
4. Medzinárodná ochrana ľudských práv I
5. Medzinárodná ochrana ľudských práv II
6. Štátne orgány pre medzinárodné styky
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7. Výsady a imunity v medzinárodnom práve
8. Medzinárodné zmluvné právo
9. Zmluvná prax Slovenskej republiky
10. Právo medzinárodných orgánov a organizácií
11. Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov
12. Medzinárodné trestné súdnictvo
13. Právo medzinárodnej bezpečnosti
14. Aktuálne otázky súčasného medzinárodného práva
Odporúčaná literatúra:
Učebnice
P. Vršanský, J. Valuch a kolektív: Medzinárodné právo verejné (Osobitná časť), Eurokodex,
Bratislava 2013;
Skriptá
P. Vršanský, M. Rišová, R. Seman, J. Valuch: Praktická príručka na semináre z medzinárodného
práva, UK Bratislava, Právnická fakulta, Bratislava 2012,
Ďalšia literatúra:
Buchta, T., Sýkorová, M.: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom.
Bratislava: C. H. Beck, 2016
The International Court of Justice: The International Court of Justice, fifth edition. The Hague,
2004
Medzinárodné dokumenty, rozhodnutia a iné
www.un.org
http://treaties.un.org
www.icj-cij.org
www.pca-cpa.org
http://www.un.org/law/ilc/
Ďalšie materiály podľa inštrukcií vyučujúcich.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský alebo anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jozef Valuch, PhD., doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., JUDr. Daniel Bednár,
PhD., JUDr. Peter Lysina, PhD., JUDr. Metod Špaček, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV-KTPKK/
mPRV17-932/17

Názov predmetu:
Medzinárodné trestné a humanitárne právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je oboznámiť študenta so základnými princípmi a systémom medzinárodného trestného
a humanitárneho práva. Študent získa znalosť základných pojmov – ius in bello, ius ad bellum,
ozbrojený konflikt, individuálna trestnoprávna zodpovednosť v medzinárodnom práve, atď. Ďalej
študent spozná fungovanie a kompetencie medzinárodných trestných tribunálov – či už ad hoc
tribunálov ako Medzinárodný trestný tribunál pre Juhosláviu (International Criminal Tribunal for
Yougoslavia) alebo Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu (International Criminal Tribunal for
Rwanda), a tiež stáleho Medzinárodného trestného tribunálu (International Criminal Court).
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do medzinárodného trestného a humanitárneho práva (základné pojmy)
2. Historický vývoj, predmet a základné právne pramene
3. Pôsobnosť a princíp komplementarity
4. Genocída
5. Zločiny proti ľudskosti
6. Zločin agresie
7. Vojnové zločiny
8. Individuálna trestná zodpovednosť v medzinárodnom trestnom práve (okolnosti rozhodné pre
trestnoprávnu zodpovednosť – vek, mens rea, úmysel, nedbanlivosť, atď)
9. Obhajoba v medzinárodnom trestnom procese. Funkčné a osobné imunity
10. Povinnosť spolupráce štátov s medzinárodnými trestnými tribunálmi
11. Procesné pravidlá konania pred Medzinárodným trestným tribunálom – časť I („pre-trial
proceedings,“ obžaloba, väzba, práva obžalovaného, ochrana svedkov)
12. Procesné pravidlá konania pred Medzinárodným trestným tribunálom – časť II (dokazovanie,
vrátane dôkazného bremena, rozsudok)
13. Procesné pravidlá konania pred Medzinárodným trestným tribunálom – časť III (odvolanie)
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14. Postavenie obetí medzinárodných zločinov v systéme medzinárodného trestného práva
Odporúčaná literatúra:
1) Robert Cryer, HakanFriman, Darryl Robinson, Elisabeth Wilmshurst: An Introduction to
International Criminal Law and Procedure, 2nd edition, Cambridge University Press, 2010
2) Antonio Cassese: International Criminal Law, 2nd edition, Oxford University Press, New
York, 2008
3) Antonio Cassese: International Criminal Law: Cases and Commentary, Oxford University
Press, New York, 2011
4) William A. Schabas: The International Court: A Commentary on the Rome Statute Oxford
University Press, New York, 2010
5) Dieter Fleck: The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict, 2th edition, Oxford
University Press, New York, 2009
6) Gary D. Solis: The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War,
Cambridge University Press, 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jozef Valuch, PhD., JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPRV17-927/17

Názov predmetu:
Medzinárodné vzťahy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
analýza určenej témy podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %;
B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
študent sa po úspešnom ukončení predmetu bude orientovať v medzinárodných vzťahoch a
medzinárodnej politike. Bude ovládať tak historický vývoj medzinárodných vzťahov ako aj
aktuálne otázky medzinárodných vzťahov. Naučí sa odborne diskutovať o aktuálnych otázkach z
oblasti medzinárodných vzťahov, jasne prezentovať a formulovať svoj názor na problematiku a
tento si aj náležite obstáť v diskusii
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do medzinárodných vzťahov, základné pojmy, aplikované medzinárodné vzťahy
2. Teórie medzinárodných vzťahov
3. Historické aspekty medzinárodných vzťahov
4. Medzinárodné organizácie a ich úloha v medzinárodných vzťahoch
5. Medzinárodné vzťahy 20. storočia po roku 1945, studená vojna a 90. roky
6. Slovenská zahraničná politika, ciele, priority a nástroje
7. Regionálna politika, V4 a susedské vzťahy
8. Zahraničná politika USA
9. Rusko a jeho úloha vo svete
10. Zahraničná politika EÚ a ďalších globálnych hráčov
11. Blízkovýchodný konflikt
12. Afrika a komplexnosť jej výziev
13. Medzinárodný terorizmus, nešírenie a odzbrojenie
14. Aktuálne otázky medzinárodných vzťahov
Odporúčaná literatúra:
Ježová, D.: Vybrané aspekty medzinárodných vzťahov, Praf UK, 2015
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Straka, J. a kol.: Medzinárodné vzťahy, Heuréka, 2013
Krejčí, O.: Medzinárodná politika. Victoria publishing, Praha 1997
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 17.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-956/17

Názov predmetu:
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným súdnym dvorom naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z rôznych špecifických oblastí medzinárodného práva a zároveň
si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu,
získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať
trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine
a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného práva – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Ide
o prestížnu súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt
z viac ako 80 krajín sveta. Kauza prípadu, t.j. fiktívny spor medzi dvoma fiktívnymi štátmi,
býva každý rok atraktívna a reflektuje aktuálne svetové dianie. V súťaži študent obhajuje záujmy
rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom a získava
tak jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na
trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition/ Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu na národnom
a medzinárodnom kole tejto súťaže (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.ilsa.org/
jessuphome).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
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Osobitosti medzinárodného práva. Pramene práva. Subjekty. Riešenie sporov
Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše v medzinárodnom práve. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Predstavenie tém budúcoročnej súťažnej kauzy, diskusia k relevantným
právnym otázkam
Odporúčaná literatúra:
Evans, M. D.: Blackstone’s International Law Documents. 10th edition, New York: Oxford
University Press, 2011;
Harris, D. J: Cases and Materials on International Law. 7th edition. London: Sweet and Maxwell,
2010;
Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and
Tribunals. New York: Oxford University Press, 2010;
Simma, B.: The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd edition. New York: Oxford
University Press, 2013;
Zimmermann, A.: The Statute of the International Court of Justice: A Commentar. 2nd edition,
New York: Oxford University Press, 2012;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD., Mgr. Ján Kováčik
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-957/17

Názov predmetu:
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – písomné kolo 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným súdnym dvorom naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z rôznych špecifických oblastí medzinárodného práva a zároveň
si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu,
získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať
trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine
a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného práva – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Ide
o prestížnu súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt
z viac ako 80 krajín sveta. Kauza prípadu, t.j. fiktívny spor medzi dvoma fiktívnymi štátmi,
býva každý rok atraktívna a reflektuje aktuálne svetové dianie. V súťaži študent obhajuje záujmy
rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom a získava
tak jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na
trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition/ Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu na národnom
a medzinárodnom kole tejto súťaže (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.ilsa.org/
jessuphome).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
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Osobitosti medzinárodného práva. Pramene práva. Subjekty. Riešenie sporov
Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše v medzinárodnom práve. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Predstavenie tém budúcoročnej súťažnej kauzy, diskusia k relevantným
právnym otázkam
Odporúčaná literatúra:
Evans, M. D.: Blackstone’s International Law Documents. 10th edition, New York: Oxford
University Press, 2011;
Harris, D. J: Cases and Materials on International Law. 7th edition. London: Sweet and Maxwell,
2010;
Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and
Tribunals. New York: Oxford University Press, 2010;
Simma, B.: The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd edition. New York: Oxford
University Press, 2013;
Zimmermann, A.: The Statute of the International Court of Justice: A Commentar. 2nd edition,
New York: Oxford University Press, 2012;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD., Mgr. Ján Kováčik
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-958/17

Názov predmetu:
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a
medzinárodné finále 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným súdnym dvorom naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z rôznych špecifických oblastí medzinárodného práva a zároveň
si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu,
získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať
trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine
a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného práva – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Ide
o prestížnu súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt
z viac ako 80 krajín sveta. Kauza prípadu, t.j. fiktívny spor medzi dvoma fiktívnymi štátmi,
býva každý rok atraktívna a reflektuje aktuálne svetové dianie. V súťaži študent obhajuje záujmy
rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom a získava
tak jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na
trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition/ Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu na národnom
a medzinárodnom kole tejto súťaže (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.ilsa.org/
jessuphome).
Stručná osnova predmetu:
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Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Osobitosti medzinárodného práva. Pramene práva. Subjekty. Riešenie sporov
Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše v medzinárodnom práve. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Predstavenie tém budúcoročnej súťažnej kauzy, diskusia k relevantným
právnym otázkam
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
Evans, M. D.: Blackstone’s International Law Documents. 10th edition, New York: Oxford
University Press, 2011;
Harris, D. J: Cases and Materials on International Law. 7th edition. London: Sweet and Maxwell,
2010;
Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and
Tribunals. New York: Oxford University Press, 2010;
Simma, B.: The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd edition. New York: Oxford
University Press, 2013;
Zimmermann, A.: The Statute of the International Court of Justice: A Commentar. 2nd edition,
New York: Oxford University Press, 2012;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD., Mgr. Andrej Kolárik, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-959/17

Názov predmetu:
Medzinárodný simulovaný súdny spor (Jessup) – ústne kolo a
medzinárodné finále 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným súdnym dvorom naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z rôznych špecifických oblastí medzinárodného práva a zároveň
si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu,
získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať
trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine
a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného práva – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Ide
o prestížnu súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt
z viac ako 80 krajín sveta. Kauza prípadu, t.j. fiktívny spor medzi dvoma fiktívnymi štátmi,
býva každý rok atraktívna a reflektuje aktuálne svetové dianie. V súťaži študent obhajuje záujmy
rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom a získava
tak jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na
trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition/ Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu na národnom
a medzinárodnom kole tejto súťaže (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.ilsa.org/
jessuphome).
Stručná osnova predmetu:
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Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Osobitosti medzinárodného práva. Pramene práva. Subjekty. Riešenie sporov
Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše v medzinárodnom práve. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Predstavenie tém budúcoročnej súťažnej kauzy, diskusia k relevantným
právnym otázkam
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
Evans, M. D.: Blackstone’s International Law Documents. 10th edition, New York: Oxford
University Press, 2011;
Harris, D. J: Cases and Materials on International Law. 7th edition. London: Sweet and Maxwell,
2010;
Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and
Tribunals. New York: Oxford University Press, 2010;
Simma, B.: The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd edition. New York: Oxford
University Press, 2013;
Zimmermann, A.: The Statute of the International Court of Justice: A Commentar. 2nd edition,
New York: Oxford University Press, 2012;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Soňa Ondrášiková, JUDr. Daniel Bednár, PhD., Mgr. Ján Kováčik
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1129/17

Názov predmetu:
Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Medzinárodným súdnym dvorom naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z rôznych špecifických oblastí medzinárodného práva a zároveň
si osvojí základy koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu,
získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať
trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine
a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti
medzinárodného práva – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Ide
o prestížnu súťaž, ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt
z viac ako 80 krajín sveta. Kauza prípadu, t.j. fiktívny spor medzi dvoma fiktívnymi štátmi,
býva každý rok atraktívna a reflektuje aktuálne svetové dianie. V súťaži študent obhajuje záujmy
rôznych procesných strán v simulovanom konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom a získava
tak jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na
trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition/ Medzinárodný simulovaný súdny spor - Jessup zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu na národnom
a medzinárodnom kole tejto súťaže (viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: www.ilsa.org/
jessuphome).
Stručná osnova predmetu:
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Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Osobitosti medzinárodného práva. Pramene práva. Subjekty. Riešenie sporov
Konanie pred Medzinárodným súdnym dvorom.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše v medzinárodnom práve. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu. Predstavenie tém budúcoročnej súťažnej kauzy, diskusia k relevantným
právnym otázkam
Odporúčaná literatúra:
Stručná osnova predmetu:
1. Právna analýza prípadu
2. Vyhľadávanie a práca s relevantnými zdrojmi
3. Príprava argumentov oboch zúčastnených strán
4. Vypracovanie písomných memoriálov
Odporúčaná literatúra:
Evans, M. D.: Blackstone’s International Law Documents. 10th edition, New York: Oxford
University Press, 2011;
Harris, D. J: Cases and Materials on International Law. 7th edition. London: Sweet and Maxwell,
2010;
Mackenzie, R., Romano, C., Sands, P., Shany, Y.: The Manual on International Courts and
Tribunals. New York: Oxford University Press, 2010;
Simma, B.: The Charter of the United Nations: A Commentary. 3rd edition. New York: Oxford
University Press, 2013;
Zimmermann, A.: The Statute of the International Court of Justice: A Commentar. 2nd edition,
New York: Oxford University Press, 2012;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Daniel Bednár, PhD., Mgr. Ján Kováčik, JUDr. Peter Lysina, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOPHP/mPRV17-985/17 Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna práca počas semestra (50%) – riešenie modelového prípadu (50%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent má možnosť absolvovaním predmetu získať komplexné vedomosti a prehľad z teoretickej
a praktickej interdisciplinárnej oblasti ochrany spotrebiteľa. Metóda výučby pozostáva z analýzy
doktrinálnych názorov v podobe odborných článkov a publikácií alebo ich častí, analýzy súdnych
rozhodnutí, nielen z domácej ale aj európskej platformy, riešenie praktických prípadov. Cieľom je
ďalej precizovanie analytického myslenia, argumentácie a prezentácie názorov poslucháčov.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do predmetu
2. Pramene spotrebiteľského práva, spotrebiteľ ako subjekt práva - analýza
3. Zásada ochrany slabšej strany v súkromnom práve – charakteristika a aplikačné problémy
4. Ochrana spotrebiteľa v občianskom/obchodnom práve – charakteristika
5. Ochrana spotrebiteľa v občianskom/obchodnom práve – aplikačné problémy
6. Spotrebiteľské zmluvy – právna úprava a aplikačné problémy
7. Limity ochrany spotrebiteľa v záväzkovom práve – analýza a diskusia
8. Právna úprava nekalých obchodných praktík v zákone o ochrane spotrebiteľa vs. generálna
klauzula nekalej súťaže v obchodnom zákonníku - analýza
9. Verejnoprávna ochrana spotrebiteľa – stručná charakteristika
10. Ochrana finančného spotrebiteľa – charakteristika
11. „Zraniteľný“ spotrebiteľ – analýza
12. Prostriedky ochrany spotrebiteľa – charakteristika a praktická analýza
13. Vývojové tendencie ochrany spotrebiteľa na európskej platforme – analýza a diskusia
14. Spotrebiteľ vo svetle rekodifikácie súkromného práva - diskusia
Odporúčaná literatúra:
Patakyová, M.: Obchodný zákonník, komentár, Bratislava: C. H. BECK, 2016.
Mazáková, A.: Ochrana spotrebiteľa, Bratislava: IURIS LIBRI, 2016.
Strana: 146

Strémy, J.: Ochrana finančného spotrebiteľa, Praha: Leges, 2015.
Vozár, J.: Nekalá súťaž, Bratislava: Veda 2013.
Vozár,J. Zlocha, L.: Judikatúra vo veciach nekalej súťaže, Bratislava: IURA EDITION 2013.
Csach, K.: Štandardné zmluvy, Plzeň: Aleš Čeněk, 2010.
Drgoncová. J.: Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii, Šamorín:
Heuréka, 2007.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Edita Hajnišová, PhD., JUDr. Branislav Jablonka,
PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., Dr. Angelika Mašurová,
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., JUDr. Matej Smalik, PhD., Mgr. Lenka Dufalová, PhD., JUDr.
Martin Križan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KUP/mPRV17-979/17

Názov predmetu:
Ochrana základných práv

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomná práca, aktivita na seminároch a priebežné vypracovávanie
písomných zadaní (20%)
záverečné hodnotenie: ústna skúška – teoretické otázky a praktický príklad (80%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Výučba tohto predmetu je zameraná na problematiku ľudských práv a slobôd s dôrazom na
európsky rozmer ochrany týchto hodnôt. Študent po úspešnom absolvovaní tohto predmetu pochopí
význam a dôležitosť osobných a politických práv, ako aj hospodárskych, sociálnych a kultúrnych,
mechanizmus ich aplikácie ako aj obmedzovania. Zároveň sa zoznámi s princípmi a pravidlami
konania pred ESĽP ako aj najnovšou judikatúrou ESĽP v tejto oblasti. Zároveň študent bude
schopný argumentačne pripraviť a analyzovať právny problém cez prizmu ľudských práv a slobôd
Stručná osnova predmetu:
1. Teoretický základ ľudských práv
� čo sú ľudské práva a slobody, ich význam, charakteristika a rozdelenie, ľudská dôstojnosť,
obmedzovanie a interpretácia práv a slobôd, národný a nadnárodný rozmer ochrany, systémy
ochrany
2. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv
� charakteristika a vývoj, základné princípy konania
� ESĽP (zloženie, kompetencie), Výbor ministrov (kompetencie)
3. Právo na život
� materiálna a procesná povaha práva na život
� “absolútna nevyhnutnosť”
4. Zákaz mučenia, ponižujúceho zaobchádzania a trestania
� povaha práva, jednotlivé elementy čl. 3 Dohovoru
� podmienky väzby, deportácie, vypočúvanie ai. praktické aspekty čl. 3
5. Sloboda a bezpečnosť
- prezumpcie a požiadavky podľa judikatúry ESĽP vo vzťahu k slobode
- materiálna a procesná rovina čl. 5 Dohovoru
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6. Právo na spravodlivý súdny proces
� povaha práva na spravodlivý súdny proces, rozsah aplikácie, nezávislosť a nestrannosť
� občianskoprávna a trestnoprávna rovina
7. Právo na súkromný a rodinný život
� koncept práva na súkromie a rodinný život
� evolúcia tohto práva, rozsah aplikácie na konkrétne situácie
8. Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vierovyznania
� povaha práva, aké vierovyznanie, aké oblečenie, prozelytizmus
� neutrálny štát, vzťah štátu a náboženstva
9. Sloboda prejavu
� význam práva, druhy prejavu, obsah a osoby, na ktoré sa prejav vzťahuje
� zodpovednosť a obmedzenie práva
10. Zhromažďovacie a združovacie právo
� obsah oboch práv, pokojné a spontánne zhromaždenia
� združenia, odbory a politické strany
11. Zákaz diskriminácie
� povaha zákazu diskriminácie podľa Dohovoru, odlišné zaobchádzanie a jednotlivé druhy
diskriminácie
� aplikačné aspekty zákazu diskriminácie
12. Vlastnícke právo
� obsah a význam vlastníckeho práva, tri pravidlá ochrany vlastníckeho práva podľa Dohovoru
� obmedzenie vlastníckeho práva a vyvlastnenie
13. Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
� charakteristika, rozdiely v porovnaní s osobnými a politickými právami,
� obmedzovanie a systémy ochrany týchto práv
14. Ochrana ľudských práv v Európskej únii
� judikatúra Súdneho dvora EÚ
� Charta základných práv EÚ
Odporúčaná literatúra:
JACOBS, WHITE, OVEY,: The European Convention on Human Rights. 6. vydanie. Oxford:
Oxford University Press, 2014
GREER, S.: The European Convention on Human Rights: Achievments, Problems and Prospects.
Cambridge University Press, 2006
JANIS, W., M. – KAY, R.,S. – BRADLEY, A.,W.: European Human Rights Law, Text and
Materials. Third Edition, 2008
KELLER, H. – STONE-SWEET, A. (eds.): A Europe of Rights. Oxford University Press, 2008
LETSAS, G.: A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford
University Press, 2008
REID, K.: A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights. 3rd Edition,
Sweet & Maxwell, 2008
FRIDRICH, B. a kol.: Ústavné garancie ľudských práv. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity
Komenského 2013.
SVÁK, J. Súdna moc a moc sudcov na Slovensku = : The judiciary and the power of judges in
Slovakia. Žilina: Eurokódex, 2011. 168 s. ISBN 978-80-89447-55-8.
SVÁK, J. Ochrana ľudských práv: v troch zväzkoch. 1. vydanie, Bratislava: Eurokódex, 2011,
520 s., 624 s., 592 s. ISBN 978-80-89447-43-5.
KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech.
Komentář. 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2012, 1687 s., ISBN 978-80-7400-365-3.
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SVÁK J. – KLÍMA, K. – CIBULKA, Ľ. Ústavné právo Slovenskej republiky: všeobecná časť. 4.
vydanie, Bratislava/Žilina: Eurokódex, 2013, 447 s. ISBN 978-80-8155-005-8.
SVÁK, J. – CIBULKA, Ľ. Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť. Bratislava/Žilina:
Eurokódex, 2010.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPSV/mPRV17-916/17 Právna etika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
* Prezentácia stanovísk k etickým dilemám na seminároch - 50% hodnotenia
* obhajoba stanoviska v etickej dileme – 50% hodnotenia
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania bude nadobudnutie odborných a praktických vedomostí o právnej etike a
etických vzťahoch rôznych právnických profesií študentom. Kurz bude pozostávať z praktických
reálnych a hypotetických príkladov, komparatívnych analýz etických kódexov v rôznych štátoch,
medzinárodnej regulácie a z teórie právnej etiky. Kurz študentom objasní etické princípy rôznych
právnických profesií (konflikt záujmov, povinnosť mlčanlivosti, vzťah advokát-advokát alebo
sudca-sudca, sudca a verejnosť, prokurátor a verejnosť) a na praktických príkladoch poskytne
priestor na diskusiu a konfrontáciu názorov študentov o etických dilemách advokátov, sudcov a
prokurátorov. Študenti získajú:
- prehľad o tom, ako boli niektoré etické dilemy vyriešené v praxi príslušnými disciplinárnymi
senátmi alebo etickými komisiami v zahraničí,
- priestor na porovnanie vlastných návrhov na riešenie,
- vhľad do širších súvislostí etických pravidiel s princípmi právneho štátu.
Inovatívnym prvkom bude poskytovanie pravidelného priestoru na diskusiu s prizývanými
odborníkmi z praxe a akademického prostredia. Po absolvovaní kurzu sa študenti budú vedieť
orientovať v etických reguláciách, a získajú praktické schopnosti identifikovať etické problémy
vyskytujúce sa v právnej praxi a samostatne formulovať ich riešenia, čím budú lepšie pripravení
na praktický výkon povolania
Študent nadobudne
- schopnosť riešiť etické dilemy v oblasti práva
- zručnosti spojené s analýzou právneho poriadku
- schopnosť identifikovať neetické správanie a predchádzať mu
- prehĺbenie znalosti pri riešení eticky zložitých prípadov
- schopnosť efektívnej rešerše a vyhľadávania v informačných zdrojoch,
Strana: 151

- schopnosť verbálnej prezentácie svojich názorov, pripravených stanovísk a schopnosť reakcie na
námietky v rámci diskusie.
Stručná osnova predmetu:
- Zodpovednosť právnikov, povinnosti voči klientom (kompetencia, komunikácia, mlčanlivosť a
žiadne konflikty) a konflikty záujmov
- Etika a profesionalita právnických profesií (advokáti, interní právnici, sudcovia, prokurátori)
- Identifikácia a riešenie etických problémov a dilem
- Systém etickej zodpovednosti sudcov na Slovensku a v zahraničí
- Kultúra právnických profesií a umiestnenie právnických profesií v systéme demokracie a
spravodlivosti
- Profesionálne povinnosti, profesijné pravidlá a etické kódexy
- Globalizácia práva, elektronizácia a nové výzvy právnických profesií
1. Pojem morálka a etika
2. Vzťah práva a morálky.
3. Všeobecné etické pravidlá.
4. Špecifiká právnických profesií.
5. Etické kódexy a ich zmysel
6. Etické dilemy sudcov
7. Etické dilemy advokátov
8. Etické problémy ďalších právnických profesií
9. Etika vo verejnej správe.
10. Etické dilemy vo verejnej správe.
11. Etické správanie a problematika korupcie.
12. Etické komisie v legislatívnom procese
13. Otázky ľudskej dôstojnosti.
14. Etika a nové technológie.
Odporúčaná literatúra:
Čipkár, Ján: Čipkár, J.: Etika a právo. Košice 2010. ISBN 978-80-7097-808-5
Moliterno, James E., Harris, G.: Global Issues in Legal Ethics. Thomson/West, 2007, 216 s.
ISBN-10: 0314169350
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Branislav Fábry, PhD., Mgr. Ján Mazúr, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPSV/mPRV17-917/17 Právna filozofia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
- aktívna účasť na seminároch 40%
- seminárna práca – 60 % hodnotenia
Výsledky vzdelávania:
- pochopenie esenciálnych právno-filozofických kategórií a schopnosť ich identifikácie v právnej
praxi
- prehĺbenie znalostí zo všeobecnej, rovnako ako aj právnej filozofie
- schopnosť analyticky uchopiť aktuálne spoločenské (problematické) javy a podrobiť ich
konštruktívnej kritike
- osvojenie základných metód a postupov diskurzívneho prístupu k riešeniu problémov
- zvýšenie“ prahu citlivosti“ vo vzťahu k osobitným kategóriám právnej filozofie (spravodlivosť,
morálka,...)
- schopnosť verbálnej prezentácie svojich názorov, ich obhajoby a konfrontácie s odlišnými názorm
Stručná osnova predmetu:
1. Metodologické východiská predmetu
2. Repetitórium periodizácie dejín filozofie I.
3. Repetitórium periodizácie dejín filozofie II.
4. Právny pozitivizmus kontra iusnaturalizmus – teoretické koncepcie
5. Právny pozitivizmus kontra iusnaturalizmus – praktické aspekty (prípadová štúdia)
6. Moderné koncepcie spravodlivosti
7. Inštitúcie a spravodlivosť
8. Prístup a poňatie spravodlivosti v procese aplikácie práva (prípadová štúdia)
9. Právo, štát a moc
10. Právo a ideológia (prípadová štúdia)
11. Aktuálne globálne spoločenské problémy optikou právnej filozofie
12. Reflexia poznatkov z právnej filozofie a ich využiteľnosť pre prax
13. Prezentácia seminárnych prác I. (diskusia)
14. Prezentácia seminárnych prác II. (diskusia)
Odporúčaná literatúra:
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Chovancová, J. - Valent, T.: Filozofia pre právnikov (filozoficko-právne aspekty). Bratislava,
2012.
Přibáň, J. - Holländer, P.: Právo a dobro v ústavní demokracii. Polemické a kritické úvahy. Praha,
2011.
Robert, A.: Pojem a platnosť práva. Bratislava, 2009.
Dworkin, R.: Ríša práva. Bratislava, 2014.
Holländer, P.: Filosofie práva. Praha, 2012
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc., JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 14.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-960/17

Názov predmetu:
Právna klinika mediácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100%; B/1,5 = 81 – 90%; C/2 = 73 – 80%; D/2,5 = 66 – 72%;
E/3 = 61 -65%; FX = 0-60%
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním kliniky mediácie študent získa teoretické vedomosti o spôsobe riešenia konfliktov
v súkromnom práve metódou mediácie, bude vedieť odlíšiť mediáciu od iných foriem
formalizovaných alebo neformalizovaných druhov mimosúdneho (alternatívneho) riešenia sporov
(ADR), najmä od vyjednávania, facilitácie, rozhodcovského konania. Bude ovládať príslušnú
právnu úpravu. Praktickým nácvikom získa vedomosti o procese mediácie vrátane jednotlivých
fáz, zásadách mediácie a kompetenciách mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii.
Bude schopný pripraviť právne dokumenty, ktoré sa spájajú s procesom mediácie a samostatne
viesť jednoduchú mediáciu.
Stručná osnova predmetu:
1. Konflikt ako súčasť života, spor z právneho vzťahu v súkromnom práve
2. Metódy ADR a možnosti ich využitia
3. Mediácia ako metóda ADR, legislatívna úprava, mediácia ako podnikanie
4. Komunikačné zručnosti, aktívne počúvanie, základy kooperatívneho vyjednávania
5. Osobnosť mediátora, jeho postavenie, práva a povinnosti, etický kódex
6. Formy mediácie, proces mediácie, fázy mediačného procesu
7. Právne dokumenty v mediačnom procese
8. Mediácia a súdne konanie
9. Simulovaný mediačný proces – praktický nácvik v mediačnom centre.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Illýová, PhD., JUDr. Beáta Swanová
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚKPVTK/
mPRV17-961/17

Názov predmetu:
Právna klinika neziskového sektora 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: praktické prípady a praktické zadania (100%)
Záverečné hodnotenie:
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj praktických zručností budúceho právnika prostredníctvom riešenia praktických prípadov v
úzkej spolupráci s organizáciami neziskového sektora a vybranými odborníkmi z praxe.
Stručná osnova predmetu:
Výučba je v pravom význame slova spojená s metódou právneho klinického vzdelávania, resp.
s vedením výučby metódou riešenia konkrétnych autentických a modelových prípadov, ktoré sa
vyskytujú v organizáciách neziskového sektora.
V rámci predmetu študenti postupujú nasledovne: 1) Vytvoria sa menšie pracovné skupiny
študentov a každej skupine je pridelený odborný konzultant (supervízor), ktorým je pedagóg
Právnickej Fakulty UK alebo odborník z praxe. 2) Každej z pracovných skupín je pridelený
konkrétny právny problém (zadanie), ktoré na vypracovanie poskytne spolupracujúca nezisková
organizácia. 3) Študenti v rámci svojej pracovnej skupiny pracujú počas semestra na zadaní,
resp. zadaniach a vypracujú právnu analýzu prípadu. V tejto fáze postupujú študenti v úzkej
spolupráci so supervízormi, ktorí ich odborne usmerňujú. 4) Študenti spolu so supervízormi
poskytnú vypracované zadanie neziskovým organizáciám.
Odporúčaná literatúra:
Príslušné právne predpisy a odborná literatúra podľa pokynov pedagóga k preberaným témam.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚKPVTK/
mPRV17-962/17

Názov predmetu:
Právna klinika neziskového sektora 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: praktické prípady a praktické zadania (100%)
Záverečné hodnotenie:
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Rozširovanie praktických schopností a zručností budúceho právnika prostredníctvom riešenia
praktických prípadov pre vybrané neziskové organizácie. Praktické prípady riešia študenti v úzkej
spolupráci s odborníkom z praxe a pod dohľadom pedagógov Právnickej fakulty UK.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je vyučovaný vo vysokej miere najmä prostredníctvom metód klinického právneho
vzdelávania. Počas celého semestra sú študenti zapojení do riešenia konkrétnych autentických a
modelových prípadov, ktoré sa vyskytujú v neziskových organizáciách oslovených na spoluprácu.
V rámci predmetu študenti postupujú nasledovne: 1) Vytvoria sa menšie pracovné skupiny
študentov a každej skupine je pridelený odborný konzultant (supervízor), ktorým je pedagóg
Právnickej Fakulty UK alebo odborník z praxe. 2) Každej z pracovných skupín je pridelený
konkrétny právny problém (zadanie), ktoré na vypracovanie poskytne spolupracujúca nezisková
organizácia. 3) Študenti v rámci svojej pracovnej skupiny pracujú počas semestra na zadaní,
resp. zadaniach a vypracujú právnu analýzu prípadu. V tejto fáze postupujú študenti v úzkej
spolupráci so supervízormi, ktorí ich odborne usmerňujú. 4) Študenti spolu so supervízormi
poskytnú vypracované zadanie neziskovým organizáciám.
Odporúčaná literatúra:
Príslušné právne predpisy a odborná literatúra podľa pokynov pedagóga k preberaným témam.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
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Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:

Strana: 160

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚKPVTK/
mPRV17-963/17

Názov predmetu:
Právna klinika pre komunity 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: navštevovanie prípravných konzultácií, výučba hodín Občianska výchova
na základných školách, prednášky pre študentov základných škôl, stredných škôl, nápravných
zariadení.
Záverečné hodnotenie:
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Prínos pre občiansku spoločnosť vo forme osvety a prehlbovania právneho vedomia. Študenti
dostanú príležitosť formovať svoje schopnosti odovzdávania právnych informácií laickej verejnosti
(najmä mládeži).
Stručná osnova predmetu:
Študenti práva v rámci tohto predmetu (známeho tiež pod názvom Street Law) vykonávajú prax
tým, že interaktívnou formou učia o práve (základy práva a právne povedomie) vybrané cieľové
skupiny – komunity (predovšetkým študentov na základných školách v rámci výučby predmetu
Občianska výchova). Pod vedením pedagógov prebieha odborná a metodická príprava študentov na
výučbu. Študenti práva sa okrem stanovenia vyučovanej matérie oboznamujú aj s interaktívnymi
spôsobmi učenia o práve a začínajú učiť na základných školách. Hodiny na základných školách
vedú prednáškovo-diskusnou formou a tiež formou zážitkového učenia (napríklad hraním rolí,
riešením rôznych prípadov a pod.). Zároveň sa podieľajú na príprave a realizácii simulovaného
súdneho sporu pre žiakov základných škôl.
Odporúčaná literatúra:
Urban, M.: STREET LAW aneb jak učit právo na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2013.
Madleňáková, L.: Prvá pro každý den. Olomouc, 2012.
Rapoš, I. a kol.: Občan a demokracia, manuál pre učiteľov. Bratislava, 1999.
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Ivan Rapoš a kol.: Občan a verejná správa, manuál pre učiteľov. Bratislava, 2000.
Janka Debrecéniová: Metodická príručka Právo na každý deň. Bratislava, 2001.
Lee, P. et al.: A course in Practical Law, Teachers manual. USA: Arbetman, 1999.
Lee , P.: Street Law, Teacher´s manual. USA: Arbetman, 1999.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Martin Turčan, PhD., JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., JUDr. Tomáš Mészáros,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚKPVTK/
mPRV17-964/17

Názov predmetu:
Právna klinika pre komunity 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: navštevovanie prípravných konzultácií, výučba hodín Občianska výchova
na základných školách, prednášky pre študentov základných škôl, stredných škôl, nápravných
zariadení.
Záverečné hodnotenie:
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Prínos pre občiansku spoločnosť vo forme osvety a prehlbovania právneho vedomia. Študenti
dostanú príležitosť formovať svoje schopnosti odovzdávania právnych informácií laickej verejnosti
(najmä mládeži).
Stručná osnova predmetu:
Študenti práva v rámci tohto predmetu (známeho tiež pod názvom Street Law) vykonávajú prax
tým, že interaktívnou formou učia o práve (základy práva a právne povedomie) vybrané cieľové
skupiny – komunity (predovšetkým študentov na stredných školách v rámci výučby predmetu
Náuka o spoločnosti). Pod vedením pedagógov prebieha odborná a metodická príprava študentov
na výučbu. Študenti práva sa okrem stanovenia vyučovanej matérie oboznamujú aj s interaktívnymi
spôsobmi učenia o práve a začínajú učiť na stredných školách. Hodiny na stredných školách vedú
prednáškovo-diskusnou formou a tiež formou zážitkového učenia (napríklad hraním rolí, riešením
rôznych prípadov a pod.). Zároveň sa podieľajú na príprave a realizácii simulovaného súdneho
sporu pre žiakov stredných škôl.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
Urban, M.: STREET LAW aneb jak učit právo na středních školách. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2013.
Madleňáková, L.: Prvá pro každý den. Olomouc, 2012.
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Rapoš, I. a kol.: Občan a demokracia, manuál pre učiteľov. Bratislava, 1999.
Ivan Rapoš a kol.: Občan a verejná správa, manuál pre učiteľov. Bratislava, 2000.
Janka Debrecéniová: Metodická príručka Právo na každý deň. Bratislava, 2001.
Lee, P. et al.: A course in Practical Law, Teachers manual. USA: Arbetman, 1999.
Lee , P.: Street Law, Teacher´s manual. USA: Arbetman, 1999.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Martin Turčan, PhD., JUDr. Rudolf Kasinec, PhD., JUDr. Tomáš Mészáros,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPRV17-929/17

Názov predmetu:
Právne aspekty zahraničnej služby

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Základné teoretické a praktické skúsenosti pre prácu v zahraničnej službe. Študent si osvojí
základné vedomosti o zahraničnej službe, bude schopný samostatne interpretovať, argumentovať a
aplikovať domáce a vnútroštátne právne normy a zvyklosti v oblasti zahraničnej služby, správať sa,
vyjadrovať (slovom, písmom a telom) ako aj ovládať základnú stratégiu a taktiku vedenia rokovania
o príprave medzinárodných dokumentov.
Stručná osnova predmetu:
1. Osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre prácu v zahraničnej službe
2. Štátne orgány SR pre zahraničnú službu
3. Ministerstvo zahraničných vecí SR – postavenie a činnosť
4. Zastupiteľské úrady SR - výkon diplomatických a konzulárnych funkcií
5. Diplomatické a konzulárne imunity a výsady – praktické aspekty aplikácie
6. Základy diplomatickej komunikácie – ako sa správať, ako sa vyjadrovať (slovom, písmom,
mimoverbálne)
7. Diplomatické písomnosti – na ústredí a na zastupiteľských úradoch, spravodajské výstupy
8. Príprava dvojstranných a mnohostranných medzinárodných zmlúv – praktické aspekty,
negociačné postupy a taktika
9. Rokovací poriadok medzinárodnej konferencie (organizácie) – podrobnosti o organizácii,
priebehu a hlasovaní na medzinárodnej konferencii
10. Diplomatický protokol SR
11. Spoločenské podniky na ZÚ SR v zahraničí
12. Protokolárny sprievodca pre zastupiteľské úrady akreditované v prijímajúcom štáte
13. Krízové situácie – postup
14. Európska služba pre vonkajšiu činnosť – podmienky práce a praktické skúsenosti
Odporúčaná literatúra:
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• Peter Vršanský: Zásady diplomatickej komunikácie, Iura Edition, Bratislava 2004
• Programové vyhlásenie vlády SR
• Zameranie a vyhodnotenie ZP SR – Internetová stránka MZV SR
• Zbierka zákonov Slovenskej republiky (zákon č. 1/2003 v znení neskorších predpisov)
• Zákon č. 416/2004 o Úradnom vestníku Európskej únie
• Ústava SR
• Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
• Odporúčanie MV SR č. 204-2004/00329 z 19 4.2004 o používaní štátnej vlajky a vlajky EÚ
• Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
• Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe
• Zákon č. 400/2009 o štátnej službe
• Zákonník práce (311/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov)
• Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a
doplnkov
• Zákon č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho novelizácia č. 628 / 2005
• Zákon 215/2004 z 11.3.2004 o ochrane US a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 52 / 1998 Z. z . o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
• Uznesenie vlády č. 743 z 21. októbra 2009 k návrhu pravidiel pre uzatváranie medzinárodných
zmlúv a zmluvnú prax (zrušilo Zásady vlády SR pre oblasť medzinárodných zmlúv prijaté
uznesením vlády č. 615 z 26.8.1997)
• Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú
prax /ďalej len „pravidlá“/
• Uznesenie vlády SR č. 553 z 27.6.2007 o pravidlách diplomatického protokolu v SR
• Dohovor o osobitných misiách (1969)(č. 40/1987 Zb.)
• Viedenský dohovor o diplomatických stykoch z roku 1961 (č. 157/1964 Zb.)
• Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch z roku 1963 (č. 32/1969 Zb.)
• Dohovor o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú
ochranu vrátane diplomatických zástupcov (1974)(č. 131/1978 Zb.)
• Viedenský dohovor o práve zmlúv medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami alebo
medzinárodnými organizáciami (1986)
• Viedenský dohovor o zmluvnom práve z (1969)(č. 15/1988 Zb.)
• Democracy building in external relations, European Parliament resolution of 22 October 2009
on democracy building in the EU´s External relations
• Council Conclusions on Democracy Support in the EU´s External Relations (2974th External
Relations Council meeting Brussels, 17 November 2009
• Dohovor o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválený Valným
zhromaždením Organizácie Spojených národov (1946)(č. 52/1956 Zb.)
• Dohovor o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií (1947)(č. 21/1968
Zb.)
• Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2010), Článok 343 (pôvodný
článok 291 ZES)
• Protokol (č. 7) k Zmluve o fungovaní Európskej únie o výsadách a imunitách Európskej únie
• COUNCIL DECISION establishing the organisation and functioning of the European External
Action Service (11665/1/10 REV 1; Brussels, 20 July 2010) Preambula bod (17); Article 5 bod 6.
• Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Európy a protokoly k nej (1952)(č. 43/2000 Z.
z.)
• Dohoda o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a
medzinárodného personálu (2004)(č. 95/2005 Z. z.)
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• Dohoda o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu (2002)(č. 418/2004 Z. z)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPSV/
mPRV17-1116/17

Názov predmetu:
Právo a literatúra

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
prezentácia literárneho diela v priebehu semestra (40% hodnotenia) a písomná práca na vybranú
tému (60% hodnotenia)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Predmet „Právo a literatúra“ ponúka nielen prepojenie práva a literatúry, ale je pevne spojený taktiež
s právnymi dejinami, právnou filozofiou, sociológiou a ďalšími odbormi. Študentom umožňuje
hlbšie preniknúť do filozofických, etických, sociálnych či politických problémov, ktoré súvisia
s fungovaním práva v spoločnosti.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do predmetu „Právo a literatúra“.
2. Právnici ako básnici, spisovatelia, literáti.
3. Právo, štát a politika v literatúre.
4. Obraz právnika v literatúre.
5. Spoločnosť a právo vo svetovej literatúre.(1)
6. Spoločnosť a právo v slovenkej literatúre.(2)
7. Právo a súdna moc v literatúre.
8. Politická interpretácia. Shakespeare, Stendhal, Balzac, Wagner, Hašek, Kafka. (1)
9. Politická interpretácia. Shakespeare, Stendhal,Balzac, Wagner, Hašek, Kafka. (2)
10. Právo a milosť v literatúre.
11. Právne prípady od antiky až po súčasnosť.
12. Reálne a fiktívne kriminálne prípady v literatúre.
13. Zločin a trest v literatúre.
14. Falšovanie pravdy v literatúre.
Odporúčaná literatúra:
Škop, M.: Právo a vášeň. Jazyk, příběh, interpretace. Brno: Masarykova univerzita, 2012.
Bílik, R.: Interpretácia umeleckého textu. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009.
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Petrů, E.: Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000.
Procházka, M.: Literary theory an historical introduction. 4. Vydanie. Praha: Karolinum, 2015.
Pieroth, B.: Recht und Literatur. München: C.H.Beck, 2016.
Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2002.
Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava: Literárne informačné centrum, 1999.
Marčok, V a kol.autorov.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava: Literárne informačné
centrum, 2006.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 05.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1005/17

Názov predmetu:
Právo a spoločenská zmena

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si vnímania práva ako neprerušene ale diverzifikovane sa meniaceho systému „pravidiel
správania sa“ v rôznych atribútoch jeho podoby a pôsobenia a to a) súboru právnych noriem,
b) právnych vzťahov, c) právneho myslenia a d) právneho vedomia. Na zmienených problémoch
nedávnych slovenských a stredoeurópskych právnych dejín bude demonštrovaný vzťah práva a
spoločenskej zmeny. Pedagogické vedenie študentov bude smerovať k samostatnému hľadaniu
odpovede na položené otázky na základe štúdia historických právnych dokumentov, dobových
právnych káuz teamovým spôsobom a diskurzom.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia zmien práva spoločnosti. Predmet pojmov právo a spoločnosť. Klasifikácie týchto
pojmov.
2. Právo a spoločnosť na Slovensku v dlhom devätnástom storočí I..
3. Právo a spoločnosť na Slovensku v dlhom devätnástom storočí II.
4. Právo a spoločnosť na Slovensku vrokoch 1918 až 1938.
5. Právo a spoločnosť na Slovensku vrokoch 1938 až 1948.
6. Právo a spoločnosť na Slovensku vrokoch 1948 až 1960.
7. Právo a spoločnosť na Slovensku vrokoch 1960 až 1989.
8. Právo a spoločnosť na Slovensku v súčasnosti I.
9. Právo a spoločnosť na Slovensku v súčasnosti II.
10. Porovnanie s vývojom v Česku.
11. Porovnanie s vývojom v Poľsku.
12. Porovnanie s vývojom v Maďarsku.
13. Porovnanie s vývojom v Chorvátsku.
14. Porovnanie s vývojom na Ukrajine.
Odporúčaná literatúra:
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SUMMERS, R.: Law and Social Change. Cornell Edu., 1974
ROACH ANLEU, S. L.: Law and Social Change, SAGE, 2010
MALÝ, K. A KOL.: Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 2010
BEŇA, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku. PF UMB, 2001
KUKLÍK, J. a kol.: Vývoj česko – slovenského práva (1945-1989). Praha, 2008.
GRONSKÝ, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. (1918 – 2002). I.
II., III., IV. Karolinum 2007
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Michal Považan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UPITPDV/
mPRV17-908/17

Názov predmetu:
Právo informačných a komunikačných technológií

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: prípadová štúdia za použitia nekomentovaných právnych predpisov
(100%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 –
72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Predmet Právo informačných a komunikačných technológií poskytne študentom všeobecné znalosti
o práve súvisiacom s novodobými informačnými a komunikačnými prostriedkami. V nadväznosti
na to študenti získajú vedomosti z jednotlivých okruhov práva informačných a komunikačných
technológií. V dôsledku procesu informatizácie všetkých oblastí spoločenského života a s tým
súvisiaceho budovania informačnej spoločnosti sa zvyšuje potreba osvojenia odborných znalostí
a praktických zručností študentov pri využívaní informačných a komunikačných technológií a o
súvisiacej právnej úprave, a to pre ich ďalšie štúdium, aj následné pôsobenie v právnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do Práva informačných a komunikačných technológií. – Pojem informačné a komunikačné
technológie. Historický exkurz. Informačné a komunikačné technológie ako oblasť práva.
2. Právna ochrana softvéru. – Počítačový program ako predmet autorskoprávnej ochrany.
3. Záväzkové právo autorské.
4. Celosvetová sieť sietí Internet. – Pojem a história internetu. Právne postavenie internetu v
podmienkach Slovenskej republiky.
5. Domény a doménové mená.
6. Elektronický podpis.
7. e-Commerce. – Elektronický obchod.
8. e-Government. E-Health. – Elektronická verejná správa. Elektronické zdravotníctvo.
9. e-Justice. e-voting. – Elektronické súdnictvo. Elektronické voľby.
10. Cloud computing.
11. Ochrana osobných údajov v informačnej spoločnosti.
12. Kybernetická bezpečnosť a počítačová kriminalita.
13. Riešenie sporov v oblasti informačných a komunikačných technológií.
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14. Elektronické komunikácie v podmienkach Slovenskej republiky.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
Gregušová, D. a spol.: Právo informačných a komunikačných technológií. Bratislava: Slovenská
technická univerzita v Bratislave, 2005.
Gregušová, D.: Počítačový program a právo. Bratislava: PF UK, 1999.
Gregušová, D.: Počítačové právo. Brno: Institut dalšího vzdělávání. 2002.
Maisner, M. a kol.: Základy práva informačných technológií. Bratislava: Iura Edition, 2013.
Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. Praha: C. H. Beck, 2004.
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 610/2003 Z. z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Relevantné články v odborných časopisoch a na Internete
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Martin Daňko, PhD., Mgr. Rastislav Munk, PhD., JUDr. Soňa Ralbovská
Sopúchová, PhD., JUDr. Jozef Andraško, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPRV17-1126/17

Názov predmetu:
Právo medzinárodného obchodu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnutie prehľadu právnej úpravy medzinárodných obchodných transakcií.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do práva medzinárodného obchodu
2. Lex mercatoria,
3. INCOTERMS, UNIDROIT
4. Princípy európskeho zmluvného práva
5. Elektronický obchod
6. Medzinárodná kúpa tovaru I
7. Medzinárodná kúpa tovaru II
8. Medzinárodná preprava tovaru I
9. Medzinárodná preprava tovaru II
10. Financovanie medzinárodných obchodných transakcií
11. Poistenie v medzinárodnom obchode I
12. Poistenie v medzinárodnom obchode II
13. Agenti a distribútor
14. Repetitórium
Odporúčaná literatúra:
GOODE, R.: Transnational commercial law. 2nd edition, Oxford: 2012
CARR, I.: International trade law. 5th edition, 2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
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Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD., JUDr. Peter Lysina, PhD., doc. JUDr. PhDr. Miroslav
Slašťan, PhD., JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPRV17-930/17

Názov predmetu:
Právo medzinárodných organizácií

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu nadobúda študent poznatky o charakteristických znakoch a mieste
práva medzinárodných organizácií v systéme medzinárodného práva. V súvislosti s vymedzením
medzinárodných organizácií ako subjektov medzinárodného práva verejného nadobudne vedomosti
o ich definičných črtách (klasifikácia, členstvo, štruktúra, financovanie a pod.), právnych aspektoch
(zakladajúci akt, povaha rozhodnutí, sukcesia, zodpovednosť, výsady a imunity) i historickom
vývoji.
Nakoľko je pozornosť v rámci výučby venovaná najvýznamnejším univerzálnym medzinárodným
organizáciám, ako i regionálnym organizáciám a iným zoskupeniam štátov, vrátanie vybraných
foriem nadnárodnej spolupráce, absolventi predmetu získajú komplexné poznatky o mieste a
„živote“ medzinárodných organizácií v rámci medzinárodného spoločenstva. Súčasťou výučby je
diskusia k aktuálnym otázkam a témam.
Získané poznatky môže absolvent predmetu využiť predovšetkým v profesijnom živote týkajúcom
sa medzinárodných organizácií, na národnej i nadnárodnej úrovni, ako i v štátnej správe, či ďalších
odvetviach týkajúcich sa medzinárodného práva
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem a pramene práva medzinárodných organizácií
2. Historický vývoj medzinárodných organizácií
3. Medzinárodné organizácie, ich klasifikácia, význam a funkcie
4. Členstvo, štruktúra a financovanie medzinárodných organizácií
5. Medzinárodnoprávna subjektivita medzinárodných organizácií
6. Zodpovednosť medzinárodných organizácií
7. Organizácia spojených národov I
8. Organizácia spojených národov I
9. Odborné organizácie pridružené k OSN I
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10. Odborné organizácie pridružené k OSN II
11. Európske regionálne organizácie
12. Regionálne mimoeurópske organizácie
13. Medzinárodné organizácie v oblasti bezpečnosti
14. Iné medzinárodné zoskupenia a nadnárodná spolupráca
Odporúčaná literatúra:
Valuch, J., Rišová, M., Seman, R.: Právo medzinárodných organizácií. Praha: C. H. Beck, 2011;
Doplnková literatúra
White, N. D.: The Law of International Organisations. Manchester University Press, 2005
Amerasinghe, C. F.: Principles of the Institutional Law of International Organizations., Second
Ed., Cambridge University Press, 2005
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jozef Valuch, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP-KMPMV/
mPRV17-924/17

Názov predmetu:
Právo zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna práca počas semestra – riešenie prípadovej štúdie (100%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 –72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí znalosti z oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. Výučba
prebieha interaktívnou formou a podnecuje diskusiu medzi študentami.
Stručná osnova predmetu:
1. Inštitucionálne vymedzenie, historický základ, právny základ
2. Zahraničná politika EÚ. Ciele, nástroje, inštitúcie, proces rozhodovania.
3. Uzatváranie medzinárodných zmlúv medzi EÚ. Vstupovanie do medzinárodných organizácií.
4. Bezpečnostná politika EÚ. Ciele, nástroje, inštitúcie, proces rozhodovania.
5. Schengenský systém. Ochrana vonkajších hraníc EÚ.
6. EUROPOL
7. Migrácia a migranti
8. Ochrana EÚ pred rizikami terorizmu
9. Mierové misie
10. Obranná politika EÚ. Ciele, nástroje, inštitúcie, proces rozhodovania.
11. Nástroje intervencie
12. Sankčný mechanizmus. Opatrenia na nápravu.
13. Vytvorenie armády EÚ
14. Spolupráca EÚ – NATO
15. Vzťah EÚ a OSN
16. Medzinárodná spolupráca
Odporúčaná literatúra:
Tichý, Arnold, Zemánek, Král, Dumbrovský. „Evropské právo“, 5. vydání, C.H. BECK, Praha
2014
Zmluva o Európskej únii
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Zmluva o fungovaní Európskej únii
I. Schengenský dohovor
II. Schengenský dohovor
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014 , ktorým sa
ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2382 z 21. decembra 2016, ktorým sa zriaďuje Európska
akadémia bezpečnosti a obrany (EABO) a zrušuje rozhodnutie 2013/189/SZBP
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru a Výboru regiónov o novom prístupe EÚ k odhaľovaniu a zmierňovaniu rizík CBRN-E.
(COM(2014) 247 final z 5.5.2014 - nezverejnené v úradnom vestníku).
Rozhodnutie Rady 2013/698/SZBP z 25. novembra 2013 na podporu celosvetového mechanizmu
nahlasovania nedovolených ručných a ľahkých zbraní a iných nedovolených konvenčných zbraní
a munície s cieľom znížiť nebezpečenstvo nedovoleného obchodovania s nimi
Rozhodnutie Rady 2014/75/SZBP z 10. februára 2014 o Inštitúte Európskej únie pre
bezpečnostné štúdie
Rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o účasti Spojených
štátov amerických na operáciách krízového riadenia Európskej únie.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 15
A
ABS
B
26,67

0,0

26,67

C

D

E

FX

33,33

6,67

6,67

0,0

Vyučujúci: JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1009/17

Názov predmetu:
Rasové zákonodarstvo na Slovensku 1939–1945

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojenie si vedomostí o legislatívnej stránke tzv. riešenia židovskej otázky na
Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Obsahom predmetu je opis, charakteristika a historický kontext
normotvorby, obmedzujúcej základné ľudské práva na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Predmet
sa koncentruje na normatívne vyjadrenie zásahov rasového zákonodarstva do oblasti základných
ľudských práv a slobôd. Významnou časťou predmetu je charakteristika procesu vzniku týchto
právnych predpisov a ich následná aplikácia v podmienkach nedemokratického režimu.
Stručná osnova predmetu:
1. Rasové zákonodarstvo v nacistickom Nemecku a jeho vplyv na vývoj rasového zákonodarstva
na Slovensku
2. Historický kontext slovenského rasového zákonodarstva
3. Pramene k tzv. riešeniu židovskej otázky – sekundárna literatúra
4. Pramene k tzv. riešeniu židovskej otázky – archívne a publikované dokumenty
5. Legislatívna činnosť na Slovensku v rokoch 1938-1945
6. Tzv. riešenie židovskej otázky počas autonómie Slovenska
7. Politický systém a právo v samostatnom slovenskom štáte
8. Rasová legislatíva zakotvujúca porušovanie základných ľudských a občianskych práv
9. Právne aspekty arizačného procesu
10. Rasové aspekty pokusu o revíziu pozemkovej reformy
11. Tzv. Židovský kódex I.
12. Tzv. Židovský kódex II.
13. Právne aspekty deportácií
14. Reštitúcie po roku 1945
Odporúčaná literatúra:
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HUBENÁK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939 – 1945). VO PraF UK, Bratislava
2003
DZUGAS, J.: Postavenie židovského obyvateľstva v normotvorbe slovenského štátu. Právnické
štúdie, XV., 1967;
KAMENEC, I.: Po stopách tragédie. Archa, Bratislava 1991
LIPSCHER, L.: Židia v Slovenskom štáte 1939 – 1945. Print Servis, Bratislava 1994
NIŽŇANSKÝ, E., KAMENEC, I.: Holokaust na Slovensku 2. Prezident, vláda, Snem SR a
Štátna rada o židovskej otázke (1939 – 1945). NMŠ, ŽNO Bratislava, Bratislava 2003
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1008/17

Názov predmetu:
Recepcia rímskeho práva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom možnosť systematickou formou identifikovať
mechanizmy akým rímske právo ovplyvnilo podobu súčasných súkromnoprávnych odvetví, najmä
občianskeho práva, obchodného práva a medzinárodného práva súkromného. Väčšina študentov
je na základe absolvovania uvedených predmetov schopná identifikovať podobnú konštrukciu
právnych pojmov z hľadiska terminológie a štruktúry, no spôsob akým došlo k recepcii, resp.
transplantácii právnych inštitútov z rímskeho práva do pozitívnoprávnych odvetví súkromného
práva ostáva väčšinou neobjasnený. V rámci predmetu si študenti nemajú osvojiť len teoretické
poznatky, ale prostredníctvom práce s dokumentmi, ktoré boli preložené do slovenského, českého a
anglického jazyku budú mať možnosť pochopiť právnu techniku a tým aj myslenie predstaviteľov
významných európskych právnych škôl v jednotlivých historických obdobiach.
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Pojem a druhy recepcie rímskeho práva.
2. Vulgárne rímske právo na západe.
3. Justiniánska kodifikácia rímskeho práva.
4. Rímske právo v Byzantskej ríši. Analýza vybraných dokumentov.
5. Škola glosátorov a vznik ius commune.
6. Technika školy glosátorov a analýza vybraných textov.
7. Vzťah ius commune a domácich právnych poriadkov.
8. Škola komentátorov.
9. Analýza vybraných textov školy komentátorov.
10. Stredoveké rímske právo a jeho vzťah ku kánonickému právu.
11. Humanistické a novoveké školy rímskeho práva. Analýza vybraných dokumentov.
12. Historická škola rímskeho práva v 19. storočí.
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13. Vplyv rímskeho práva na kodifikáciu občianskeho práva.
14. Rímske právo v súčasnom slovenskom práve
Odporúčaná literatúra:
ARNDTS, C.L.: Učební kniha Pandekt I-III díl. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
BEALE, J.: Bartolus on the Conflict of Laws. Cambridge: Harvard University Press, 1914.
CAMPBELL, A.C.: On the Law of War and Peace. Kitchener: Batoche Books, 2001.
BELLOMO, M.: The Common Legal Past of Europe. 1000-1800. Washington DC: The Catholic
University of America, 1995.
FRESHFIELD, E.H.: A Manual of Roman Law. The Ecloga. Cambridge: Cambridge University
Press, 1926.
HELMHOLZ, R.: Three Civilian Notebooks 1580-1640. Londýn: Selden Society, 2011.
STEIN, P.: Roman Law in European History. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
THORNE, S.: Bracton on the Laws and Customs of England. 4 zväzky. Cambridge: Harvard
University Press, 1968-1997.
URFUS, V.: Historické základy novodobého práva soukromého. Praha: C.H. Beck, 2001.
ZUZULETA, F. - STEIN, P.: The Teaching of Roman Law in England Around 1200.
Supplementary Series vol. 8. Londýn: Selden Society, 1990.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický.
Nutná je aspoň pasívna znalosť angličtiny na prácu s textam
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KMPMV/
mPRV17-926/17

Názov predmetu:
Rodinné vzťahy s cudzím prvkom

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
1 Úvod do problematiky právnej úpravy cezhraničných rodinných vzťahov
2 Uzavieranie a platnosť manželstva s cudzím prvkom, krívajúce manželstvá.
3 Osobné a majetkové vzťahy medzi manželmi s cudzím prvkom.
4 Rozvod manželstva s cudzím prvkom
5 Určovanie rodičovstva s cudzím prvkom
6 Vlastné vzťahy medzi rodičmi a deťmi
7 Občianskoprávne aspekty medzinárodných únosov detí – pojem, inštitucionálny a legislatívny
rámecv SR
8 Občianskoprávne aspekty medzinárodných únosov detí – návrat dieťaťa, dôvody pre nenariadenie
návrtu a dôsledky nenariadenia návratu.
9 Právo styku s cudzím prvkom – špecifiká jeho úpravy a výkonu
10 Vyživovacia povinnosť s cudzím prvkom
11 Medzištátne osvojenia – pojem, inštitucionálny a legislatívny rámec v SR
12 Medzištátne osvojenia - vybrané otázky právnej ochrany maloletých pri medzištátnych
osvojeniach
13 Repetitórium 1
14. Repetitórium 2
Odporúčaná literatúra:
Lysina, P., Ďuriš, M., Haťapka, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. Vydanie. C. H. Beck,
Bratislava
2016
Lysina, P., Štefanková, N., Ďuriš, M., Števček, M.: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a
procesnom. Komentár. C. H. Beck, Praha 2012
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Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Doplněk, Brno 2004
Másilko, V.: Mezinárodní právo rodinné. Panorama, Praha 1979
Fenton-Glynn: Children's rights in intercountry adoption a European perspective. Cambridge:
Intersentia, 2014
Schutz, Rhona: The Hague child abduction convention a critical anylysis. Oxford: Hart
Publishing, 2013
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Katarína Burdová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 21.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-993/17

Názov predmetu:
Rozpočtové právo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí hlbšie vedomosti o úlohe verejných rozpočtov v moderných štátoch,
ekonomických základoch rozpočtovania, právnej úprave rozpočtu a procese tvorby rozpočtu
v podmienkach Slovenskej republiky. Absolvent predmetu získa nielen prehľad o právnych a
ekonomických súvislostiach tvorby rozpočtov v moderných štátoch, ale bude schopný samostatne
formulovať kritické názory na aktuálny stav právnej úpravy rozpočtového procesu a aktuálny
svetový vývoj v uvedenej oblasti.
Stručná osnova predmetu:
1. Úloha verejných financií.
2. Problematika verejných statkov a obecnej pastviny.
3. Príjmy verejných rozpočtov.
4. Výdavky verejných rozpočtov.
5. Deficitné financovanie ako problém moderných štátov.
6. Rozpočtový proces.
7. Právne nástroje zabezpečovania rozpočtovej zodpovednosti - fiškálna zmluva, Pakt stability a
rastu.
8. Právne nástroje zabezpečovania rozpočtovej - ústavné obmedzenia, rozpočtové rámce, pravidlá
EÚ.
9. Rozpočet EÚ.
10. Rozpočtové hospodárenie členských štátov eurozóny .
11. Štátny bankrot a medzinárodné nástroje jeho predchádzania (ESM, MMF).
12. Praktiky zlepšovania kondície verejných rozpočtov.
13. Problematika PPP.
Odporúčaná literatúra:
1. Alesina, A., Perotti, R.: The Political Economy of Budget Deficits, Staff Papres, International
Monetary Fund, 1995.
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2. OECD: OECD Best Practices for Budget Transparency, OECD, 2002.
3. Kumar, M. S., Ter-Minassian, T. (eds.): Promoting Fiscal Discipline, IMF, 2007.
4. Schick, A.: A Contemporary Approach to Public Expenditure Management, World Bank
Institute, 1998.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Ján Mazúr, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-965/17

Názov predmetu:
Rozvojové sociálne podnikanie 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na výučbe, v diskusiách, vypracovanie písomných zadaní
(50%) a záverečný test alebo prípadová štúdia (50%)
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania budú teoretické a praktické vedomosti študentov o sociálnom podnikaní
resp. sociálnych inováciách. Študenti porozumejú základnému rámcu právneho prostredia
sociálnych podnikov v komparatívnej perspektíve. budú rozumieť motíváciám a metódam
sociálnych inovátorov, naučia sa identifikovať sociálne problémy a navrhovať ich riešenia s cieľom
vytvoriť finančne, sociálne a enviromentálne udržateľný podnikateľský model. Lektori kurzu
spolu so študentmi vyhodnotia potreby sociálnych zmien nevyhnutných na začatie, manažovanie
a vyhodnotenie úrovne sociálneho podniku. Študenti získajú vedomosti na založenie a rozbeh
vlastného sociálneho podniku - tzv. start up. Dvojsemestrálny predmet - prvý semester (zimný) je
orientovaný na získavanie teoretických základov, čítania textov, diskusie s profesionálmi a tvorbou
analýzy situácie týkajúcej sa sociálnych inovácií a na prípadové štúdie.
Stručná osnova predmetu:
1. Podnikanie s vyšším princípom, alebo podnikanie 2.0.: Globálne a lokálne problémy - príčiny,
dôsledky a prepojenosť. Sociálna zmena. Čo ju poháňa? Globálny rozvoj: Millennium Development
Goals a Sustainable Development Goals. Modely sociálnej zmeny a finančné zdroje. Čo je to
sociálne podnikanie a sociálny podnik? Čím sa líšia od bežných podnikateľských subjektov a
neziskoviek? Čo je ich pridaná hodnota? Sociálne podnikanie ako metóda pre trvalo udržateľný
rozvoj.
2. Verejné politiky vo vývoji sociálneho podnikania. Slovenské prostredie z hľadiská možností
podnikania. Analýza relevantného regulačného rámca, kľúčoví hráči, úloha myšlienky sociálneho
podnikania v diskusii o návrhoch regulácii. Vývoj (udržateľných) politík. Oficiálna rozvojová
pomoc SR.
3. Porovnanie sociálneho podnikania s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami,
vládnymi inštitúciami a podnikateľmi. Vzťah medzi sociálnymi podnikmi a štandardnými
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podnikateľskými subjektmi. Sociálna zodpovednosť podniku. Sociálne podnikanie v rozvojových
krajinách.
4. Výzvy a problémy hodnotenia výkonu, dizajn riešení - analýza trhového prostredia, testovanie
konceptu. Problematika globálnej a lokálnej úrovne. Kultúra a kultúrne hodnoty.
5. Organizačná štruktúra a manažment. Právna forma. Riadenie a organizácia sociálneho podniku.
Etika a etický kódex.
6. Modelovanie biznis plánu. Vytvorenie biznis plánu. Obsah biznis plánu. Návrh priebežných
cieľov sociálneho podniku. Tripple-bottom-line a meranie dopadu. Náklady a rozpočet.
7. Finančná a kapitálová štruktúra. Návratnosť investícií a ich dopad. Inovatívne spôsoby
financovania.
8. Hodnotenie výkonu. Definovanie cieľov, úspechu a možností. Rovnováha medzi sociálnym
dopadom, enviromentálnou udržateľnosťou a finančnými cieľmi.
9. Dosiahnutie a odkomunikovanie sociálneho dopadu. Marketing a komunikovanie značky.
Sociálna návratnosť investícií. Význam sociálneho podnikania.
10. Dlhodobé ciele. Udržateľnosť podniku. Stratégia exitu.
Odporúčaná literatúra:
1. Bornstein, D. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas.
New York: Penguin Books. 2005.
2. Welch, W. Tactics of Hope: How Social Entrepreneurs are Changing Our World. San Rafael:
Earth Aware, 2008.
3. MacMillan, I. C., Thompson, J. D. The Social Entrepreneur's Playbook. Philadelphia: Wharton
Digital Press. 2013.
4. Larcker, D., Tayan, B. Corporate Governance Matters. A Closer Look at Organizational
Choices and Their Consequences. Upper Saddle River: FT Press, 2011.
5. Williams, Cynthia, Zumbansen, Peer ed. The Embedded Firm: Corporate Governance, Labor,
and Finance Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
6. Follesdal, A. Ethical Investment and Human Rights: A Norwegian Case. 2009.
7. Brock, D. D. Social Entrepreneurship. Ashoka. 2008.
8. Morino, M. Social Outcomes: Missing the Forest for the Trees? Venture Philanthropy Partners.
2010.
9. Dees, J. G., Anderson, B. B., Wei-Skillern, J. Scaling Social Impact: Strategies for Spreading
Social Innovations. Stanford Social Innovation Review. 2004.
10. Lambooy, T., Argyrou, A., Hordijk, R. Social Entrepreneurship as a New Economic Structure
that Supports Sustainable Development. University of Oslo. 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický jazyk
Poznámky:
Vyžaduje sa dobrá znalosť anglického jazyka kvôli čítaniu anglických textov.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Ján Mazúr, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-966/17

Názov predmetu:
Rozvojové sociálne podnikanie 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 Za obdobie štúdia: 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na výučbe, v diskusiách, vypracovanie písomných zadaní
(50%) a záverečný test alebo prípadová štúdia (50%)
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania budú teoretické a praktické vedomosti študentov o sociálnom podnikaní
resp. sociálnych inováciách. Študenti porozumejú základnému rámcu právneho prostredia
sociálnych podnikov v komparatívnej perspektíve. budú rozumieť motíváciám a metódam
sociálnych inovátorov, naučia sa identifikovať sociálne problémy a navrhovať ich riešenia s cieľom
vytvoriť finančne, sociálne a enviromentálne udržateľný podnikateľský model. Lektori kurzu
spolu so študentmi vyhodnotia potreby sociálnych zmien nevyhnutných na začatie, manažovanie
a vyhodnotenie úrovne sociálneho podniku. Študenti získajú vedomosti na založenie a rozbeh
vlastného sociálneho podniku - tzv. start up. Dvojsemestrálny predmet - druhý semester (letný
2016) je orientovaný na praktické overovanie vedomostí a tvorbu vlastného biznis plánu za pomoci
profesionálov a návštevy sociálnych podnikov v regióne.
Stručná osnova predmetu:
1. Podnikanie s vyšším princípom, alebo podnikanie 2.0.: Globálne a lokálne problémy - príčiny,
dôsledky a prepojenosť. Sociálna zmena. Čo ju poháňa? Globálny rozvoj: Millennium Development
Goals a Sustainable Development Goals. Modely sociálnej zmeny a finančné zdroje. Čo je to
sociálne podnikanie a sociálny podnik? Čím sa líšia od bežných podnikateľských subjektov a
neziskoviek? Čo je ich pridaná hodnota? Sociálne podnikanie ako metóda pre trvalo udržateľný
rozvoj.
2. Verejné politiky vo vývoji sociálneho podnikania. Slovenské prostredie z hľadiská možností
podnikania. Analýza relevantného regulačného rámca, kľúčoví hráči, úloha myšlienky sociálneho
podnikania v diskusii o návrhoch regulácii. Vývoj (udržateľných) politík. Oficiálna rozvojová
pomoc SR.
3. Porovnanie sociálneho podnikania s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami,
vládnymi inštitúciami a podnikateľmi. Vzťah medzi sociálnymi podnikmi a štandardnými
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podnikateľskými subjektmi. Sociálna zodpovednosť podniku. Sociálne podnikanie v rozvojových
krajinách.
4. Výzvy a problémy hodnotenia výkonu, dizajn riešení - analýza trhového prostredia, testovanie
konceptu. Problematika globálnej a lokálnej úrovne. Kultúra a kultúrne hodnoty.
5. Organizačná štruktúra a manažment. Právna forma. Riadenie a organizácia sociálneho podniku.
Etika a etický kódex.
6. Modelovanie biznis plánu. Vytvorenie biznis plánu. Obsah biznis plánu. Návrh priebežných
cieľov sociálneho podniku. Tripple-bottom-line a meranie dopadu. Náklady a rozpočet.
7. Finančná a kapitálová štruktúra. Návratnosť investícií a ich dopad. Inovatívne spôsoby
financovania.
8. Hodnotenie výkonu. Definovanie cieľov, úspechu a možností. Rovnováha medzi sociálnym
dopadom, enviromentálnou udržateľnosťou a finančnými cieľmi.
9. Dosiahnutie a odkomunikovanie sociálneho dopadu. Marketing a komunikovanie značky.
Sociálna návratnosť investícií. Význam sociálneho podnikania.
10. Dlhodobé ciele. Udržateľnosť podniku. Stratégia exitu.
Odporúčaná literatúra:
1. Bornstein, D. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas.
New York: Penguin Books. 2005.
2. Welch, W. Tactics of Hope: How Social Entrepreneurs are Changing Our World. San Rafael:
Earth Aware, 2008.
3. MacMillan, I. C., Thompson, J. D. The Social Entrepreneur's Playbook. Philadelphia: Wharton
Digital Press. 2013.
4. Larcker, D., Tayan, B. Corporate Governance Matters. A Closer Look at Organizational
Choices and Their Consequences. Upper Saddle River: FT Press, 2011.
5. Williams, Cynthia, Zumbansen, Peer ed. The Embedded Firm: Corporate Governance, Labor,
and Finance Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
6. Follesdal, A. Ethical Investment and Human Rights: A Norwegian Case. 2009.
7. Brock, D. D. Social Entrepreneurship. Ashoka. 2008.
8. Morino, M. Social Outcomes: Missing the Forest for the Trees? Venture Philanthropy Partners.
2010.
9. Dees, J. G., Anderson, B. B., Wei-Skillern, J. Scaling Social Impact: Strategies for Spreading
Social Innovations. Stanford Social Innovation Review. 2004.
10. Lambooy, T., Argyrou, A., Hordijk, R. Social Entrepreneurship as a New Economic Structure
that Supports Sustainable Development. University of Oslo. 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický jazyk
Poznámky:
Vyžaduje sa dobrá znalosť anglického jazyka kvôli čítaniu anglických textov.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Ján Mazúr, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1128/17

Názov predmetu:
Simulované arbitrážne konanie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania v rámci medzinárodnej obchodnej arbitráže naučiť
študenta praktickým zručnostiam („soft skills“) potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním
predmetu nadobudne znalosti z medzinárodnej obchodnej arbitráže a zároveň si osvojí základy
koncipovania právneho argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje
prezentačné zručnosti pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní
na verejnosti, pracovať s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň
aktívnej participácie zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného arbitrážneho konania Willem
C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž, ktorej
sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu arbitrážneho
konania z prostredia medzinárodného obchodného práva, pričom študenti pred odbornou porotou
(„arbitrážnym tribunálom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán.
Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri
uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta
prejsť výberovým konaním na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac
o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: https://vismoot.pace.edu/).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
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Úvod do medzinárodnej obchodnej arbitráže
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Born, G.B.: International Commercial Arbitration. Zuidpoolsingel: Kluwer Law International,
2009.
Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kröll, S. M.: Comparative International Commercial Arbitration.
The Hague: Kluwer Law International, 2003.
Redfren, A., Hunter, M.: International Arbitration. Fifth edition. Oxford. Oxford University
Press, 2009.
Schlechtriem, P. - Schwenzer, I.: Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG). 3rd edition. Oxford, 2010.
Tweeddale, A., Tweeddale, K.: Arbitration of Commercial Disputes: International and English
Law and Practise. Oxford: Oxford University Press, 2007.
všetky základné informácie sú dostupné na webstránke <www.visteam.sk>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-967/17

Názov predmetu:
Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže
1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je určený pre študentov, ktorí boli vybraní ako členovia súťažného tímu súťaže
simulovaného arbitrážneho konania Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
Výber študentov súťažného tímu prebieha podľa pravidiel stanovených fakultou (viac informácií
o výbere je dostupných na webovom sídle). Súťažný tím (za predpokladu splnenia kvalifikačných
podmienok stanovených v súťažných pravidlách) sa v letnom semestri zúčastňuje medzinárodného
finále, kde prezentuje svoje ústne argumenty. Kvalitná príprava na túto fázu súťaže je očakávaným
výstupom tohto predmetu.
Súťaž Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je atraktívna a jedinečná súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu arbitrážneho
konania z prostredia medzinárodného obchodného práva, pričom študenti pred odbornou porotou
(„arbitrážnym tribunálom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán.
Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri
uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Intenzívna príprava študenta v súťažnom tíme
prebieha práve v rámci tohto predmetu.
Viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: https://vismoot.pace.edu/.
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie s
profilom súťaže a so súťažnou kauzou. Úvod do medzinárodnej obchodnej arbitráže Právna
analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš Úvod do právnej
rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia. Primárne a sekundárne pramene Analýza
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sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod. Legal Writting
(part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument Legal Writting (part
2) – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh Analýza odovzdaných
písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot) Legal Writting (part
3) – zdokonaľovanie podaní Legal Writting (part 4) – finalizácia podaní pred odovzdaním Oral
Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky zo
súťaže Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Born, G.B.: International Commercial Arbitration. Zuidpoolsingel: Kluwer Law International,
2009.
Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kröll, S. M.: Comparative International Commercial Arbitration.
The Hague: Kluwer Law International, 2003.
Redfren, A., Hunter, M.: International Arbitration. Fifth edition. Oxford. Oxford University
Press, 2009.
Schlechtriem, P. - Schwenzer, I.: Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG). 3rd edition. Oxford, 2010.
Tweeddale, A., Tweeddale, K.: Arbitration of Commercial Disputes: International and English
Law and Practise. Oxford: Oxford University Press, 2007.
všetky základné informácie sú dostupné na webstránke <www.visteam.sk>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-968/17

Názov predmetu:
Simulované arbitrážne konanie – príprava na písomné kolo súťaže
2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je určený pre študentov, ktorí boli vybraní ako členovia súťažného tímu súťaže
simulovaného arbitrážneho konania Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
Výber študentov súťažného tímu prebieha podľa pravidiel stanovených fakultou (viac informácií
o výbere je dostupných na webovom sídle). Súťažný tím musí v stanovenom dátume predložiť
písomné podanie (Memorandum). Kvalitná príprava a odovzdanie predmetného písomného zadania
je očakávaným výstupom tohto predmetu.
Súťaž Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je atraktívna a jedinečná súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu arbitrážneho
konania z prostredia medzinárodného obchodného práva, pričom študenti pred odbornou porotou
(„arbitrážnym tribunálom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán.
Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri
uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Intenzívna príprava študenta v súťažnom tíme
prebieha práve v rámci tohto predmetu.
Viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: https://vismoot.pace.edu/).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodnej obchodnej arbitráže
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
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Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting (part 2) – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Legal Writting (part 3) – zdokonaľovanie podaní
Legal Writting (part 4) – finalizácia podaní pred odovzdaním
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Born, G.B.: International Commercial Arbitration. Zuidpoolsingel: Kluwer Law International,
2009.
Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kröll, S. M.: Comparative International Commercial Arbitration.
The Hague: Kluwer Law International, 2003.
Redfren, A., Hunter, M.: International Arbitration. Fifth edition. Oxford. Oxford University
Press, 2009.
Schlechtriem, P. - Schwenzer, I.: Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG). 3rd edition. Oxford, 2010.
Tweeddale, A., Tweeddale, K.: Arbitration of Commercial Disputes: International and English
Law and Practise. Oxford: Oxford University Press, 2007.
všetky základné informácie sú dostupné na webstránke <www.visteam.sk>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-969/17

Názov predmetu:
Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné
finále 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je určený pre študentov, ktorí boli vybraní ako členovia súťažného tímu súťaže
simulovaného arbitrážneho konania Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
Výber študentov súťažného tímu prebieha podľa pravidiel stanovených fakultou (viac informácií
o výbere je dostupných na webovom sídle). Súťažný tím (za predpokladu splnenia kvalifikačných
podmienok stanovených v súťažných pravidlách) sa v letnom semestri zúčastňuje medzinárodného
finále, kde prezentuje svoje ústne argumenty. Kvalitná príprava na túto fázu súťaže je očakávaným
výstupom tohto predmetu.
Súťaž Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je atraktívna a jedinečná súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu arbitrážneho
konania z prostredia medzinárodného obchodného práva, pričom študenti pred odbornou porotou
(„arbitrážnym tribunálom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán.
Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri
uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Intenzívna príprava študenta v súťažnom tíme
prebieha práve v rámci tohto predmetu.
Viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: https://vismoot.pace.edu/.
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodnej obchodnej arbitráže
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
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Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Analýza odovzdaných písomných zadaní
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Oral Advocacy (part 3)
Oral Advocacy (part 4)
Simulované konanie pred vycestovaním na súťaž (1)
Simulované konanie pred vycestovaním na súťaž (2)
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Born, G.B.: International Commercial Arbitration. Zuidpoolsingel: Kluwer Law International,
2009.
Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kröll, S. M.: Comparative International Commercial Arbitration.
The Hague: Kluwer Law International, 2003.
Redfren, A., Hunter, M.: International Arbitration. Fifth edition. Oxford. Oxford University
Press, 2009.
Schlechtriem, P. - Schwenzer, I.: Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG). 3rd edition. Oxford, 2010.
Tweeddale, A., Tweeddale, K.: Arbitration of Commercial Disputes: International and English
Law and Practise. Oxford: Oxford University Press, 2007.
všetky základné informácie sú dostupné na webstránke <www.visteam.sk>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-970/17

Názov predmetu:
Simulované arbitrážne konanie – ústne kolo a medzinárodné
finále 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je určený pre študentov, ktorí boli vybraní ako členovia súťažného tímu súťaže
simulovaného arbitrážneho konania Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
Výber študentov súťažného tímu prebieha podľa pravidiel stanovených fakultou (viac informácií
o výbere je dostupných na webovom sídle). Súťažný tím (za predpokladu splnenia kvalifikačných
podmienok stanovených v súťažných pravidlách) sa v letnom semestri zúčastňuje medzinárodného
finále, kde prezentuje svoje ústne argumenty. Kvalitná príprava na túto fázu súťaže je očakávaným
výstupom tohto predmetu.
Súťaž Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot je atraktívna a jedinečná súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži ide o simuláciu arbitrážneho
konania z prostredia medzinárodného obchodného práva, pričom študenti pred odbornou porotou
(„arbitrážnym tribunálom“) prezentujú svoje argumenty v prospech rôznych procesných strán.
Študent tak získava jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri
uplatnení na trhu práce po absolvovaní štúdia. Intenzívna príprava študenta v súťažnom tíme
prebieha práve v rámci tohto predmetu.
Viac o súťaži aj na oficiálnej stránke súťaže: https://vismoot.pace.edu/.
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do medzinárodnej obchodnej arbitráže
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
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Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz, metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Analýza odovzdaných písomných zadaní
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Oral Advocacy (part 3)
Oral Advocacy (part 4)
Simulované konanie pred vycestovaním na súťaž (1)
Simulované konanie pred vycestovaním na súťaž (2)
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach
Odporúčaná literatúra:
Born, G.B.: International Commercial Arbitration. Zuidpoolsingel: Kluwer Law International,
2009.
Lew, J. D. M., Mistelis, L. A., Kröll, S. M.: Comparative International Commercial Arbitration.
The Hague: Kluwer Law International, 2003.
Redfren, A., Hunter, M.: International Arbitration. Fifth edition. Oxford. Oxford University
Press, 2009.
Schlechtriem, P. - Schwenzer, I.: Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG). 3rd edition. Oxford, 2010.
Tweeddale, A., Tweeddale, K.: Arbitration of Commercial Disputes: International and English
Law and Practise. Oxford: Oxford University Press, 2007.
všetky základné informácie sú dostupné na webstránke <www.visteam.sk>
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Matej Smalik, PhD., JUDr. Jana Strémy, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1132/17

Názov predmetu:
Simulovaný spor pred ESĽP

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
(European Court of Human Rights) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“)
potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z oblasti
medzinárodnej ochrany ľudských práv a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho
argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti
pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať
s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie
zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti ľudských
práv – European Human Rights Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži študent zastáva pozíciu právneho
zástupcu v simulovanom konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, čím získava
jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce
po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním
na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej
stránke súťaže: http://ehrmcc.elsa.org).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv.
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Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz (napr. databáza HUDOC), metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach z oblasti ľudských práv
Odporúčaná literatúra:
Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford: OUP. 2014
Moeckli D., Shah S. & Sivakumaran, S.: International Human Rights Law. Oxford: OUP. 2013
Mowbray A.: Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights.
Oxford: OUP. 2012
Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: OUP.
2014
http://hudoc.echr.coe.int
http://coe.int
http://human rightsmoot.elsa.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Marek Domin, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-971/17

Názov predmetu:
Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
(European Court of Human Rights) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“)
potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z oblasti
medzinárodnej ochrany ľudských práv a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho
argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti
pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať
s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie
zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti ľudských
práv – European Human Rights Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži študent zastáva pozíciu právneho
zástupcu v simulovanom konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, čím získava
jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce
po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním
na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej
stránke súťaže: http://ehrmcc.elsa.org).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv.
Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz (napr. databáza HUDOC), metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach z oblasti ľudských práv
Odporúčaná literatúra:
Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford: OUP. 2014
Moeckli D., Shah S. & Sivakumaran, S.: International Human Rights Law. Oxford: OUP. 2013
Mowbray A.: Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights.
Oxford: OUP. 2012
Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: OUP.
2014
http://hudoc.echr.coe.int
http://coe.int
http://human rightsmoot.elsa.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Marek Domin, PhD., JUDr. Lívia Trellová, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-972/17

Názov predmetu:
Simulovaný spor pred ESĽP – písomné kolo 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
(European Court of Human Rights) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“)
potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z oblasti
medzinárodnej ochrany ľudských práv a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho
argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti
pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať
s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie
zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti ľudských
práv – European Human Rights Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži študent zastáva pozíciu právneho
zástupcu v simulovanom konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, čím získava
jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce
po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním
na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej
stránke súťaže: http://ehrmcc.elsa.org).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv.
Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz (napr. databáza HUDOC), metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach z oblasti ľudských práv
Odporúčaná literatúra:
Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford: OUP. 2014
Moeckli D., Shah S. & Sivakumaran, S.: International Human Rights Law. Oxford: OUP. 2013
Mowbray A.: Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights.
Oxford: OUP. 2012
Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: OUP.
2014
http://hudoc.echr.coe.int
http://coe.int
http://human rightsmoot.elsa.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Marek Domin, PhD., JUDr. Lívia Trellová, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-973/17

Názov predmetu:
Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
(European Court of Human Rights) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“)
potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z oblasti
medzinárodnej ochrany ľudských práv a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho
argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti
pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať
s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie
zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti ľudských
práv – European Human Rights Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži študent zastáva pozíciu právneho
zástupcu v simulovanom konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, čím získava
jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce
po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním
na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej
stránke súťaže: http://ehrmcc.elsa.org).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv.
Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz (napr. databáza HUDOC), metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach z oblasti ľudských práv
Odporúčaná literatúra:
Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford: OUP. 2014
Moeckli D., Shah S. & Sivakumaran, S.: International Human Rights Law. Oxford: OUP. 2013
Mowbray A.: Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights.
Oxford: OUP. 2012
Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: OUP.
2014
http://hudoc.echr.coe.int
http://coe.int
http://human rightsmoot.elsa.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Marek Domin, PhD., JUDr. Lívia Trellová, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-974/17

Názov predmetu:
Simulovaný spor pred ESĽP – ústne kolo a medzinárodné finále 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (vypracovanie písomného zadania, prezentácia): 100 %
Klasifikačná stupnica: (A/1 = 91–100%; B/1,5 =81–90%; C/2 = 73–80%; D/2,5 = 66–72%; E: 61
– 65%, Fx: 0–60%).
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je metódou simulácie konania pred Európskym súdom pre ľudské práva
(European Court of Human Rights) naučiť študenta praktickým zručnostiam („soft skills“)
potrebných v právnej praxi. Študent absolvovaním predmetu nadobudne znalosti z oblasti
medzinárodnej ochrany ľudských práv a zároveň si osvojí základy koncipovania právneho
argumentačného textu a výstavby právneho argumentu, získa a rozvíja svoje prezentačné zručnosti
pri ústnom prezentovaní argumentov, učí sa prekonať trému pri vystupovaní na verejnosti, pracovať
s hlasom, a pod. Výučba prebieha v angličtine a predpokladá vysoký stupeň aktívnej participácie
zo strany študenta.
Predmet zároveň oboznamuje študenta so súťažou simulovaného súdneho sporu z oblasti ľudských
práv – European Human Rights Moot Court Competition. Ide o atraktívnu a jedinečnú súťaž,
ktorej sa každoročne zúčastňujú talentovaní študenti z právnických fakúlt z celého sveta. Kauza
prípadu býva každý rok iná, zaujímavá a aktuálna. V súťaži študent zastáva pozíciu právneho
zástupcu v simulovanom konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu, čím získava
jedinečné praktické skúsenosti využiteľné tak v ďalšom štúdiu ako aj pri uplatnení na trhu práce
po absolvovaní štúdia. Absolvovanie predmetu zvyšuje šancu študenta prejsť výberovým konaním
na členov súťažného tímu reprezentujúceho Fakultu v tejto súťaži (viac o súťaži aj na oficiálnej
stránke súťaže: http://ehrmcc.elsa.org).
Stručná osnova predmetu:
Úvodný seminár. Predstavenie harmonogramu a termínov spracovania zadaní. Oboznámenie
s profilom súťaže a so súťažnou kauzou.
Úvod do problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv.
Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
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Právna analýza vybraných otázok súťažnej kauzy. Diskusia a námety na ďalší rešerš
Úvod do právnej rešerše. Predstavenie vybraných databáz (napr. databáza HUDOC), metodológia.
Primárne a sekundárne pramene
Analýza sporných otázok v súťažnej kauze, porovnanie s existujúcim case-law a pod.
Legal Writting (part 1) – ako úspešne vybudovať presvedčivý a logický právny argument
Legal Writting – štruktúra právneho podania. Zadanie vypracovania písomných úloh
Oral Advocacy (part 1) – všeobecne k ústnemu prezentovaniu právnych argumentov. Video ukážky
zo súťaže
Oral Advocacy (part 2) – zdokonaľovanie ústnej prezentácie (prednes, intonácia, a pod.)
Analýza odovzdaných písomných zadaní, feedback, zadanie úloh na ústnu prezentáciu (Mini Moot)
Mini Moot Court (part 1) – prezentácie študentov a feedback
Mini Moot Court (part 2) – prezentácie študentov a feedback
Zhrnutie predmetu, diskusia o aktuálnych výzvach a otázkach z oblasti ľudských práv
Odporúčaná literatúra:
Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human Rights. Oxford: OUP. 2014
Moeckli D., Shah S. & Sivakumaran, S.: International Human Rights Law. Oxford: OUP. 2013
Mowbray A.: Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights.
Oxford: OUP. 2012
Harris, O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: OUP.
2014
http://hudoc.echr.coe.int
http://coe.int
http://human rightsmoot.elsa.org
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Marek Domin, PhD., JUDr. Lívia Trellová, PhD., Mgr. Soňa Ondrášiková
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPKK/mPRV17-977/17 Simulovaný trestný proces
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (100%):
- vypracovanie zadania (50%) – hmotnoprávna analýza prípadu, vypracovanie písomných
podkladov;
- prezentácia prípadu ústnou formou (50%)
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je precvičiť pripraviť študentov na súťaž „Simulovaný trestný proces“, ktorá
je súťažou v právnej argumentácií, vypracovaní a prezentácií praktických výstupov z trestného
práva. V rámci seminárov sa budú študenti venovať príprave písomných podkladov za obe
strany trestného konania, za prokurátora i obhajcu, resp. obvineného. Súčasťou predmetu bude aj
nácvik prezentovania argumentácie strán na hlavnom pojednávania a zvládnutie vedenia hlavného
pojednávania za stranu prokurátora i obvineného.
Stručná osnova predmetu:
1. Posúdenie prípadovej štúdie - hmotnoprávna kvalifikácia.
2. Vypracovanie základných dokumentov a rozhodnutí prípravného konania (začatie trestného
stíhania, vznesenie obvinenia, zápisnice o úkonoch, oboznamovanie s výsledkami vyšetrovania,
návrh na konečné opatrenie).
3. Vypracovanie základných dokumentov obhajoby v prípravnom konaní (sťažnosť proti uzneseniu
o vznesení obvinenia, nárvhy dôkazov, návrh na preskúmanie postupu policajta, návrh na doplnenie
dokazovania, žiadosť o prítomnosť pri úkonoch).
4. Vypracovanie obžaloby.
5. Prednesenie obžaloby prorkurátorom na hlavnom pojednávaní, vyjadrenie obhajoby k obžalobe.
6. Výsluch obvineného a svedkov – príprava výsluchu, taktika výsluchu, vedenie výsluchu,
kapciózne a sugestívne otázky.
7. Záverečné reči.
8. Simulácia hlavného pojednávania.
9. Opravné prostriedky.
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Odporúčaná literatúra:
Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol.: Trestný zákon - Komentár, I. diel. Všeobecná
časť. C.H. Beck, Praha : 2010
Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol.: Trestný zákon - Komentár, II. diel. Osobitná
časť. C.H. Beck, Praha : 2011
Čentéš J. a kol.: Trestný poriadok, Veľký komentár. 2. aktualizované vydanie, Eurokódex, Žilina :
2015
Čentéš J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná časť, Heuréka, Šamorín : 2016
Čentéš J. a kol.: Trestné právo procesné. Osobitná časť, Heuréka, Šamorín : 2016
Mencerová, Tobiášová, Turayová a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Heuréka,
Šamorín : 2013
Mencerová, Tobiášová, Turayová a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Heuréka,
Šamorín : 2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Radovan Blažek, PhD., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., prof. JUDr. Jozef
Čentéš, PhD., doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc., JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., doc. JUDr.
Lucia Kurilovská, PhD., JUDr. Ondrej Laciak, PhD., doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., doc.
JUDr. Tomáš Strémy, PhD., prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD., doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KTPSV/
mPRV17-1118/17

Názov predmetu:
Sociologicko-právny výskum

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: seminárna práca (50 %) a ústna prezentácia seminárnej práce (50 %)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si teoretických základov sociologicko-právneho výskumu a vypracovanie seminárnej
práce na základe realizovaného konkrétneho výskumu, pričom uvedená seminárna práca sa môže
stať podkladom pre vypracovanie diplomovej práce.
Stručná osnova predmetu:
1. Postavenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
2. Problémové otázky (ľudské práva, korupcia, zneužívanie práva, vymožiteľnosť práva,
šikanovanie a týranie detí, kriminalita mladistvých, problémy drog a drogových závislostí,
alkoholizmus, domovy dôchodcov, bezdomovci, terorizmus a extrémizmus,...)
3. Základné znaky sociologicko-právneho výskumu
4. Logické základy vedeckej metódy
5. Projekt sociologicko-právneho výskumu
6. Druhy sociologicko-právneho výskumu
7. Metódy sociologicko-právneho výskumu
8. Výber a charakteristika výskumnej vzorky
9. Techniky sociologicko-právneho výskumu
10. Spracovanie výsledkov výskumu
11. Záverečná správa sociologicko-právneho výskumu
12. Využitie výsledkov výskumu
13. Záverečné prezentácie študentov I.
14. Záverečné prezentácie študentov II.
Odporúčaná literatúra:
BAKOŠOVÁ, E. - VACULÍKOVÁ, N.: Základy sociológie práva. Bratislava: VO PraF UK,
2003, 224 s., ISBN: 80-7160-177-2
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BAKOŠOVÁ, E.: Základy sociológie pre právnikov. Bratislava: VO PraF UK, 2001, 157 s.,
ISBN: 80-7160-154-3
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Eva Vranková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 06.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEP/mPRV17-925/17

Názov predmetu:
Spoločná obchodná politika Európskej únie a právo svetového
obchodu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %, z toho aktivita na seminároch 10 %, riešenie zadania seminárnej
práce (obchodného prípadu a jeho prezentácia 40 %, riešenie praktického prípadu 50 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s jednotlivými aspektami a nástrojmi medzinárodného obchodného práva
v rámci zmluvného systému WTO, ich premietnutie a praktická aplikácia v rámci spoločnej
obchodnej politiky Európskej únie. Študent bude vedieť riešiť a analyzovať základné situácie
vzniknuté v rámci medzinárodný vzťahov v rámci obchodnej politiky, ako je urovnávanie
sporov, doložka najvyšších výhod, národné zaobchádzanie, ochrana investícií, anti-dumpingové a
vyrovnávacie opatrenia.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem obchodnej politiky, vývoj a úvod do zmluvného systému WTO
2. GATT - základné pojmy a nástroje
3. GATS - základné pojmy a nástroje
4. TRIPS - - základné pojmy a nástroje
5. Ochrana investícií - všeobecná charakteristika
6. Systém európskej spoločnej obchodnej politiky, právomoci inštitúcií
7. Zmluvný systém spoločnej obchodnej politiky - všeobecná charakteristika
8. Európska únia vo WTO
9. Jednostranné ochranné opatrenia
10. Anti-dumpingové opatrenia
11. Vyrovnávacie opatrenia
12. Všeobecný systém preferencií
13. OChrana investícií a EÚ
14. CETA
Odporúčaná literatúra:
Šturma, P., Balaš, V.: Medzinárodní ekonomické právo, 2. vyd., Praha : C.H.Beck, 2013.
Blažo, O.: Základy práva spoločnej obchodnej politiky Európskej únie, Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 14.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1006/17

Názov predmetu:
Stredoeurópske právne dejiny

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Región strednej a východnej Európy čelí obdobným spoločenským aj právnym výzvam, čo je
spôsobené podobnou minulosťou týchto štátov a národov. Práve spoločné skúsenosti a vôľa
spolupracovať (a to aj v rovine právnej) stoja za spoluprácou v rámci V4, ale tiež za spoločným
postupom v rámci diania v EÚ. Predmet objasňuje špecifiká vývoja práva v tejto časti Európy v
porovnaní s vývojom v západnej Európe. Práve minulosť strednej a východnej Európy totiž dáva
odpoveď na mnohé osobitosti dnešného stavu.
Stručná osnova predmetu:
1. Od kmeňov k štátom – spoločná minulosť Strednej Európy
2. Archaické právo Strednej Európy – “slovanské” vs. “germánske právo”, pamiatky, obsah,
charakter práva pred kristianizáciou
3. Zahraničné právne vzory v Strednej Európe– byzantské právne vplyvy, škandinávske vplyvy
Rusku, latinské a kánonické vplyvy
4. Učené a “ľudové” právo a ich pramene – obyčaje a vnímanie práva neprávnikmi, obnovené
štúdium rímskeho práva, prvé univerzity a zrod stredovekého učeného práva
5. Feudálny právny partikularizmus – špecifiká právneho partikularizmu a tzv. feudálneho práva
6. Prvá vlna kodifikácií – Opus tripartitum v Uhorsku a príbuzné kompilácie v Českých krajinách
a Poľsku
7. Osvietenská modernizácia štátu a práva – moderný štát, iusnaturalizmus, Francúzska revolúcia
a jej vplyv na právo Strednej Európy, uhorskí jakobíni
8. Buržoázne revolúcie a zrod občianskeho štátu a moderného práva – revolúcie 1848/1849,
zrušenie „feudalizmu“
9. Dejiny súkromnoprávneho myslenia – kanonistika, objavené rímske právo, právni humanisti,
iusnaturalizmus a iuspozitivizmus
10. Moderné kodifikácie v Strednej Európe – modernizácia trestného a procesného práva
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11. Moderné kodifikácie v Strednej Európe – modernizácia občianskeho a obchodného práva
12. Totalita a totalitné právo do roku 1945 – kríza parlamentarizmu, extrémy totalitného práva –
nacizmus a fašizmus, prejavy v práve
13. Totalita a totalitné právo po roku 1945 – extrémy totalitného práva – ľudová demokracia a
socializmus, prejavy v práve
14. Vývoj po roku 1989 a globalizácia práva – rozpad vých. bloku, rekonštrukcia právnych vzorov
spred totalitného práva, vplyv europeizácie a globalizácie na právo
Odporúčaná literatúra:
Adamová, Karolína: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě. Praha : C.H.Beck, 2000.
Adamová, Karolína: Dějiny soukromého práva ve střední Evropě. Praha : C.H.Beck, 2001.
Beňa, Jozef: Moderné dejiny štátu a práva krajín strednej a východnej Európy. 1. Bratislava : UK,
1992.
Beňa, Jozef: Moderné dejiny štátu a práva krajín strednej a východnej Európy. 2. Bratislava : UK,
1994.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., JUDr. Alexandra Letková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-975/17

Názov predmetu:
Stáž 2/1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: stáž
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 30d
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 %
študent predkladá výsledky svojej práce pedagógovi, ktorý ho hodnotí.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom možnosť praktického vzdelávania prostredníctvom absolvovania stáže v
partnerských inštitúciách fakulty pod odborným a organizačným dohľadom supervízora. Študentovi
bude umožnený prístup k právnym prípadom a zadania podľa konkrétnych možností inštitúcie, kde
bude stáž realizovaná.
Stručná osnova predmetu:
Ideou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti od odborníkov
z praxe, a to najmä z významných odborných inštitúcií, ktoré môžu mať výrazný vplyv na ďalšie
profesijné i životné smerovanie študentov práva. Študenti si praktickou formou osvoja nielen
vedomosti alebo aj zručnosti a získajú skúsenosti právnickej profesie.
Stáž bude realizovaná podľa aktuálnej ponuky na rôznych verejných inštitúciách či vrámci
neziskového sektora. Napr. na ministerstvách a ostatných orgánoch štátnej správy, súdoch rôzneho
stupňa, Kancelárii verejného ochrancu práv, Národnej banke Slovenska, Prezídiu Policajného
zboru, Medzinárodnej organizácii pre migráciu, Centre právnej pomoci, Slovenskom národnom
stredisku pre ľudské práva a pod.
Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia zaujímajúci sa o stáž budú mať v priebehu semestra
možnosť sa o ňu uchádzať podľa aktuálnych pokynov (ústne alebo písomné výberové konanie).
Následne im bude pred zápisom predmetov oznámené, či boli umiestnení do požadovanej inštitúcie.
Odporúčaná literatúra:
Podľa pokynov konkrétnej inštitúcie a supervízora.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci: Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KFP/mPRV17-976/17

Názov predmetu:
Stáž 2/2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: stáž
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 30d
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 %
študent predkladá výsledky svojej práce pedagógovi, ktorý ho hodnotí.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom možnosť praktického vzdelávania prostredníctvom absolvovania stáže v
partnerských inštitúciách fakulty pod odborným a organizačným dohľadom supervízora. Študentovi
bude umožnený prístup k právnym prípadom a zadania podľa konkrétnych možností inštitúcie, kde
bude stáž realizovaná.
Stručná osnova predmetu:
Ideou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti od odborníkov
z praxe, a to najmä z významných odborných inštitúcií, ktoré môžu mať výrazný vplyv na ďalšie
profesijné i životné smerovanie študentov práva. Študenti si praktickou formou osvoja nielen
vedomosti alebo aj zručnosti a získajú skúsenosti právnickej profesie.
Stáž bude realizovaná podľa aktuálnej ponuky na rôznych verejných inštitúciách či vrámci
neziskového sektora. Napr. na ministerstvách a ostatných orgánoch štátnej správy, súdoch rôzneho
stupňa, Kancelárii verejného ochrancu práv, Národnej banke Slovenska, Prezídiu Policajného
zboru, Medzinárodnej organizácii pre migráciu, Centre právnej pomoci, Slovenskom národnom
stredisku pre ľudské práva a pod.
Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia zaujímajúci sa o stáž budú mať v priebehu semestra
možnosť sa o ňu uchádzať podľa aktuálnych pokynov (ústne alebo písomné výberové konanie).
Následne im bude pred zápisom predmetov oznámené, či boli umiestnení do požadovanej inštitúcie.
Odporúčaná literatúra:
Podľa pokynov konkrétnej inštitúcie a supervízora.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci: Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KPDPK/mPRV17-980/17 Svetové právne systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 10 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich. Záverečná ústna skúška - 90 %
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu si študent osvojí základné metódy právnej komparatistiky, na
základe ktorých je ďalej schopný využiť jednotlivé kritériá vonkajšieho a vnútorného triedenia
práva k pojmovému vymedzeniu súčasných svetových právnych systémov. Študent ďalej
v priebehu semestra nadobudne základné penzum poznatkov o podstate, historickom vývoji,
prameňoch práva, štýlotvorných právnych inštitútoch a iných špecifikách jednotlivých
súčasných svetových právnych systémov, na základe ktorých bude samostatne schopný
identifikovať hlavné rozdiely medzi nimi, ako aj ich charakteristické črty. Praktickým
prínosom predmetu je tiež možnosť osvojiť si zručnosť práce s jednotlivými druhmi prameňov
práva, čo študentovi umožní nielen pochopiť historický kontext formovania jednotlivých
právnych systémov, ale taktiež orientovať sa v typických prameňoch kontinentálneho,
angloamerického a islamského práva.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do právnej komparatistiky a súčasné svetové právne systémy
2. Historické formovanie kontinentálneho právneho systému a jeho štruktúra
3. Štýlotvorné prvky kontinentálneho právneho systému - právne normy, inštitúty a odvetvia,
dualizmus práva s členením na verejné a súkromné právo
4. Historické formovanie anglického práva, jeho štruktúra a pramene
5. Štýlotvorné prvky anglického práva I. – vybrané inštitúty ústavného práva, administratívneho
práva, Law of Property, Trust Law, Law of Contracts, Law of Torts a dedičského práva
6. Štýlotvorné prvky anglického práva II. - štruktúra súdnictva a charakteristické črty konania na
civilných a trestných súdoch
7. Historické formovanie práva Spojených štátov amerických, jeho štruktúra a pramene
8. Štýlotvorné prvky práva Spojených štátov amerických - štruktúra federálneho a štátneho
súdnictva a charakteristické črty civilného a trestného konania
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9. Základná charakteristika islamského práva - filozofické a náboženské základy islamského práva,
jeho charakteristické črty a historický vývoj
10. Pramene práva a právne školy v islamskom práve
11. Štýlotvorné prvky islamského práva I. - dichotómia islamského práva - povinnosti človeka
voči Bohu a povinnosti človeka k človeku, štýlotvorné inštitúty islamského osobného, rodinného
a dedičského práva
12. Štýlotvorné prvky islamského práva II. - štýlotvorné inštitúty islamského vecného, záväzkového
a trestného práva, základná charakteristika a štýlotvorné inštitúty islamského ústavného práva
13. Všeobecný prehľad vývoja práva Afriky, Madagaskaru a Indie
14. Všeobecný prehľad vývoja práva Číny a Japonska
Odporúčaná literatúra:
Učebné texty:
* Hruškovič, I., Kalesná, K., Štefanovič, M.: Svetové právne systémy. Bratislava: VO PraF UK,
2009.
* Knapp, V.: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C.H. Beck, 1996.
Ostatné učebné texty a odborná literatúry:
* Slapper, G., Kelly, D.: English Legal System. Abingdon: Routledge, 2014.
* Slapper, G., Kelly, D.: Sourcebook on English Legal System. London: Cavendish Publishing,
1996.
* Partington, M.: Introduction to the English Legal System, 2012-2013. Oxford: Oxford
University Press, 2012.
* Elliot, C: English Legal System, Essential Cases and Materials. 2nd Edition. Harlow: Pearson
Longman, 2009.
* Stephens, O. H., Scheb, J. M.: American Constitutional Law. Volume I. Sources of Power and
Restraint. 4th Edition. Belmont: Thomson Wadsworth, 2008.
* Stephens, O. H., Scheb, J. M.: American Constitutional Law. Volume II. Civil Rights and
Liberties. 4th Edition. Belmont: Thomson Wadsworth, 2008.
* Grossberg, M., Tomlins, Ch. (eds.): The Cambridge History of Law in America. Volume I.
Early America (1580-1815). Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
* Grossberg, M., Tomlins, Ch. (eds.): The Cambridge History of Law in America. Volume II. The
Long Nineteenth Century (1789-1920). Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
* Grossberg, M., Tomlins, Ch. (eds.): The Cambridge History of Law in America. Volume III.
The Twentieth Century and After (1920- ). Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
* Hruškovič, I.: Islamský právny systém a proces jeho formovania. Bratislava: VO PraF UK,
1997.
* Potměšil, J.: Šarī �a. Úvod do islámskeho práva. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012.
* Akgündüz, A.: Introduction to Islamic Law. Rotterdam: Iur Press, 2010.
* Goldziehr, I.: Introduction to Islamic Theology and Law. Princeton: Princeton University Press,
1981.
* Schacht, J.: An Introduction to Islamic Law. Oxford: Clarendon Press, 1982.
* Korán. Preklad do slovenského jazyka s vysvetlivkami a výkladom. 3. vydanie. Bratislava:
LEVANT consulting, s.r.o., 2015.
* Hamilton, Ch. (ed.): The Hedaya or Guide; A Commentary on the Mussulman Laws. Londýn:
W.M.H. Allen & Co., 1870.
* Drgonec, J.: Právne kultúry Ázie a Afriky. Bratislava: Veda, 1991.
* Röhl, W.: History of Law in Japan Since 1868. Leiden: Koninklijke Brill, 2005.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
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Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
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Vyučujúci: Mgr. Ján Sombati, PhD., doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPKK/mPRV17-942/17 Súdna psychiatria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz, písomné previerky podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom teoretické základy zo súdnej psychiatrie s cieľom ich využitia v praxi. Výučba
je zameraná na porozumenie princípov súdnej psychiatrie v trestnoprávnych a občianskoprávnych
súvislostiach
Stručná osnova predmetu:
Obsahová štruktúra predmetu je zostavená zo 7 teoretických tém, ktoré poskytujú základné
poznatky z odboru psychiatria a súdna psychiatria a 7 seminárových vybraných tém
súdnej psychiatrie, ktoré sú kazuisticky spracované s vysvetlením princípov súdnoznaleckého
posudzovania a ukážkami ich praktickej aplikácie.
Obsahom predmetu sú etiológia psychických porúch, ich klasifikácia, klinický obraz, priebehové
charakteristiky, liečba a prognóza, súdnopsychiatrické posudzovanie, úloha znalca-psychiatra a
jeho význam pre činnosť justície a polície, hodnotenie rozpoznávacej a ovládacej schopnosti,
ochranná liečba.
Odporúčaná literatúra:
André I., Izáková Ľ. a kol.: Princípy súdnej psychiatrie. Peter Prekop Print Production, 2014
Kolibáš, E. Všeobecná psychiatria. Univerzita Komenského Bratislava, 2007
Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. Univerzita Komenského Bratislava, 2010
Pavlovský, P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychologie, 4. vydání. Grada, Praha, 2012
Fleischer, J. a kol.: Súdna psychiatria, Právnická fakulta UK, Bratislava 2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
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Vyučujúci: MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPKK/mPRV17-941/17 Súdna psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz, písomné previerky podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Obsah a náplň predmetu vychádza zo základov všeobecnej a špeciálnej časti súdnej psychológie
vyučovanej na Katedre psychológie FiF UK a je špeciálne upravená pre poslucháčov Katedry
trestného práva kriminalistiky a kriminológie PraF UK čo do zrozumiteľnosti a rozsahu, aby
právnik, ktorý je činný v trestnoprávnej praxi vedel chápať ale aj právnicky využiť poznatky teórie
a praxe súdnej psychológie a tvorivo ich uplatniť vo svojej dennej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Obsahová štruktúra predmetu je zostavená z 18 tém všeobecnej časti a zo 17 tém špeciálnej časti
okruhov prednášok. Súdna psychológia sa zaoberá okrem výučby o psychických determinantoch
sociálneho zlyhania aj prehľadom teórií delikvencií a psychických expertíz. Uvádza študenta do
problému forenznej agresológie, sexuológie a postpenitenciárnej starostlivosti.
Odporúčaná literatúra:
Heretik, A.: Forenzná psychológia. SPN, Bratislava 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
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B
0,0
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0,0

C
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0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
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Schválil:

Strana: 230

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPKK/mPRV17-939/17 Súdne inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz, písomné previerky podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Obsah a náplň predmetu vychádza zo základov všeobecnej a špeciálnej časti súdneho inžinierstva
vyučovaného na Ústave súdneho inžinierstva a špeciálne upraveného v takej zrozumiteľnosti a
rozsahu, aby právnik, ktorý je činný v trestnoprávnej praxi vedel chápať, ale aj právnicky využiť,
poznatky teórie a praxe súdneho inžinierstva a tvorivo ich uplatniť vo svojej dennej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Obsahová štruktúra predmetu je zostavená z 30 tém odborných prednášok. Súdne inžinierstvo sa
zaoberá základnými otázkami právnej problematiky v znaleckej činnosti, právnym postavením
znalca a znaleckého posudku, základnými poznatkami súdneho inžinierstva s dôrazom na
systematiku, základnými nástrojmi a metódami znaleckej činnosti, analýzy a diagnostikovania,
spracovaním znaleckého posudku.
Odporúčaná literatúra:
Kasanický, G. a kol.: Základy súdneho inžinierstva. EDIS, Žilina 1999
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C
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0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KTPKK/mPRV17-940/17 Súdne lekárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0 / 2 Za obdobie štúdia: 0 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz, písomné previerky podľa zadania vyučujúcich.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Obsah a náplň predmetu vychádza zo základov všeobecnej a špeciálnej časti súdneho lekárstva
vyučovaného na Lekárskej fakulte a špeciálne upraveného do zrozumiteľnosti a rozsahu, aby
právnik, ktorý je činný v trestnoprávnej prípadne inej praxi, vedel chápať, ale aj právnicky využiť
poznatky teoretickej i praktickej zložky súdneho lekárstva a tvorivo ich uplatniť vo svojej dennej
praxi
Stručná osnova predmetu:
Obsahová štruktúra predmetu je zostavená z 53 špeciálnych tém prednášok, súdne lekárstvo sa
zaoberá výučbou lekárskeho skúmania príčin smrti a procesu umierania, pitvou a jednotlivými
príčinami smrti, ako sú mechanické poranenia, zlomeniny, pády, dusenie, elektrický prúd, vysoká
a nízka teplota. Osobitne sa prihliada na úrazy na železniciach a v cestnej premávke
Odporúčaná literatúra:
Mego, M.: Súdne lekárstvo I. Psychoprof, Nové Zámky 2001
Mego, M.: Súdne lekárstvo pre právnikov. VO PF UK, Bratislava 1993
Kováč, P. a kol.: Súdne lekárstvo pre právnikov. Iura Edition, Bratislava 2005
Vorel, F. a kol.: Soudní lékařství. Grada Publishing, Praha 1999
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0
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Vyučujúci: MUDr. Dalibor Hojsík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KPDPK/mPRV17-922/17 Súkromnoprávna komparatistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna participácia, schopnosť reprodukcie a aplikácie získaných poznatkov na seminároch bude
tvoriť 30 % záverečnej známky. 70% záverečnej známky bude tvoriť ústna skúška kombinujúca
teoretické otázky s prácou s vybranými prameňmi, s ktorými sa pracuje v priebehu seminárnej
výučby.
ie dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu si študent osvojí základné pojmy a metódy porovnávacej právovedy z
oblasti súkromného práva vo vybraných jurisdikciách (Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká
Británia, Spojené štáty americké). Budujúc na vedomostiach študentov o historických formách
vybraných súkromnoprávnych inštitútov, ktoré si študenti osvojili pri absolvovaní predmetu
Dejiny súkromného práva, predmet sa zameria vo zvýšenej miere na záväzkové zmluvné právo
vzhľadom na skutočnosť, že najmä v tejto oblasti je najpravdepodobnejšia kolízia rôznych právnych
systémov. Predmet sa však okrem záväzkového zmluvného práva zameria aj na komparatívny
prehľad ostatných pododvetví súkromného práva ako napr. na záväzkového kvázikontraktuálne
a deliktuálne právo (civilné delikty), systém vecných práv vzťahujúcich sa na hnuteľné a
nehnuteľné veci, základné devolučné dôvody v dedičskom práve a ich konkrétna aplikácia ako
aj právne následky zásahu do osobnostných práv. Osobitný dôraz bude kladený na komparáciu
súkromnoprávnych doktrín a praxe kontinentálnych a angloamerických jurisdikcií.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do porovnávacej právovedy.
2. Systém a štruktúra záväzkového práva v komparatívnom práve.
3. Zmluvná sloboda a jej obmedzenia.
4. Pojmové znaky právne uznanej zmluvy.
5. Okolnosti spôsobujúce neplatnosť zmluvy.
6. Vymáhanie plnenia zmlúv a právne následky porušenia zmluvy.
7. Bezdôvodné obohatenie.
8. Pojmové znaky civilných deliktov.
9. Zavinenie a objektívna zodpovednosť za protiprávne konanie v záväzkovom práve.
10. Systém a štruktúra vecných práv v komparatívnom práve.
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11. Pojmové znaky vlastníctva a práv k cudzím veciam.
12. Systém a štruktúra rodinného práva v komparatívnom práve.
13. Systém a štruktúra dedičského práva v komparatívnom práve.
14. Systém ochrany osobnosti v komparatívnom práve.
15. Záverečné opakovanie.
Odporúčaná literatúra:
KNAPP, V.: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C.H. Beck, 1996.
ZWEIGERT, K. - KÖTZ: An Introduction to Comparative Law. 3rd Ed. Oxford: Oxford
University Press, 1998.
KNAPP, C. - CRYSTAL, N. - PRINCE, H.: Problems in Contract Law. Cases and Materials.
Frederick: Aspen Publishers, 2007.
ZIMMERMANN, R.: The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition.
Oxford: Oxford University Press, 1996.
BACKER, L. et al.: Comparative Corporate Law. United States, European Union, China and
Japan. Cases and Materials. Durham: Carolina Academic Press, 2002.
CHEFFINS, B.: Company Law. Theory, Structure and Operation. Oxford: Oxford University
Press, 2006.
MERRYMAN, J.H - PÉREZ, R. The Civil Law Tradition. 3rd Edition, Stanford University Press,
2007.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Mgr.
Matej Mlkvý, PhD., LL.M., Mgr. Ján Sombati, PhD., Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1125/17

Názov predmetu:
Telesná a športová výchova 10

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 % - aktivita počas cvičení podľa pokynov vyučujúcich
Výsledky vzdelávania:
Osvojovanie pohybových návykov a zručností, rozvíjanie kondičných a koordinačných
pohybových schopností vo vybranej telovýchovnej aktivite, nadobúdanie vedomostí a utváranie
kladného vzťahu študentov k pohybovej aktiivite a zodpovednosti za svoje zdravie.
Stručná osnova predmetu:
Športové hry – futbal, volejbal, basketbal – nácvik herných činností jednotlivca, hra. Aerobik –
základné druhy aerobiku: H/L – aerobik, bodyforming, step aerobik, . Fitnes – intervalový tréning
na zlepšenie sily, vytrvalosti a formovanie postavy. Florbal: nácvik a zokonalovanie základných
herných činností. Badminton: nácvik techniky úderov, hra. Cvičenie na fitlopte: balančné cvičenia
a jednoduché posiľňovanie s využitím fitlopty. Plávanie: nácvik základných plaveckých techník.
Outdoorové aktivity: nácvik základných postojov a pohybov lezenia na umelej stene, nácvik
zručností v ovládaní kanoe.
Odporúčaná literatúra:
Havranová, M. a kol:: Telesná výchova a študujúci právo. VUK, Bratislava 1993
Havranová, M.: Krok k dokonalejšiemu vzhľadu a zdraviu. VO PF UK , Bratislava 2001
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Andrej Kolárik, PhD., Mgr. Erika Rondová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
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Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.ÚKPVTK/
mPRV17-1122/17

Názov predmetu:
Telesná a športová výchova 7

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 % - aktivita počas cvičení podľa pokynov vyučujúcich
Výsledky vzdelávania:
Osvojovanie pohybových návykov a zručností, rozvíjanie kondičných a koordinačných
pohybových schopností vo vybranej telovýchovnej aktivite, nadobúdanie vedomostí a utváranie
kladného vzťahu študentov k pohybovej aktiivite a zodpovednosti za svoje zdravie.
Stručná osnova predmetu:
Športové hry – futbal, volejbal, basketbal – nácvik herných činností jednotlivca, hra. Aerobik –
základné druhy aerobiku: H/L – aerobik, bodyforming, step aerobik, . Fitnes – intervalový tréning
na zlepšenie sily, vytrvalosti a formovanie postavy. Florbal: nácvik a zokonalovanie základných
herných činností. Badminton: nácvik techniky úderov, hra. Cvičenie na fitlopte: balančné cvičenia
a jednoduché posiľňovanie s využitím fitlopty. Plávanie: nácvik základných plaveckých techník.
Outdoorové aktivity: nácvik základných postojov a pohybov lezenia na umelej stene, nácvik
zručností v ovládaní kanoe.
Odporúčaná literatúra:
Havranová, M. a kol:: Telesná výchova a študujúci právo. VUK, Bratislava 1993
Havranová, M.: Krok k dokonalejšiemu vzhľadu a zdraviu. VO PF UK , Bratislava 2001
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Erika Rondová, PhD., Mgr. Andrej Kolárik, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
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Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1123/17

Názov predmetu:
Telesná a športová výchova 8

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 % - aktivita počas cvičení podľa pokynov vyučujúcich
Výsledky vzdelávania:
Osvojovanie pohybových návykov a zručností, rozvíjanie kondičných a koordinačných
pohybových schopností vo vybranej telovýchovnej aktivite, nadobúdanie vedomostí a utváranie
kladného vzťahu študentov k pohybovej aktivite a zodpovednosti za svoje zdravie.
Stručná osnova predmetu:
Športové hry – futbal, volejbal, basketbal – nácvik herných činností jednotlivca, hra. Aerobik –
základné druhy aerobiku: H/L – aerobik, bodyforming, step aerobik, . Fitnes – intervalový tréning
na zlepšenie sily, vytrvalosti a formovanie postavy. Florbal: nácvik a zokonalovanie základných
herných činností. Badminton: nácvik techniky úderov, hra. Cvičenie na fitlopte: balančné cvičenia
a jednoduché posiľňovanie s využitím fitlopty. Plávanie: nácvik základných plaveckých techník.
Outdoorové aktivity: nácvik základných postojov a pohybov lezenia na umelej stene, nácvik
zručností v ovládaní kanoe.
Odporúčaná literatúra:
Havranová, M. a kol:: Telesná výchova a študujúci právo. VUK, Bratislava 1993
Havranová, M.: Krok k dokonalejšiemu vzhľadu a zdraviu. VO PF UK , Bratislava 2001
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Andrej Kolárik, PhD., Mgr. Erika Rondová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
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Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1124/17

Názov predmetu:
Telesná a športová výchova 9

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 % - aktivita počas cvičení podľa pokynov vyučujúcich
Výsledky vzdelávania:
Osvojovanie pohybových návykov a zručností, rozvíjanie kondičných a koordinačných
pohybových schopností vo vybranej telovýchovnej aktivite, nadobúdanie vedomostí a utváranie
kladného vzťahu študentov k pohybovej aktiivite a zodpovednosti za svoje zdravie.
Stručná osnova predmetu:
Športové hry – futbal, volejbal, basketbal – nácvik herných činností jednotlivca, hra. Aerobik –
základné druhy aerobiku: H/L – aerobik, bodyforming, step aerobik, . Fitnes – intervalový tréning
na zlepšenie sily, vytrvalosti a formovanie postavy. Florbal: nácvik a zokonalovanie základných
herných činností. Badminton: nácvik techniky úderov, hra. Cvičenie na fitlopte: balančné cvičenia
a jednoduché posiľňovanie s využitím fitlopty. Plávanie: nácvik základných plaveckých techník.
Outdoorové aktivity: nácvik základných postojov a pohybov lezenia na umelej stene, nácvik
zručností v ovládaní kanoe.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Andrej Kolárik, PhD., Mgr. Erika Rondová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KUP/mPRV17-913/17

Názov predmetu:
Teória a prax legislatívy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 3 Za obdobie štúdia: 14 / 42
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100% - vypracovanie návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu alebo
jeho časti, práca na seminároch podľa pokynov pedagógov
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
po absolvovaní predmetu študent rozumie teoretické súvislosti i praktické implikácie normotvorby
tak na úrovni samosprávy, exekutívy i parlamentu. Je schopný lepšie uplatňovať svoje občianske
participačné možnosti vstupu do normotvorby ako aj pripraviť návrh zákona.
Stručná osnova predmetu:
1. Legislatíva v systéme práva,
2. Ústavný, zákonný a podzákonný rámec legislatívneho procesu,
3. Legislatívne inštitúcie,
4. Základy legislatívnej techniky,
5. Predprípravná etapa legislatívneho procesu a prípravná etapa legislatívneho procesu
(rozhodnutie o predkladateľovi, legislatívny plán úloh a legislatívny zámer),
6. Schvaľovacia etapa legislatívneho procesu, zákonodarný proces v NR SR,
7. Písanie právneho predpisu,
8. Promulgačná a edičná etapa legislatívneho procesu,
9. Tvorba vykonávacích právnych predpisov,
10. Legislatívny proces na úrovni vyšších územných celkov a obcí,
11. Kontrola tvorby právnych predpisov,
12. Legislatíva a Európska únia,
13. Problémy normotvorby
14. Konzultácia pri príprave návrhu právneho predpisu
Odporúčaná literatúra:
CIBULKA, Ľ. a kol.: Teória a prax legislatívy, Bratislava: Právnická fakulta Univerzity
Komenského 2013,
SVÁK, J. a kol.: Teória a prax legislatívy, Bratislava: EUROKÓDEX 2012,
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HODÁS, M.: Simulované zasadnutie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej
republiky: (vybrané dokumenty pre semináre a cvičenia), Bratislava: Kancelária Národnej rady
Slovenskej republiky 2016,
CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo. Ústavný systém Slovenskej republiky. Bratislava: PraF UK
2014,
ZEMÁNEK, J. A kol. : Tvorba a implementace práva EU z pohledu vnitrostátního, Praha:
Mentropolitan University Prague Press 2012,
ŠÍN, Z.: Tvorba práva, pravidla, metodika, technika, Praha: C.H. Beck 2009
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M., JUDr. Milan Hodás, PhD., prof. JUDr. Ľubor
Cibulka, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1110/17

Názov predmetu:
Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s trestnoprávnou represiou ako nástrojom perzekúcie
občanov nedemokratickými režimami na Slovensku v 20. storočí. Získajú vedomosti o porušovaní
ľudských a občianskych práv prostredníctvom účelovej trestnoprávnej legislatívy. Oboznámia sa
so špecifikami jej genézy i aplikačnej praxe v dobovom historickom i geopolitickom kontexte,
aj na príklade reálnych súdnych procesov na všetkých stupňoch súdov. Získané vedomosti môžu
upriamiť pozornosť aj na rizikové oblasti súčasnej trestnoprávnej legislatívy z hľadiska porušovania
základných ľudských a občianskych práv.
Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj trestnoprávnej ochrany štátu do roku 1918
2. Vývoj trestnoprávnej ochrany štátu 1918-1938
3. Vývoj trestnoprávnej ochrany štátu 1938-1948
4. Zákon č. 231/1948 a trestnoprávna represia komunistického režimu (legislatíva a jej aplikácia)
5. Kodifikácia trestného práva v roku 1950 a trestnoprávna represia komunistického režimu
(legislatíva a jej aplikácia)
6. Monsterprocesy a trestné právo.
7. Novelizácia trestného práva v roku 1956 a trestnoprávna represia komunistického režimu
(legislatíva a jej aplikácia)
8. Kodifikácia trestného práva v roku 1961 a trestnoprávna represia komunistického režimu
(legislatíva a jej aplikácia)
9. Vývoj trestného práva v rokoch 1969-1989 a trestnoprávna represia komunistického režimu
(legislatíva a jej aplikácia)
10. Trestnoprávna ochrana štátu a komunistického režimu v rokoch 1948-1989 (legislatíva a jej
aplikácia)
11. Trestnoprávny postih tzv. nedovoleného opustenia republiky
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12. Trestnoprávny postih náboženských aktivít
13. Násilná kolektivizácia a trestné právo
14. Transformácia trestného práva po roku 1989
Odporúčaná literatúra:
BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V.: Komunistické právo v Československu: kapitoly z
dějin bezpráví. Brno 2009
CUHRA, J.: Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972. Praha 1997.
GEBAUER, F. - KAPLAN, K. - KOUDELKA, F. – VYHNÁLEK, R. (zost.): Soudní perzekuce
politické povahy v Československu 1948-1989. Statistický přehled. Praha 1993. 234 s.
KAPLAN, K.: Politické procesy 50. let v Československu. In: Politické procesy v
Československu po roce 1945 a "Případ Slánský". Sborník příspěvků ze stejnojmenné
konference, pořádané ve dnech 14.-16. dubna 2003 v Praze. Brno 2005, s. 107-114.
PEŠEK, J. – LETZ, R.: Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989. Prešov 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 24
A
ABS
B
16,67

0,0

20,83

C

D

E

FX

16,67

29,17

4,17

12,5

Vyučujúci: Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1127/17

Názov predmetu:
Turistika 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 32s
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie 100 %, športová aktivita podľa pokynov vyučujúcich
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie potrebných vedomosti a zručností pre realizáciu turistickej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Realizácia turistiky (cykloturistika, pešia, vodná, vysokohorská) podľa lokality pobytu. Telesná
aktivita charakteristická pre presun a všeobecne rozvíjajúce cvičenia. Kultúrno-poznávacia
činnosť(prírody, histórie ) danej lokality. Zvládnutie potrebných vedomosti a zručností pre
realizáciu turistickej činnosti.
Odporúčaná literatúra:
Belás M. , Roučková M.: Letné športy v prírode, Metodicko-pedagogické centrum v Baratislave,
Bratislava 2015, ISBN: 978-80-565-0952-4
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Jaroslava Argajová, PhD., Mgr. Andrej Kolárik, PhD., Mgr. Erika Rondová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KPDPK/mPRV17-921/17 Verejnoprávna komparatistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna participácia, schopnosť reprodukcie a aplikácie získaných poznatkov na seminároch bude
tvoriť 30 % záverečnej známky. 70% záverečnej známky bude tvoriť ústna skúška kombinujúca
teoretické otázky s prácou s vybranými prameňmi, s ktorými sa pracuje v priebehu seminárnej
výučby.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu si študent osvojí základné pojmy a metódy porovnávacej právovedy z
oblasti verejného práva. Predmet bude zameraný na skúmanie hlavných odvetví verejného práva vo
vybraných európskych, severoamerických a juhoamerických jurisdikciách. Z obsahového hľadiska
sa predmet zameriava na základné ústavnoprávne koncepty ako je kontinentálna a angloamerická
forma právneho štátu, systém deľby moci, zastupiteľské systémy, formy vlády, formy štátneho
zriadenia atď. Osobitná pozornosť bude venovaná rôznym modelom kontroly ústavnosti a systému
ochrany základných práv a slobôd ako aj základným aspektom správneho práva, trestného práva a
práva sociálneho zabezpečenia v skúmaných jurisdikciách.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do porovnávacej právovedy.
2. Základné pojmy konštitucionalizmu. Kontinentálna a angloamerická koncepcia právneho štátu,
typológia foriem vlády, zásada a prevedenie trojdelenia moci.
3. Zastupiteľská demokracia. Kreácia zastupiteľských orgánov. Pomerný a väčšinový volebný
systém
4. Štáty z hľadiska formy vlády. Monarchie a republiky. Postavenie a právomoci hlavy štátu
5. Parlamentná forma vlády. Všeobecný úvod. Forma vlády Spojeného kráľovstva, Španielska a
východoeurópskych štátov.
6. Prezidentská forma vlády. Všeobecný úvod. Forma vlády Spojených štátov amerických a štátov
Latinskej Ameriky.
7. Zmiešané formy vlády. Všeobecný úvod. Forma vlády Francúzska, Nemecka a Ruska.
8. Štáty z hľadiska štátneho zriadenia. Unitárne a federálne modely.
9. Systémy základných práv a slobôd.
10. Systémy kontroly ústavnosti
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11. Porovnávacie správne právo.
12. Porovnávacie právo sociálneho zabezpečenia.
13. Porovnávacie trestné právo hmotné. Všeobecný úvod. Vymedzenie pojmu trestný čin.
Trestnoprávna zodpovednosť.
14. Porovnávacie trestné právo procesné. Všeobecný úvod. Inkvizičný a kontradiktórny model
trestného konania.
15. Záverečné opakovanie.
Odporúčaná literatúra:
KNAPP, V.: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C.H. Beck, 1996.
LAMBERT, E.: Comparative Law. In: Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 4. Londýn:
Macmillan, 1931.
WATSON, A.: Legal Transplants. An Approach to Comparative Law. Athens (Georgia):
University of Georgia Press, 1993. ISBN 082031532X. Elgar Encyclopedia of Comparative Law
(2nd ed.).
ROSEFENFELD, M. - SAJÓ, A.: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law.
Londýn: Oxford University Press, 2012.
JACKSON V.C.- TUSHNET M.V.: Defining The Field Of Comparative Constitutional Law.
Praeger, 2002.
SCHILL, S.: International Investment Law And Comparative Public Law. Oxford: Oxford
University Press, 2010
ZWEIGERT, K - KÖTZ, H.: An Introduction To Comparative Law. Oxford University Press,
1998.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Mgr.
Matej Mlkvý, PhD., LL.M., Mgr. Ján Sombati, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOPHP/mPRV17-996/17 Vybrané aspekty zodpovednosti v obchodnom práve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna práca počas semestra (50%) – riešenie modelového prípadu (50%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Študent absolvovaním predmetu získa aplikačné vedomosti o uplatňovaní zodpovednosti v práve
obchodných spoločností a rovnako aj v oblasti obchodných záväzkových vzťahov. Absolvovanie
predmetu ponúka študentovi možnosť nadobudnúť najnovšie informácie ohľadne posudzovania
praktických prípadov súdmi SR a rovnako aj preniknúť do sféry vývojových tendencií
doktrinálneho výkladu zodpovednosti obchodného práva.
Stručná osnova predmetu:
. Princípy uplatňovania zodpovednosti v súkromnom práve
2. Zodpovednosť v obchodnom práve
3. Limitácia zodpovednosti za škodu v obchodnom práve
4. Uplatňovanie zodpovednosti za porušenie povinností spoločníkom obchodnej spoločnosti
a členom družstva
5. Zodpovednosť štatutárnych orgánov osobných obchodných spoločností za škodu
6. Zodpovednosť konateľa s. r. o. za škodu
7. Zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti za škodu I
8. Zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti za škodu II
9. Zodpovednosť člena predstavenstva družstva za škodu I
10. Žaloba veriteľa spoločnosti na náhradu škody voči jej štatutárnemu orgánu resp. jeho členovi
11.Princípy zodpovednosti v obchodných záväzkových vzťahoch
12. Uplatňovanie zodpovednostných nárokov z kúpnej zmluvy
13. Uplatňovanie zodpovednostných nárokov zo zmluvy o dielo
14. Uplatňovanie zodpovednostných nárokov zo zmluvy o predaji podniku
Odporúčaná literatúra:
Javolková, A.: Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch, IURIS LIBRI, 2014
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Lukáčka, P., Dufalová, L., Lenhartová, K.: Zodpovednosť za vady diela, Bratislava: Wolters
Kluwer, 2016
Mamojka, M.: Zmluvné umenie v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014
Mitterpachová, J.: Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer,
2015
Ovečková, O. : Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015
Patakyová, M.: Obchodný zákonník, komentár, Bratislava: C. H. BECK, 2016
Svoboda, K.: Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromném právu. 2.
aktualizovaní a rozšířené vydaní. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.
Treščáková, D.: Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve. Praha: Leges, 2014
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Jana Duračinská, PhD., JUDr. Edita Hajnišová, PhD., JUDr. Branislav Jablonka,
PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., Dr. Angelika Mašurová,
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., JUDr. Matej Smalik, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1113/17

Názov predmetu:
Vývoj pracovného práva na Slovensku v 20. storočí

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je podrobne oboznámiť študentov s genézou pracovného práva od dualizmu
až po transformačný proces na podmienky demokratického a právneho štátu po roku 1989.
Upozorní na jeho ovplyvňovanie demokratickými i nedemokratickými režimami, vrátane dobových
špecifík, napríklad v podobe pracovnej povinnosti, či trestnoprávnych prvkov. Študenti nadobudnú
vedomosti aj o aplikačnej praxi v príslušnom historicko –ekonomickom kontexte.
Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj pracovného práva v Uhorsku za dualizmu
2. Vývoj pracovného práva 1918 – 1938
3. Vývoj pracovného práva na Slovensku 1938-1945
4. Vývoj pracovného práva 1945-1965
5. Zákonník práce 1965a jeho novely
6. Transformácia pracovného práva po roku 1989
7. Inštitút pracovnej povinnosti a nútené zamestnávanie
8. Trestný postih tzv. príživníctva
9. Trestnoprávne prvky pracovného práva
10. Pracovný čas – vývoj právnej úpravy
11. Dovolenka – vývoj právnej úpravy
12. Mzda – vývoj právnej úpravy
13. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – vývoj právnej úpravy
14. Odbory – vývoj právnej úpravy ich pôsobenia
Odporúčaná literatúra:
BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V.: Komunistické právo v Československu: kapitoly z
dějin bezpráví. Brno 2009, 1005 s.
KUKLÍK, J. a kol.: Vývoj československého práva 1945-1989. Praha 2009
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LACLAVÍKOVÁ, M.: Formovanie pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na našom
území začiatkom 20. Storočia. In: MOSNÝ, P. a kol.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny
20. storočia. Kraków 2013, s. 63-116
LACLAVÍKOVÁ, M. – OLŠOVSKÁ, A.: Pracovná zmluva a jej metamorfózy v novodobých
dejinách. In: Liber amicorum Ján Lazar. Trnava 2014, s. 379-404.
VOJÁČEK, L.: Zákoník práce z roku 1965 – základ československého pracovního práva ve
druhé polovině minulého století. Historický časopis, Bratislava, 2014, roč. 62, č. 3, s. 501-523
VOJÁČEK, L.: Normalizace a její vliv na československé pracovní právo. In: MICHÁLEK, S. –
LONDÁK, M. a kol. Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci. Bratislava 2013. s. 803-825
VOJÁČEK, L.: Pracovní smlouva a pracovní poměr po roce 1948. In: VOJÁČEK, L. –
SCHELLE, K. – TAUCHEN, J.: Proměny soukromého práva. Brno 2011. s. 427-437
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1004/17

Názov predmetu:
Vývoj profesnej zodpovednosti v práve

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Predmetom Vývoj profesnej zodpovednosti v práve sa študent oboznámi s komplikovaným
vývojom profesnej zodpovednosti v práve na Slovensku i v širšom kontexte, nadobudne vedomosti
nielen o vývoji, ale aj o terminológii a právnych ideách, ktoré viedli k postupnému tvoreniu
rôznych ustanovení profesnej zodpovednosti a právnej etiky. Študent po úspešnom absolvovaní
tohto predmetu pochopí dôvody súčasnej podoby profesnej zodpovednosti a argumentácie pri
príprave nových právnych predpisov a ich aplikácií.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia profesnej zodpovednosti a právnej etiky. Predmet pojmov profesnej
zodpovednosti a právnej etiky. Klasifikácie týchto pojmov.
2. Právny stav, jeho profesná zodpovednosť a etika v ranných obdobiach.
3. Právny stav v Uhorsku, jeho profesná zodpovednosť a etika do roku 1848.
4. Advokátsky poriadok z roku 1852.
5. Advokátsky poriadok z roku 1874.
6. Profesná zodpovednosť a právnácká etika v rokoch 1918 až 1938.
7. Profesná zodpovednosť a právnácká etika v rokoch 1938 až 1948.
8. Profesná zodpovednosť a právnácká etika na základe zákona z roku 1951.
9. Profesná zodpovednosť a právnácká etika na základe zákona z roku 1963.
10. Profesná zodpovednosť a právnácká etika na základe zákona z roku 1975.
11. Profesná zodpovednosť a právnácká etika na základe zákona z roku 1990.
12. Vývoj etikcých kódexov.
13. Etický kódex Slovenskej advokátskej komory.
14. Porovnanie slovenskej právnej úpravy s okolitými štátmi.
Odporúčaná literatúra:
Čipkár, J.: Etika a právo. Košice: UPJŠ, 2010
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Považan, M.: Vývoj profesnej zodpovednosti a právnickej etiky u advokátov na Slovensku.
Bratislava: Atticum, 2016
Krsková, A.: Etika právnického povolania. Práv. fakulta UK, 1994.
Čaputová, Z.: Profesijná etika sudcov. Pezinok: Via Iuris, 2012
Fuller, L.L.: Morálka práva. OIKOYMENH, 1998
zbierky disciplinárnych rozhodnutí právnických komôr
Moliterno, J.E. - Harris, G.: Global Perspectives on Professional Responsibility. Thomson-West
2007
Moliterno, J. E.: Professional Responsibilty (Study Guide Series). Aspen 2006
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Michal Považan, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1114/17

Názov predmetu:
Vývoj rodinného práva na Slovensku v 20. storočí

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je podrobne oboznámiť študentov s genézou rodinného práva od dualizmu až po
transformačný proces na podmienky demokratického a právneho štátu po roku 1989. Oboznámi
študentov s odrazom meniacich sa štátnych ideológií v legislatívnej úprave rodinného práva, vrátane
sovietskeho vplyvu po roku 1945. Študenti nadobudnú vedomosti aj o aplikačnej praxi v príslušnom
historickom kontexte.
Stručná osnova predmetu:
I. Vývoj právnej úpravy rodinného práva
1. Vývoj rodinného práva v Uhorsku za dualizmu
2. Vývoj rodinného práva 1918 – 1938
3. Vývoj rodinného práva na Slovensku 1938-1949
4. Zákon o rodinnom práve z roku 1949 a jeho novely
5. Zákon o rodine z roku 1963 a jeho novely
6. Transformácia rodinného práva po roku 1989
II. Vývoj vybraných inštitútov rodinného práva
7. Manželstvo a jeho právna forma
8. Manželské prekážky
9. Rozluka a rozvod
10. Osobné vzťahy medzi manželmi
11. Majetkové vzťahy medzi manželmi
12. Rodičovské právo, práva a povinnosti rodičov
13. Vyživovacia povinnosť
14. Náhradné rodinné vzťahy
Odporúčaná literatúra:
slovenský
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KPDPK/mPRV17-914/17 Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kombinované hodnotenie:
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je nadviazať na poznatky pozitívnoprávnych predmetov, pochopiť vývoj
jednotlivých inštitútov, a to v závislosti od historických spoločenských zmien. Nemenej dôležité je
pochopiť historický kontext aplikácie právnych princípov dotyčných právnych odvetví. Na základe
týchto poznatkov by mal absolvent predmetu nielen ovládať minulosť práva, ale zároveň pochopiť
fenomén zmeny v práve a tým precizovať svoj pohľad na de lege ferenda.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia dejín súkromného a trestného práva. Predmet pojmov súkromné a trestné práv
a charakter vývoja týchto pojmov.
2. Vývoj prameňov práva na Slovensku.
3. Inkorporácia práva, kodifikácia práva. Zjednotenie (unifikácia) práva. Recepcia. Najstaršie
právne pamiatky a významné kodifikačné vlny: dualizmus, právnická dvojročnica, socialistické
zákonníky.
4. Právna kultúra, romanizácia práva a vývoj právnického vzdelávania.
5. Vývoj osobného a rodinného práva do roku 1918.
6. Vývoj vecného práva do roku 1918.
7. Vývoj záväzkového, dedičského a obchodného práva do roku 1918.
8. Vývoj občianskeho práva hmotného v rokoch 1918 – 1990.
9. Vývoj občianskeho práva procesného.
10. Vývoj rodinného práva v rokoch 1918 – 2005.
11. Vývoj trestného práva do roku 1878.
12. Vývoj trestného práva v rokoch 1878 – 1950.
13. Vývoj trestného práva v rokoch 1950 – 2005.
14. Vývoj trestného práva procesného
Odporúčaná literatúra:
Beňa, J. - Gábriš, T.: Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918). Bratislava : UK.
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Luby, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava : 2002
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Mgr.
Matej Mlkvý, PhD., LL.M., Mgr. Ondrej Podolec, PhD., Mgr. Michal Považan, PhD., Mgr. Ján
Sombati, PhD., Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KPDPK/mPRV17-909/17 Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 2 Za obdobie štúdia: 28 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kombinované hodnotenie:
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je, aby sa študenti oboznámili s historickými pojmami a inštitútmi ústavného
práva, historickými štátnymi formami, aby spoznali pôvod súčasných ústavných inštitútov a
inštitútov, či dokázali premýšľať nad rozdielom medzi dejinami práva a dejinami bezprávia.
Rovnako významné je prepojenie ústavných dejín (najmä v 20. storočí) s dejinami medzinárodného
práva. Z dejín správneho práva je najdôležitejším cieľom spoznanie starších foriem verejnej
správy na Slovensku s pochopením súvzťažnosti medzi budovaním modernej verejnej správy a
aplikovaním princípu deľby moci.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia dejín ústavného a správneho práva. Predmet pojmov štát, ústava, dejiny ústavného
práva a dejiny verejnej správy. Klasifikácie týchto pojmov. Prvé formy predštátnych a štátnych
jednotiek na území Slovenska.
2. Ranofeudálny štát (9. – 13. storočie) a jeho ústredná a miestna správa.
3. Ústredné orgány štátu v období feudálneho štátu.
4. Miestna správa v období feudálneho štátu.
5. Ústredné orgány štátu v rokoch 1848 – 1918.
6. Miestna správa v rokoch 1848 – 1918.
7. Ústavný vývoj v rokoch 1918 – 1948 I. Slovensko súčasťou Československa a Ústavná listina
z roku 1920.
8. Ústavný vývoj v rokoch 1918 – 1948 II. Československo v období neslobody.
9. Ústavný vývoj v rokoch 1918 – 1948 III. Od Slovenského národného povstania do Februára 1948.
10. Ústavný vývoj v rokoch 1948 – 1960. Ústava 9. mája a ústavný zákon č. 33/1956 Zb. o
slovenských národných orgánoch.
11. Ústavný vývoj v rokoch 1960 – 1989. Ústava z roku 1960 a federalizácia ČSSR.
12. Ústavný vývoj v rokoch 1989 – 2004. Ústavné zákony po Novembri 1989 a rozpad ČSFR.
Schválenie ústavy Slovenskej republiky.
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13. Ústredné orgány štátnej správy a miestna správa v rokoch 1918 – 2001.
14. Dejiny súdnictva, notárstva a štátneho zastupiteľstva (prokuratúry). Vývoj medzinárodného
práva vo vzťahu k Uhorsku, Československu a Slovensku
Odporúčaná literatúra:
Beňa, J. - Gábriš, T.: Dejiny práva na území Slovenska I (do roku 1918). Bratislava : UK
Švecová, A. - Gábriš, T.: Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň : Aleš Čeněk,
2009.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Mgr.
Matej Mlkvý, PhD., LL.M., Mgr. Ondrej Podolec, PhD., Mgr. Michal Považan, PhD., Mgr. Ján
Sombati, PhD., Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
PraF.KOPHP/mPRV17-997/17 Zmenkové právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 2.., 3., 4..
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktívna práca počas semestra (50%) – riešenie modelového prípadu (50%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné znalosti právnej úpravy zmeniek a zamerať sa na súvislosti zmenkovoprávneho
závazku, občianskoprávneho a obchodnoprávneho záväzku. Rozvoj právneho myslenia pri riešení
prípadov. Rozvoj štylistiky a rétoriky pri vedení simulovaných súdnych sporov.
Stručná osnova predmetu:
1. Hospodársky význam zmenky I (platobná zmenka)
2. Hospodársky význam zmenky II (zaisťovacia, depozitná zmenka)
3. Súkromnoprávny záväzok c/a zmenkovoprávny záväzok I
4. Súkromnoprávny záväzok c/a zmenkovoprávny záväzok II
5. Náležitosti zmenky
6. Účastníci zmenkovoprávnych vzťahov
7. Blankozmenka,
8. Zmena textu zmenky
9. Akceptácia zmenky
10. Prezentácia a protestácia zmenky
11. Zmenkové ručenie I (aval, avalista, avalát)
12. Zmenkové ručenie II (aval, avalista, avalát)
13. Prevod zmenkových práv I (indosament, cesia)
14. Prevod zmenkových práv II (indosament, cesia)
Odporúčaná literatúra:
Jablonka, B. Zákon zmenkový a šekový (komentár – časť zmenky). Wolters Kluwer, 2017
Strapáč, P. : Judikatúra vo veciach zmeniek. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016
Cirák, J., Gandžalová, D., Cirák, M.: Základy zmenkového práva. Banská Bystrica: Univerzita
Mateja Bela. 2015
Kizlink, K., Spišiak, J.: Zmenkové právo. Bratislava 1944
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Kovařík, Z.: Směnka a šek v České republice. 4.vydání. Praha: C. H. Beck 2001
Kotásek, J. Zákon směnečný a šekový. Komentář. Wolters Kluver ČR, 20
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Peter Lukáčka, PhD., doc. JUDr. Mojmír
Mamojka, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UEV/mPRV17-934/17

Názov predmetu:
Základy účtovníctva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 %
Aktivita na seminároch, vypracovávanie zadaní podľa pokynov vyučujúceho, riešenie účtovných
prípadov podľa pokynov vyučujúceho.
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Predmet sa neskúša s využitím nekomentovaných právnych predpisov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa vedomosti zo základov podvojného účtovníctva ako
predpokladu úspešného fungovania podniku v trhovej ekonomike. Na konkrétnych príkladoch si
študent osvojí postup zobrazovania majetku, záväzkov a pohľadávok, spôsob účtovania nákladov
a výnosov a výpočet hospodárskeho výsledku.
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet, funkcia a štruktúra účtovníctva.
2. Majetok podniku.
3. Zdroje krytia majetku.
4. Súvaha.
5. Podstata podvojnosti účtovných zápisov.
6. Aktívne účty.
7. Pasívne účty.
8. Súhrnný príklad.
9. Výsledkové účty.
10. Hospodársky výsledok.
11. Účtovná dokumentácia.
12. Účtovná závierka.
13. Daňové aspekty účtovníctva.
14. Súhrnný príklad.
Odporúčaná literatúra:
Šlosárová, A. a kol.: Účtovníctvo. Iura Edition, Bratislava 2011
Saxunová, D.: Účtovníctvo I: cvičebnica. Iura Edition, Bratislava 2013
Strana: 264

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 28.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1115/17

Názov predmetu:
Zákonodarná činnosť na Slovensku v 20. storočí

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: I., II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie – 100 % z celkového hodnotenia – pozostáva napr. z aktivity na seminároch,
prípadových štúdií, právnych analýz podľa zadania vyučujúcich.
Počas skúšky môžu študenti používať nekomentované edície dobových primárnych prameňov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s vývojom legislatívnej činnosti na Slovensku v 20.
storočí a tiež s inštitucionálnym vývojom príslušných zákonodarných zborov v dobovom
historickom kontexte. Študenti získajú vedomosti o ich kreovaní a štruktúre i reálnej úlohe
v politickej praxi, ktorá najmä počas nedemokratických režimov nie vždy zodpovedala ich
ústavnému zakotveniu. Vývoj legislatívnej činnosti bude reflektovaný aj v obdobiach, keď bola
čiastočne v kompetencii výkonnej moci. Získané vedomosti sú prínosné aj v rámci súčasného
legislatívneho procesu.
Stručná osnova predmetu:
1. Vývoj zákonodarnej činnosti a zákonodarné orgány v Uhorsku do roku 1918
2. Národný výbor československý i Národné zhromaždenie a ich zákonodarná činnosť do roku 1920
3. Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska a jeho zákonodarná činnosť
4. Legislatívna činnosť v 1. ČSR po roku 1920
5. Problematika zmocňovacieho zákonodarstva
6. Legislatívna činnosť na Slovensku 1938 – 1945
7. Dekréty prezidenta republiky
8. Dočasné národné zhromaždenie a jeho činnosť
9. Národné zhromaždenie 1946-1968
10. SNR a jej legislatívna činnosť 1944 – 1948
11. Vývoj postavenia SNR 1948 – 1968
12. Zákonodarné zbory vo federalizovanej ČSSR
13. Zákonodarné zbory ČSSR v období spoločenských zmien (1989)
14. SNR - vývoj postavenia a jej legislatívna činnosť 1990-1993
Odporúčaná literatúra:
BEŇA, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica 2001
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BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V.: Komunistické právo v Československu: kapitoly z
dějin bezpráví. Brno 2009, 1005 s.
DOUBEK, V. – POLÁŠEK, M. a kol. Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje
českého a československého parlamentarizmu. Praha 2011, s. 123 – 148
KUKLÍK, J. a kol.: Vývoj československého práva 1945-1989. Praha 2009
LETZ, R.: Slovenské dejiny IV. Bratislava 2010
PEKNÍK, M. (zost.): Slovenské národné rady. Bratislava 1998
PODOLEC, O.: Medzi kontinuitou a diskontinuitou... Bratislava 2015
ROUBAL, P.: Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření
polistopadové politické kultury. Praha 2013
VOJÁČEK, L.: Legislativní aspekty nařizovací pravomoci SNR v letech 1944 až 1948. In:
SKALOŠ, M. – TUROŠÍK, M. Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej svetovej
vojny. 1. vyd. Banská Bystrica, s. 418-429
VOJÁČEK, L. Takzvané nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensku o županech z 5. března
1919 aneb opravme si v učebnicích slovenských dějin státu a práva. Acta Facultatis Iuridicae
Universitatis Comenianae. Tomus XXII. s. 149-161
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Ondrej Podolec, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.KPDPK/
mPRV17-1111/17

Názov predmetu:
Úvod do angloamerického právneho systému

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 100 %
Písomné vypracovanie teoretických zadaní a prípadových štúdií.
Pri skúšaní môže študent používať nekomentované právne predpisy.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Priebežné hodnotenie: 100% hodnoteniaZáverečné
hodnotenie: 0% hodnoteniaKlasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73
– 80 %; D/2,5 = 66 – 72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa vedomosti potrebné k nadobudnutiu schopnosti podrobiť angloamerický právny
systém právnej komparácii s kontinentálnymi jurisdikciami vrátane právneho systému Slovenskej
republiky. Predmet poskytuje študentom prehľad o kľúčových právnych koncepciách a inštitútoch
v angloamerickom vecnom, zmluvnom a deliktuálnom práve, ktoré tvoria tzv. základné predmety
(core courses) vyučované v prvých ročníkoch na angloamerických právnických fakultách.
Absolvent získa taktiež praktické zručnosti pri práci s angloamerickou judikatúrou a osobitne s
koncepciou súdneho precedensu.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod. Význam pojmu common law. Historické a komparatívne porovnanie s kontinentálnym
právom.
2. Zmluvné právo – požiadavka obojstranného súhlasného prejavu vôle (mutual assent).
3. Zmluvné právo – požiadavka synalagmy (consideration).
4. Kvázizmluvné právo (quasi contracts, promissory estoppel, unjust enrichment)
5. Simulované prípady (moots) zo zmluvného a kvázizmluvného práva
6. Civilné deliktuálne právo – úmyselné delikty (intentional torts)
7. Civilné deliktuálne právo – nedbanlivostný delikt (tort of negligence)
8. Simulované prípady (moots) z deliktuálneho práva
9. Vecné práva – systém vecných práv v prítomnosti (estates)
10.Vecné práva – systém vecných práv v budúcnosti (future interests)
11.Vecné práva – systém vecných práv v práve ekvity, trusty (equitable interests, trusts)
12. Simulované prípady (moots) z vecných práv
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13. Dedičské právo – závetné dedenie (probate law)
14. Dedičské právo – zákonné dedenie (law of intestacy)
Odporúčaná literatúra:
HOLLAND, J. - WEBB, J.: Learning Legal Rules. Oxford: Oxford University Press, 2003.
BURNHAM, W.: Introduction to the Law and Legal System of the United States. St. Paul: West,
2006.
BAKER, J.H.: An Introduction to English Legal History. 4th Edition. Edinburgh: Butterworths,
2002.
CORBIN, A.L.: Corbin on Contracts. One Volume Edition. St. Paul: West Group, 1952.
FARNSWORTH, E.A.: Contracts. 4th Edition. New York: Aspen Publishing, 2004.
PERILLO, J.M.: Calamari and Perillo on Contracts. 6th Edition. St. Paul: West Group, 2003.
KNAPP, C.L. – CRYSTAL, N.M. – PRINCE, H.G.: Problems in Contract Law. Cases and
Materials. 6th Edition. New York: Aspen Publishing, 2007.
KNAPP, C.L. – CRYSTAL, N.M. – PRINCE, H.G.: Rules of Contract Law. 2011-2012 Statutory
Supplement. New York: Aspen Publishing, 2011.
KEETON, W.P. – DOBBS, D.B. – OWEN, D.G.: Prosser and Keeton on Torts. 5th Edition. St.
Paul: West Group, 1984.
CHRISTIE, G.C. – MEEKS, J.E. – PRYOR, E.S. – SANDERS, J.: Cases and Materials on the
Law of Torts. 4th Edition. St. Paul: West Group, 2004.
STOEBUCK, W.B. – WHITMAN, D.A.: The Law of Property. 3rd Edition. St. Paul: West Group,
2000.
SINGER, J.W.: Property Law. Rules, Policies, and Practices. 4th Edition. New York: Aspen
Publishing, 2006.
BRUCE, J.W. – ELY, J.W.: Modern Property Law. 6th Edition. St. Paul: West Group, 2007.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
Dátum poslednej zmeny: 15.03.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1119/17

Názov predmetu:
Študentská právna poradňa 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 28s
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: hodnotenie postupov práce a kvality jej výsledku pri vypracovávaní právnej
analýzy (100%)
Záverečné hodnotenie:
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 –
72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študenti budú v rámci predmetu poskytovať právnu pomoc „živým klientom“ z radov širšej
verejnosti pod odborným dohľadom supervízorov, ktorými budú jednak pedagógovia fakulty a tiež
spolupracujúci advokáti.
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je získanie praktických právnych zručností a schopností študentov práva.
Prostredníctvom študentskej právne poradne budú študenti prijímať klientov, ktorí majú
záujem o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. Študenti budú s týmito klientmi viesť
rozhovor s cieľom získania komplexných informácií o charaktere právneho problému daného
klienta. Následne založia spis, v ktorom získané informácie zaznamenajú a získajú od klienta
telefonický kontakt.
Študenti budú na riešení takto získaných právnych problémoch pracovať v tímoch jednak
samostatne a tiež pod vedením supervízora. Supervízormi budú pedagógovia fakulty
a spolupracujúci advokáti. Výsledným úkonom bude poskytnutie konkrétnej právnej rady
klientovi.
Predmet má za cieľ prípravu študentov na právnu prax, rozvoj komunikačných schopností,
schopnosti samostatnej a tímovej práce, rozvoj analytického a tvorivého myslenia, zlepšenie
orientácie v právnom poriadku a aplikácie práva na konkrétnu reálnu právnu otázku.
V neposlednom rade má predmet slúžiť ako nástroj pomoci ľudom, ktorí by za iných okolností
právnu radu neboli schopní získať. Študenti sa absolvovaním predmetu stanú schopnejšími
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racionálne zvládať stresové situácie a naučia sa zodpovednému prístupu k plneniu pracovných
povinností, čo je nepochybne významnou devízou pri vstupe do praxe po ukončení štúdia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF.UKPVTK/
mPRV17-1120/17

Názov predmetu:
Študentská právna poradňa 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: Za obdobie štúdia: 28s
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.
Stupeň štúdia: II.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:hodnotenie postupov práce a kvality jej výsledku pri vypracovávaní právnej
analýzy (100%)
Záverečné hodnotenie:
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 –
72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Pri skúšaní môže študent používať všetky dostupné zdroje právnych informácií, najmä
nekomentované právne predpisy, komentáre, judikatúru, právnickú literatúru a právne informačné
systémy.
Výsledky vzdelávania:
Študenti budú v rámci predmetu poskytovať právnu pomoc „živým klientom“ z radov širšej
verejnosti pod odborným dohľadom supervízorov, ktorými budú jednak pedagógovia fakulty a tiež
spolupracujúci advokáti.
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je získanie praktických právnych zručností a schopností študentov práva.
Prostredníctvom študentskej právne poradne budú študenti prijímať klientov, ktorí majú
záujem o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. Študenti budú s týmito klientmi viesť
rozhovor s cieľom získania komplexných informácií o charaktere právneho problému daného
klienta. Následne založia spis, v ktorom získané informácie zaznamenajú a získajú od klienta
telefonický kontakt.
Študenti budú na riešení takto získaných právnych problémoch pracovať v tímoch jednak
samostatne a tiež pod vedením supervízora. Supervízormi budú pedagógovia fakulty
a spolupracujúci advokáti. Výsledným úkonom bude poskytnutie konkrétnej právnej rady
klientovi.
Predmet má za cieľ prípravu študentov na právnu prax, rozvoj komunikačných schopností,
schopnosti samostatnej a tímovej práce, rozvoj analytického a tvorivého myslenia, zlepšenie
orientácie v právnom poriadku a aplikácie práva na konkrétnu reálnu právnu otázku.
V neposlednom rade má predmet slúžiť ako nástroj pomoci ľudom, ktorí by za iných okolností
právnu radu neboli schopní získať. Študenti sa absolvovaním predmetu stanú schopnejšími
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racionálne zvládať stresové situácie a naučia sa zodpovednému prístupu k plneniu pracovných
povinností, čo je nepochybne významnou devízou pri vstupe do praxe po ukončení štúdia.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
A
ABS
B
0,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU ŠTÁTNEJ SKÚŠKY
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
PraF/mPRV17-SS1/17

Názov predmetu:
Štátna skúška

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 4..
Stupeň štúdia: II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie:
Študent bude musieť vyriešiť komplexné zadanie s využitím interdisciplinárnej právnej analýzy a
výsledky riešenia tohto zadania bude následne prezentovať počas ústnej skúšky (100%).
Na riešenie zadania bude môcť študent využívaťprávne informácií.
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72
%; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %
Výsledky vzdelávania:
Študent má interdisciplinárne znalosti najmä z občianskeho práva, správneho práva, pracovného
práva, obchodného práva a hospodárskeho práva, finančného práva, trestného práva,
medzinárodného práva, európskeho práva, a vie ich aplikovať vo vzájomných súvislostiach.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné princípy tvorby, výkladu a aplikácie práva.
2. Občianske právo hmotné
3. Občianske právo procesné
4. Medzinárodné právo
5. Európske právo
6. Trestné právo hmotné, trestné právo procesné
7. Finančné právo
8. Právna etika
9. Správne právo
Obsahová náplň štátnicového predmetu:
1. Základné princípy tvorby, výkladu a aplikácie práva.
2. Občianske právo hmotné
3. Občianske právo procesné
4. Medzinárodné právo
5. Európske právo
6. Trestné právo hmotné, trestné právo procesné
7. Finančné právo
8. Právna etika
9. Správne právo
Dátum poslednej zmeny: 02.05.2017
Schválil:
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