III.8 Zoznam IL
1. Bakalárska práca spojená s obhajobou
2. Cudzí jazyk 1 – Nemecká právna terminológia 1
3. Cudzí jazyk 1 – Právna terminológia 1
4. Cudzí jazyk 2 – Nemecká právna terminológia 2
5. Cudzí jazyk 2 – Právna terminológia 2
6. Daňovníctvo
7. Dejiny ekonomických teórií
8. Ekonomická teória 1
9. Ekonomická teória 2
10. Európske právo
11. Filozofia
12. Filozofické a právne teórie 1
13. Filozofické a právne teórie 2
14. Financie
15. Finančné trhy a bankovníctvo
16. Hospodárska politika
17. Hospodárska politika v ére globalizácie
18. Hospodárske právo
19. Informatika 1
20. Informatika 2
21. Insolvenčné právo
22. Logika pre právnikov
23. Manažment
24. Marketing
25. Medzinárodné právo súkromné
26. Medzinárodné vzťahy
27. Občianske právo 1
28. Občianske právo 2
29. Občianske zákonníky Európy (19. – 20. st.)
30. Obchodné právo 1
31. Obchodné právo 2
32. Odborná prax
33. Odborný anglický jazyk pre NHF
34. Odborný anglický jazyk pre pokročilých I.
35. Odborný anglický jazyk pre pokročilých II.
36. Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I.
37. Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II.
38. Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých III.
39. Odborný francúzsky jazyk pre NHF
40. Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I.
41. Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II.
42. Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I.
43. Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II.
44. Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých III.
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45. Odborný nemecký jazyk pre NHF
46. Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I.
47. Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II.
48. Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I.
49. Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II.
50. Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých III.
51. Odborný ruský jazyk pre NHF
52. Odborný ruský jazyk pre pokročilých I.
53. Odborný ruský jazyk pre pokročilých II.
54. Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I.
55. Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II.
56. Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých III.
57. Odborný slovenský jazyk pre NHF
58. Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I.
59. Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II.
60. Odborný španielsky jazyk pre NHF
61. Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I.
62. Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II.
63. Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I.
64. Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II.
65. Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých III.
66. Odborný taliansky jazyk pre NHF
67. Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I.
68. Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II.
69. Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I.
70. Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II.
71. Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých III.
72. Podnikové financie
73. Podnikové hospodárstvo
74. Poisťovníctvo
75. Politológia
76. Pracovné právo 1
77. Právne dejiny Slovenska
78. Právo životného prostredia 1
79. Právo životného prostredia 2
80. Rímske právo
81. Rodinné právo
82. Seminár k bakalárskej práci z práva
83. Seminár k záverečnej práci BP 1
84. Seminár k záverečnej práci BP 2
85. Sociálna politika
86. Sociológia
87. Správne právo 1
88. Správne právo 2
89. Štatistika
90. Štátna skúška 1 – Národohospodárske náuky
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91. Svetové právne systémy
92. Telovýchovné aktivity
93. Teória a prax legislatívy
94. Teória práva
95. Tvorba odborných prác
96. Účtovníctvo
97. Ústavné právo
98. Ústavy štátov Európy a USA (18. až 20. st.)
99. Verejné financie
100. Záverečná práca a jej obhajoba
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Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z.
o kreditovom systéme štúdia

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Bakalárska práca spojená
s obhajobou (z teórie práva alebo z ústavného
práva alebo z právnych dejín alebo zo správneho
práva alebo z európskeho práva)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: samoštúdium, 120 hod. za semester, kombinovaná metóda
Externá forma štúdia: samoštúdium za semester 120 hod., kombinovaná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 6. semester
Externá forma štúdia: 8. semester
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Seminár k záverečnej práci 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0% hodnotenia
Záverečné hodnotenie: úspešná obhajoba -100% 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:
Bakalárskou prácou študent preukazuje predpoklady pre samostatnú a systematickú prácu
pri spracovaní témy z príslušného odvetvia práva, schopnosť analýzy a syntézy pri skúmaní
právnych inštitútov, predpoklady pre zovšeobecnenie získaných poznatkov a potenciál
formulovať vlastné názory na spracovanú problematiku. Študent má povinnosť odovzdať
záverečnú prácu v súlade s harmonogramom daného akademického roka v podateľni fakulty.
So súhlasom dekana fakulty môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako
štátnom jazyku. V takom prípade je jej súčasťou resumé v slovenskom jazyku. Žiadosť
o napísanie a obhajobu záverečnej práce v inom ako štátnom jazyku musí študent podať
dekanovi najneskôr do jedného mesiaca od začiatku semestra, v ktorom začína záverečnú
prácu spracúvať v súlade s harmonogramom akademického roka.
Stručná osnova predmetu:
Záverečná práca má predpísanú vyváženú štruktúru. Rozsah a štruktúra práce sú vymedzené
Vnútorným predpisom UK, smernicou rektora č. 12/2013 o základných náležitostiach
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní
a sprístupňovaní na UK v Bratislave. Vedúcimi záverečných prác sú zamestnanci fakulty
v kategórii učiteľ alebo výskumný pracovník, prípadne doktorand tak, aby bola zachovaná
podmienka, aby záverečnú prácu v študijnom programe 1. stupňa viedla osoba
s vysokoškolským vzdelaním minimálne o jeden stupeň vyšším, t.j. minimálne s ukončeným
druhým stupňom vysokoškolského vzdelania bez vedecko-akademickej hodnosti PhD.
Vedúcimi záverečných prác môžu byť aj externí spolupracovníci fakulty. Vedúci záverečnej
práce dohodne so študentom postup pri jej spracúvaní, vedie študenta, pomáha mu
odbornými radami pri spracúvaní témy práce. Náročnosť záverečnej práce zodpovedá profilu
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absolventa spoločného študijného programu a rozsahu vedomostí, ktoré štúdiom v tomto
študijnom programe získal. Vedúci záverečnej práce je povinný vypracovať hodnotenie
vedúceho záverečnej práce, ktorého súčasťou je aj vyhodnotenie výsledkov originality
z centrálneho registra záverečných prác. Súčasťou hodnotenia je klasifikácia záverečnej
práce. Na hodnotenie sa používa klasifikačná stupnica v súlade so Študijným poriadkom PraF
UK. Študent má právo oboznámiť sa s otázkami a pripomienkami vedúceho a oponenta
záverečnej práce najneskôr 3 pracovné dni pred konaním obhajoby. Vedúci záverečnej práce
je povinný minimálne dva týždne pred konaním štátnej skúšky na danom stupni štúdia
odovzdať jeden exemplár záverečnej práce doplnený hodnotením vedúceho záverečnej práce
a hodnotením oponenta na miesto, obvyklé pre sústredenie záverečných prác a prípravu
štátnych skúšok a obhajoby záverečných prác, spravidla na sekretariát príslušnej katedry.
Obhajoba záverečnej práce je štátnou skúškou a koná sa pred komisiou pre štátnej skúšky.
Študent začína obhajobu úvodným slovom, v ktorom zhrnie cieľ práce, použité metódy,
prípadne problémy, ich riešenie a výsledky práce. Za ním nasledujú hodnotenie vedúceho
záverečnej práce a hodnotenie oponenta, ich otázky a pripomienky, ako aj ďalšia rozprava,
ktorú vedie predseda komisie pre štátne skúšky.
Odporúčaná literatúra:
Podľa témy bakalárskej práce
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:

A

B

C

D

E

FX

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
všetci vedúci záverečných prác
Dátum poslednej zmeny: 02.06.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Bakalárska práca spojená
s obhajobou (z teórie práva alebo z ústavného
práva alebo z právnych dejín alebo zo správneho
práva alebo z európskeho práva)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: samoštúdium, 120 hod. za semester, kombinovaná metóda
Externá forma štúdia: samoštúdium za semester 120 hod., kombinovaná metóda
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Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 6. semester
Externá forma štúdia: 8. semester
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Seminár k záverečnej práci 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0% hodnotenia
Záverečné hodnotenie: úspešná obhajoba -100% 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:
Bakalárskou prácou študent preukazuje predpoklady pre samostatnú a systematickú prácu
pri spracovaní témy z príslušného odvetvia práva, schopnosť analýzy a syntézy pri skúmaní
právnych inštitútov, predpoklady pre zovšeobecnenie získaných poznatkov a potenciál
formulovať vlastné názory na spracovanú problematiku. Študent má povinnosť odovzdať
záverečnú prácu v súlade s harmonogramom daného akademického roka v podateľni fakulty.
So súhlasom dekana fakulty môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako
štátnom jazyku. V takom prípade je jej súčasťou resumé v slovenskom jazyku. Žiadosť
o napísanie a obhajobu záverečnej práce v inom ako štátnom jazyku musí študent podať
dekanovi najneskôr do jedného mesiaca od začiatku semestra, v ktorom začína záverečnú
prácu spracúvať v súlade s harmonogramom akademického roka.
Stručná osnova predmetu:
Záverečná práca má predpísanú vyváženú štruktúru. Rozsah a štruktúra práce sú vymedzené
Vnútorným predpisom UK, smernicou rektora č. 12/2013 o základných náležitostiach
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní
a sprístupňovaní na UK v Bratislave. Vedúcimi záverečných prác sú zamestnanci fakulty
v kategórii učiteľ alebo výskumný pracovník, prípadne doktorand tak, aby bola zachovaná
podmienka, aby záverečnú prácu v študijnom programe 1. stupňa viedla osoba
s vysokoškolským vzdelaním minimálne o jeden stupeň vyšším, t.j. minimálne s ukončeným
druhým stupňom vysokoškolského vzdelania bez vedecko-akademickej hodnosti PhD.
Vedúcimi záverečných prác môžu byť aj externí spolupracovníci fakulty. Vedúci záverečnej
práce dohodne so študentom postup pri jej spracúvaní, vedie študenta, pomáha mu
odbornými radami pri spracúvaní témy práce. Náročnosť záverečnej práce zodpovedá profilu
absolventa spoločného študijného programu a rozsahu vedomostí, ktoré štúdiom v tomto
študijnom programe získal. Vedúci záverečnej práce je povinný vypracovať hodnotenie
vedúceho záverečnej práce, ktorého súčasťou je aj vyhodnotenie výsledkov originality
z centrálneho registra záverečných prác. Súčasťou hodnotenia je klasifikácia záverečnej
práce. Na hodnotenie sa používa klasifikačná stupnica v súlade so Študijným poriadkom PraF
UK. Študent má právo oboznámiť sa s otázkami a pripomienkami vedúceho a oponenta
záverečnej práce najneskôr 3 pracovné dni pred konaním obhajoby. Vedúci záverečnej práce
je povinný minimálne dva týždne pred konaním štátnej skúšky na danom stupni štúdia
odovzdať jeden exemplár záverečnej práce doplnený hodnotením vedúceho záverečnej práce
a hodnotením oponenta na miesto, obvyklé pre sústredenie záverečných prác a prípravu
štátnych skúšok a obhajoby záverečných prác, spravidla na sekretariát príslušnej katedry.
Obhajoba záverečnej práce je štátnou skúškou a koná sa pred komisiou pre štátnej skúšky.
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Študent začína obhajobu úvodným slovom, v ktorom zhrnie cieľ práce, použité metódy,
prípadne problémy, ich riešenie a výsledky práce. Za ním nasledujú hodnotenie vedúceho
záverečnej práce a hodnotenie oponenta, ich otázky a pripomienky, ako aj ďalšia rozprava,
ktorú vedie predseda komisie pre štátne skúšky.
Odporúčaná literatúra:
Podľa témy bakalárskej práce
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:

A

B

C

D

E

FX

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
všetci vedúci záverečných prác
Dátum poslednej zmeny: 02.06.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Cudzí jazyk 1 –nemecká právna
terminológia 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: 2 týždenne, 28 hod. za semester, prezenčná metóda
Externá forma štúdia: semináre za semester 14 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 3. semester
Externá forma štúdia: 3. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomný test - 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 %.
Výsledky vzdelávania:
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Po absolvovaní predmetu študent má jazykové zručnosti v základnom rámci pre cudzojazyčnú
odbornú komunikáciu v nadväznosti na jazykové vedomosti získané na predchádzajúcej
jazykovej príprave. Študent má osvojenú právnu terminológiu v textových ukážkach z odvetví
nemeckého, resp. rakúskeho právneho systému. Ich výber zohľadňuje potreby zahraničných
študijných pobytov, doktorandského štúdia a právnej praxe.
Stručná osnova predmetu:
1. Právo a právny poriadok.
2. Pramene a klasifikácia práva.
3. Zákonodarné a výkonné orgány nemecky hovoriacich krajín.
4. Správne súdnictvo.
5. Nacvičovanie funkcií odborného jazyka (legálne definície, vyjadrenie klasifikácie,
príkazu, zákazu, dovolenia).
Odporúčaná literatúra:
Abrahámová, E.: Deutsch für Jurastudierende mit Glossar. VO PraF UK, Bratislava 2007
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký jazyk, slovenský
jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: PhDr. Eva Abrahámová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Cudzí jazyk 1 – právna
terminológia 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: semináre 2 týždenne, 28 hod. za semester, prezenčná metóda
Externá forma štúdia: semináre za semester 14 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 1. semester
Externá forma štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomný test 20 %
Záverečné hodnotenie: písomný test 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:
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Po absolvovaní predmetu študent má znalosti zo základného rámca pre cudzojazyčnú
odbornú komunikáciu. Študent má osvojenú právnu terminológiu v textových ukážkach z
odvetví anglosaského právneho systému. Ich výber zohľadňuje potreby zahraničných
študijných pobytov, doktorandského štúdia a právnej praxe.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné inštitúty anglo-amerického práva v cudzojazyčnej perspektíve (pramene
práva, súdny systém, klasifikácia právnych disciplín, právna profesia).
2. Lexikálno-gramatické cvičenia zamerané na precvičovanie a upevňovanie
cudzojazyčnej odbornej kompetencie.
Odporúčaná literatúra:
Uličná, P., Kučová, T.: Legal English Applied. PraF UK, Bratislava 2009
Chromá, M.: Introduction to Legal English 1, 2. Karolinum, Praha 2003
Brown, G. D., Rice, S.: Professional English in Use-Law. Cambridge University Press,
Cambridge 2007
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk, slovenský
jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: Mgr. Petra Uličná, PhD., PhDr. Anna Lysá, CSc., Mgr. Sylvia Mičíková, PhDr.
Tatiana Kučová
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Cudzí jazyk 2 –nemecká právna
terminológia 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: seminár 2 týždenne, 28 hod. za semester, prezenčná metóda
Externá forma štúdia: semináre za semester 14 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 4. semester
Externá forma štúdia: 4. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Cudzí jazyk 1 – nemecká právna terminológia 1.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomné testy 40 %
Záverečné hodnotenie: písomná skúška 60 %
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 %.
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Výsledky vzdelávania: Po absolvovaní predmetu študent má jazykové zručnosti v oblasti
lexikológie a funkcií odborného jazyka, rozšírené o ďalšie právne odvetvia.
Stručná osnova predmetu:
1. Terminológia k témam z občianskeho práva: Subjekty práva. Právne úkony. Lehoty.
2. Uzatváranie a plnenie zmlúv, ich klasifikácia.
3. Zodpovednosť za škodu.
4. Vecné právo.
5. Jazykové vyjadrenie práv, povinností, oprávnenia a kompetencií.
Odporúčaná literatúra:
Abrahámová, E.: Deutsch für Jurastudierende mit Glossar. VO PraF UK, Bratislava 2007
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký jazyk, slovenský
jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: PhDr. Eva Abrahámová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Cudzí jazyk 2 – právna
terminológia 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: semináre 2 týždenne, 28 hod. za semester, prezenčná metóda
Externá forma štúdia: semináre za semester 14 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 2. semester
Externá forma štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomný test 20 %
Záverečné hodnotenie: písomný test 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:
Po absolvovaní predmetu študent má znalosti zo základného rámca pre cudzojazyčnú
odbornú komunikáciu v nadväznosti na jazykové vedomosti získané na predchádzajúcej
jazykovej príprave. Študent pozná právnu terminológiu v textových ukážkach z odvetví
anglosaského právneho systému. Ich výber zohľadňuje potreby zahraničných študijných
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pobytov, doktorandského štúdia a právnej praxe.
Stručná osnova predmetu:
3. Základné inštitúty anglo-amerického práva v cudzojazyčnej perspektíve (pramene
práva, súdny systém, klasifikácia právnych disciplín, právna profesia).
4. Lexikálno-gramatické cvičenia zamerané na precvičovanie a upevňovanie
cudzojazyčnej odbornej kompetencie.
Odporúčaná literatúra:
Uličná, P., Kučová, T.: Legal English Applied. PraF UK, Bratislava 2009
Chromá, M.: Introduction to Legal English 1, 2. Karolinum, Praha 2003
Brown, G. D., Rice, S.: Professional English in Use-Law. Cambridge University Press,
Cambridge 2007
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk, slovenský
jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: Mgr. Petra Uličná, PhD., PhDr. Anna Lysá, CSc., Mgr. Sylvia Mičíková, PhDr.
Tatiana Kučová
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Daňovníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: cvičenie, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium:2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium:20 hod., 24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 3. ročník denné štúdium, 3. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Financie
Verejné financie
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná práca, priebežné testy
písomná skúška
1.Priebežný test I. 10 %
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2.Priebežný test II. 20 %
3. Záverečná skúška 70 %
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom ukončení štúdia budú mať študenti ucelený pohľad na využívanie daní ako
významného nástroja hospodárskej politiky štátu.
Študenti budú ovládať štruktúru daňovej sústavy SR demonštrovať základné mechanizmy jej
aplikácie použitím zodpovedajúcich analytických postupov.
Tento hlavné vzdelávacie ciele možno dosiahnuť takto:
a/ zdôrazniť prepojenie a vzájomné pôsobenie hospodárskej a daňovej politiky štátu,
b/ oboznámiť s kritériami členenia daní z rôznych aspektov, v rámci základných znakov daní
vysvetliť obsahovú náplň základných daňových pojmov využívaných v daňovej praxi,
c/ vysvetliť systém zdaňovania rôznych skupín príjmov fyzických osôb a poukázať na
odlišnosti vyčíslenia čiastkových základov dane a v tejto oblasti získať aj základné praktické
zručnosti,
d/ poukázať na spôsob vyčíslenia základu dane právnickej osoby a jeho úpravu ako aj na
spoločné postupy posudzovania daňových výdavkov (nákladov) fyzickej a právnickej osoby,
e/ pochopiť význam miestnych daní ako významného zdroja príjmu rozpočtov miest a obcí a
oboznámiť sa so základnými praktickými mechanizmami stanovenia výšky daňovej
povinnosti,
f/ zdôvodniť zavedenie a zmysel pôsobenia DPH,
g/ vysvetliť aplikáciu DPH v tuzemsku, v tretích krajinách ako aj v intrakomunitárnom dodaní
a nadobudnutí tovaru alebo služby,
h/ poukázať na význam odpočítania, pomerného odpočítania DPH ako aj na úpravu
odpočítateľnej dane pri investičnom majetku pre daňovú prax,
ch/ poukázať na základné pojmy a všeobecné prístupy uplatňované pri zdaňovaní výrobkov
podliehajúcich spotrebným daniam.
1.Vedomosti a porozumenie:
a/ poukázať na skutočnosť, že v procese vymeriavania a vyberania daní sa štát riadi určitými
pravidlami – daňovými zásadami, resp. princípmi,
b/ porozumieť dôvodu začlenenia príjmov fyzických osôb do skupín príjmov, vyčísleniu ich
čiastkových základov dane a úprave spoločného základu dane,
c/ posúdiť a analyzovať uznateľnosť/neuznateľnosť výdavku (nákladu) na určenie základu
dane a na výšku daňovej povinnosti fyzickej ako aj právnickej osoby,
d/ interpretovať a aplikovať základné mechanizmy určenia daňovej povinnosti majetkových
daní ako aj dane z motorových vozidiel.
e/ pochopiť a aplikovať mechanizmus pôsobenia DPH v daňovej praxi - v tuzemsku, v EÚ ako
aj v styku s tretími štátmi,
f/ používať pojmový aparát a zvládnuť základné daňové zručnosti,
g/ poukázať na riziká pôsobenia DPH , na najčastejšie formy daňových únikov a na niektoré
možnosti ich eliminácie,
h/ porozumieť základným princípom a postupom zdaňovania tovarov podliehajúcich
spotrebným daniam. .
2. Praktické zručnosti:
a/ vypočítať a interpretovať výšku daňového zaťaženia subjektov na národnej a
medzinárodnej úrovni,
b/ vypočítať základ dane a vypočítať daňovú povinnosť fyzickej osoby- závislá činnosť,
c/ oboznámiť sa so štruktúrou a obsahom daňového priznania fyzickej osoby,
d/ objasniť systém určenia základu dane právnickej osoby,
12

e/ vypočítať základ dane a daňovú povinnosť pri majetkových daniach a vyplniť daňové
priznanie,
f/ zistiť výšku daňovej sadzby a vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel,
g/ zadať údaje a vysvetliť princíp fungovania DPH v tuzemsku a v EÚ,
h/ oboznámiť so základným rozmiestnením údajov formulára pre podanie daňového
priznania k DPH,
ch/ realizovať základné výpočty týkajúce sa spotrebných daní.
3.Kompetencie:
a/ obsahovo a štylisticky správne využívať špecifické odborné výrazy používané v oblasti
daňovej teórie a politiky,
b/ zvládnuť všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti daní tak, aby študentom vytvorili
predpoklad nadobudnutia ďalších kognitívnych a individuálnych znalosti,
c/ vytvoriť teoretický a aplikačný základ pre rozširovanie vedomostí študentov na 2. stupni
štúdia, ktorý bude realizovaný parciálnymi špecializovanými predmetmi vyučovanými
predovšetkým na študijnom programe Daňovníctvo.
Stručná osnova predmetu:
1. Objasniť a aplikovať ciele daňovej politiky štátu a problematiku optimalizácie daní.
Vysvetliť daňové zásady a princípy.
2. Formulovať a aplikovať daňové bremeno, daňové zaťaženie a jeho meranie.
3. Definovať a interpretovať charakteristiku dane, kritériá členenia daní a kategorizovať
platnú daňovú sústavu SR.
4. Vybrať a vysvetliť základné a vedľajšie znaky daní.
5. Charakterizovať daň z príjmov fyzickej osoby, kategorizovať rozdelenie príjmov do skupín,
vyčísliť spoločný základ dane.
6. Analyzovať úpravu základu dane a daňovej povinnosti fyzickej osoby.
7. Charakterizovať právnickú osobu a objasniť princípy jej zdaňovania z príjmov právnickej
osoby.
8. Posúdiť a analyzovať výdavky (náklady) subjektu z daňového aspektu.
9. Definovať, kategorizovať a aplikovať problematiku miestnych daní.
10. Vysvetliť a interpretovať postavenie dane z pridanej hodnoty v národnom ako aj v
medzinárodnom meradle.
11. Interpretovať princípy uplatňovania DPH na vnútornom trhu EÚ, s tretími štátmi a
vysvetliť základné pojmy a mechanizmus pôsobenia DPH v tuzemsku.
12. Špecifikovať a aplikovať problematiku registrácie subjektu za platiteľa DPH, zrušenia
registrácie, odpočítania a pomerného odpočítania DPH.
13. Načrtnúť postavenie spotrebných daní v daňovej sústave SR.
cvičenie :
1.
Úvod, Organizačné pokyny, Základná terminológia
2.
Všeobecné informácie o daniach a daňovej sústave v SR,
3.
Funkcie a náležitosti daní, Úvod do problematiky dane z príjmu
4.
Daň z príjmu FO – mesačné zdaňovacie obdobie
5.
Daň z príjmu FO – ročné zdaňovacie obdobie
6.
Daň z príjmu PO
7.
Majetkové dane, Ostatné priame dane
8.
Opakovanie, DPH
9.
Zápočet PRIAME DANE, DPH
10. DPH
11. Spotrebné dane
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12. Spotrebné dane, Opakovanie
13. Zápočet NEPRIAME DANE
Odporúčaná literatúra:
Schultzová, A. a kol. (2011). Daňová teória a politika I. – Daňovníctvo. Bratislava: Iura Edition,
2011. ISBN 978-80-8078-407-2.
Kušnírová, J. – Válek, J.(2013). Daňová teória a politika I. – Daňovníctvo. Zbierka riešených a
neriešených príkladov. Iura Edition. 2013. ISBN 978-80-8078-616-8.
Články vo vedeckých časopisoch.
Články v odborných časopisoch
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:

A

B

C

D

E

FX

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky: SCHULTZOVÁ Anna, prof. Ing. CSc.
cvičenia/semináre: GEŠKO Martin, Ing. PhD.; IHNATIŠINOVÁ Denisa, Ing. PhD.; Interní
doktorandi; KUŠNÍROVÁ Jana, Ing. PhD.; VÁLEK Juraj, Ing. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
DEJINY EKONOMICKÝCH TEÓRIÍ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 2/0 (prednáška)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 20 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný semester, 2. ročník: denné štúdium, externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
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Podmieňujúce predmety:
Ekonomická teória 1, Ekonomická teória 2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná práca
písomná skúška
Priebežné hodnotenie: 40 %
Záverečná písomná skúška: 60 %
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je, aby študenti porozumeli, že ekonomická veda predstavuje rôznosť
názorov na rovnaké problémy. Preto je potrebné poznať rôzne teoretické koncepcie, ktoré
popri sebe existujú, vyvíjajú sa a zároveň rozdielne formulujú teoretické závery. Dejiny
ekonomickej vedy ukazujú, ako vznikajú nové hypotézy a teórie ako i to, že najvýznamnejšie
teoretické koncepcie nevznikli v hlavách izolovaných jednotlivcov, ale v rámci jednotlivých
ekonomických škôl. Poznanie vývoja ekonomickej vedy pomôže študentom pochopiť v celej
šírke a vo vzájomnej komparácii rôzne školy a smery ekonomickej teórie, zvláštnosti ich
metodologických prístupov a teoretických východísk a ich odlišné pohľady na fungovanie
ekonomiky. Znalosť vývoja ekonomického myslenia. Chápanie dynamiky vývoja ekonómie.
Systematický pohľad na vývoj metodológie ekonomickej analýzy.
Stručná osnova predmetu:
Vznik a vývoj ekonómie ako vedy, klasická ekonómia a jej význam, vznik a vývoj názorov na
socializmus, Historická škola v Nemecku, Marxova ekonomická teória, marginalistická
revolúcia v ekonomickej vede – teória hraničnej užitočnosti, matematická verzia teória
hraničnej užitočnosti, Marginálny prístup k výrobným nákladom, teória nedokonalej
konkurencie, teórie firmy, ekonómia blahobytu, neorakúska škola - F. A.von Hayek, Ludwig
von Mises, J. M. Keynes a jeho prínos k rozvoju ekonomickej vedy, ďalší vývoj keynesovstva,
neoliberalizmus a model sociálneho trhového hospodárstva, ekonomická teória monetarizmu,
Chicagská škola, teória racionálnych očakávaní, nová klasická makroekonómia, teória
ekonómie ponuky, inštitucionálne ekonomické teórie – inštitucionálna a neoinštitucionálna
ekonómia, nová inštitucionálna ekonómia, teória verejnej voľby, konštitucionálna teória,
teória hľadania renty, teória vlastníckych práv, teória ekonomických agentov, teória
transakčných nákladov.
Odporúčaná literatúra:
ZÁKLADNÁ:
1. Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií, Bratislava, IURA Ed. 2003.
2. Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií, (Vybrané problémy). Bratislava, Ekonóm, 1998
3. Lisý, J.- Čaplánová, A., Petričová, J., Vongrej,M.: Stručný prehľad dejín ekonomických
teórií. Bratislava: IURA EDITION, 2010
4. Holman, R a kol.: Dějiny ekonomického myšlení, Praha, Lib.institut,1994.
ODPORÚČANÁ:
1. Sojka, M.: J. M. Keynes a současná ekonomie. Praha : Grada, 1999.
2. Landreth, H., Colander, D. History of Economic Thought, Fourth edition, Boston: Hougthon
Miffllin, 2002.
3. Rima, I.H. Development of Economic Analysis, 6th edition, London: Routledge, 2000
4. Schumpeter, J. A.: History of Economic Analysis, London: Routledge, 1994.
5. Blaugh, Mark. The Methodology of Economics, New York, NY: Cambridge University Press,
1992.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
1080
A
B
C
D
E
FX
10,46
14,63
20,65
19,63
24,17
10,46
Vyučujúci:
prednášky: ČAPLÁNOVÁ Anetta, prof. Ing. PhD.; LISÝ Ján, prof. Ing. CSc.; VONGREJ Marián,
Ing. PhD.
Poznámka: Vybrané prednášky vedie aj odborný asistent.
Dátum poslednej zmeny: 31. 3. 2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
EKONOMICKÁ TEÓRIA 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, seminár, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby 52 hod. – denné štúdium: 2/2 (prednáška/seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný semester, 1. ročník denné štúdium, externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca
písomná skúška
Semináre
30 %, z toho:
Aktivita na seminároch
10 %
Písomné previerky z kvantitatívnych
a grafických úloh
20 %
Výsledok záverečnej písomnej skúšky
70 %
Výsledky vzdelávania:
Cieľom štúdia tohto predmetu je osvojenie si základných východísk a predpokladov
fungovania ekonomiky v rôznych ekonomických systémoch. Ťažisko štúdia spočíva v
pochopení podstaty fungovania trhu a trhového mechanizmu na základe dôkladnej analýzy
činiteľov determinujúcich dopyt a ponuku. To umožňuje študentom porozumieť ako sa na trhu
vytvára trhová rovnováha, rovnovážna cena a ako a prečo vznikajú nerovnovážne situácie na
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trhu. Pomocou základných teoretických vedomostí študenti pochopia ako sa správajú
ekonomické subjekty v podmienkach dokonalej konkurencie a v konkrétnych formách
nedokonalej konkurencie.
Po preštudovaní a zvládnutí obsahu tohto predmetu študenti budú schopní systematizovať
poznatky mikroekonómie vo vzťahu k iným predmetom z oblasti podnikového hospodárstva,
poisťovníctva a bankovníctva. Na základe získaných ekonomických údajov budú schopní
vyhodnocovať pomocou empirických a kvantitatívnych prístupov základné mikroekonomické
javy a procesy. Budú schopní abstraktne a analyticky, ekonomicky myslieť. Získajú tiež
schopnosť vyhľadávať, spracúvať a analyzovať mikroekonomické informácie z rôznych zdrojov
a aplikovať ich v praktických situáciách.
Stručná osnova predmetu:
Predmet a metodológia ekonómie. Ekonomické zákony, typy hospodárstiev. Triáda
ekonomických problémov. Trh a trhový mechanizmus, dopyt, ponuka, rovnovážna cena.
Elasticita dopytu a ponuky. Kardinálna a ordinálna teória užitočnosti. Rovnováha
spotrebiteľa. Trhová konkurencia, nedostatky a nedokonalosti trhu. Firma a utváranie
ponuky. Ciele firmy. Teórie firmy. Náklady firmy. Rovnováha firmy v dokonalej a nedokonalej
konkurencii. Trh výrobných faktorov, rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života.
Odporúčaná literatúra:
ZÁKLADNÁ:
1. Lisý, J. a kolektív: Ekonómia. Bratislava : IURA Edition, 2011.
2. Piovarčiová, V. a kol.: Ekonómia. Metodická pomôcka na semináre. . Bratislava : IURA
Edition, 2011
3. Piovarčiová, V. a kol.: Zbierka úloh z ekonómie. Bratislava : Vyd. Ekonóm, 2012
4. Rozborilová, D. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Praktikum. Bratislava: IURA Edition,
2010.
DOPLŇUJÚCA:
1. Frank, R.H. – Bernanke, B.S. Ekonomie, Praha : Grada Publishing, 2003.
2. Holman, R.: Ekonomie. 5. vydanie. Praha: Nakladat. C. H. Beck. 2011. ISBN 978-80-7400006-5
3. Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií – stručný prehľad. Bratislava : IURA Edition,
2010.
4. Mankiw, N.G.: Zásady ekonómie. Praha : Grada, 1999. Samuelson, P. A. - Nordhaus, W.
D.:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, ruský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
686
A
B
C
D
E
FX
6,7
16,19
24,2
28,72
13,55
10,64
Vyučujúci:
Prednášky: LISÝ Ján, prof. Ing. CSc., ČAPLÁNOVÁ Anetta, prof. Ing., GONDA Vladimír, prof.
Ing. CSc.; HOLKOVÁ Vieroslava, doc. Ing. CSc.; MARTINCOVÁ Marta, doc. Ing. CSc.; MUCHOVÁ
Eva, prof. Ing. CSc.; PIOVARČIOVÁ Veronika, doc. Ing. CSc.; PŘÍVAROVÁ Magdaléna, prof. Ing.
CSc.; ROZBORILOVÁ Dária, doc. Ing. CSc.;
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Pozn.: Vybrané prednášky vedú aj odborní asistenti.
Semináre: BRINČÍKOVÁ Zuzana, Ing. PhD.; DARMO Ľubomír, Ing. PhD.; DUJAVA Daniel, Ing.
PhD.; KÁLOVEC Marek, Ing. PhD.; LENNEROVÁ Ivana, Ing. PhD.; MATOUŠKOVÁ Eleonóra, Ing.
PhD.; NOVÁK Marcel, Ing. PhD.; POLÁČKOVÁ Hana, Ing. PhD.; TRNOVSKÝ Karol, Ing. PhD.;
VALACH Matej, Ing. PhD.; VESELKOVÁ Alexandra, Ing. PhD.; VONGREJ Marián, Ing. PhD.,
interní doktorandi
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: EKONOMICKÁ TEÓRIA 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, seminár, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby 52 hod. denné štúdium: 2/2 (prednáška /seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný semester, 1. ročník denné štúdium, externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Ekonomická teória 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca
písomná skúška
Semináre spolu
30 % z toho:
Aktivita na seminároch
10 %
Písomné previerky z kvantitatívnych a grafických úloh 20 %
Výsledok záverečnej písomnej skúšky
70 %
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je pochopiť a zvládnuť základné princípy fungovania ekonomiky ako celku a
vedieť interpretovať vzťahy medzi najdôležitejšími makroekonomickými veličinami – HDP,
inflácia, nezamestnanosť, menový kurz, atď. a na tomto základe pochopiť a vedieť vysvetliť
ako sa vytvára makroekonomická rovnováha a čo je príčinou a dôsledkom makroekonomickej
nerovnováhy. Predmet zahrňuje problematiku makroekonómie a medzinárodných
ekonomických vzťahov ako vzájomne súvisiaci a previazaný celok. Zároveň umožňuje poznať a
pochopiť, že rôzne smery poskytujú alternatívne riešenia makroekonomických problémov.
Na základe teoretického zvládnutia obsahu tohto predmetu študenti budú schopní
systematizovať poznatky makroekonómie vo väzbe k iným predmetom z oblasti hospodárskej
politiky, verejných financií, sociálnej politiky a verejnej správy. Na základe získaných
relevantných makroekonomických údajov budú schopní vyhodnocovať pomocou empirických
a kvantitatívnych prístupov základné makroekonomické javy, procesy a súvislosti. Študenti
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získajú schopnosť abstraktne a analyticky, ekonomicky myslieť a zaujímať makroekonomické
stanoviská a hodnotenia. Získajú tiež schopnosť vyhľadávať, spracúvať, analyzovať a
vyhodnocovať makroekonomické informácie a makroekonomický vývoj z rôznych zdrojov a
závery aplikovať v praktických situáciách.
Stručná osnova predmetu:
Agregátny dopyt a ponuka. Makroekonomická rovnováha. Meranie výkonnosti ekonomiky.
Spotreba, úspory, investície a ekonomický rast. Ekonomický cyklus. Peniaze a peňažný trh.
Inflácia a nezamestnanosť. Makroekonomická politika. Medzinárodné ekonomické vzťahy.
Medzinárodné menové vzťahy a medzinárodný finančný systém v procese globalizácie.
Odporúčaná literatúra:
ZÁKLADNÁ:
1. Lisý, J. a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : IURA Edition, 2011.
2. Piovarčiová, V. a kol.: Ekonómia. Metodická pomôcka na semináre. . Bratislava : IURA
Edition, 2011
3. Piovarčiová, V. a kol.: Zbierka úloh z ekonómie. Bratislava : Vyd. Ekonóm, 2012
4. Rozborilová, D. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Praktikum. Bratislava: IURA Edition,
2010.
DOPLŇUJÚCA:
1. Frank, R.H. – Bernanke, B.S. Ekonomie, Praha : Grada Publishing, 2003.
2. Holman, R.: Ekonomie. 5. vydanie. Praha: Nakladat.
3. Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií stručný prehľad. Bratislava : IURA Edition, 2003.
4. Mankiw, N.G.: Zásady ekonómie. Praha : Grada, 1999.5. Samuelson, P. A., Nordhaus, W.
D.: Ekonómia.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, ruský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
344
A
B
C
D
E
FX
10,46
16,28
21,22
26,75
16,57
8,72
Vyučujúci:
Prednášky: LISÝ Ján, prof. Ing. CSc., ČAPLÁNOVÁ Anetta, prof. Ing., GONDA Vladimír, prof.
Ing. CSc.; HOLKOVÁ Vieroslava, doc. Ing. CSc.; MARTINCOVÁ Marta, doc. Ing. CSc.; MUCHOVÁ
Eva, prof. Ing. CSc.; PIOVARČIOVÁ Veronika, doc. Ing. CSc.; PŘÍVAROVÁ Magdaléna, prof. Ing.
CSc.; ROZBORILOVÁ Dária, doc. Ing. CSc.;
Pozn.: Vybrané prednášky vedú aj odborní asistenti.
Semináre: BRINČÍKOVÁ Zuzana, Ing. PhD.; DARMO Ľubomír, Ing. PhD.; DUJAVA Daniel, Ing.
PhD.; KÁLOVEC Marek, Ing. PhD.; LENNEROVÁ Ivana, Ing. PhD.; MATOUŠKOVÁ Eleonóra, Ing.
PhD.; NOVÁK Marcel, Ing. PhD.; POLÁČKOVÁ Hana, Ing. PhD.; TRNOVSKÝ Karol, Ing. PhD.;
VALACH Matej, Ing. PhD.; VESELKOVÁ Alexandra, Ing. PhD.; VONGREJ Marián, Ing. PhD.,
interní doktorandi
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
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Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Európske právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 3. semester
Externá forma štúdia: 5.semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0% hodnotenia
Záverečné hodnotenie: písomná skúška - 100% 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:
Po absolvovaní predmetu študent má podrobné znalosti z predmetu Európske právo, ovláda
systematický prehľad a orientáciu v inštitucionálnom, procesnom a hmotnom práve EÚ.
Získané poznatky z výučby predmetu vie využiť ako základ pre ďalšie štúdium predmetov z
práva EÚ, ktoré sú špecializované na jednotlivé parciálne oblasti a sú vyučované na
príslušných katedrách.
Stručná osnova predmetu:
1. vývoj európskej integrácie
2. inštitucionálne právo EÚ
3. systém európskeho práva
4. právna ochrana v rámci EÚ
5. vnútorný trh – základné slobody a hospodárska súťaž
Odporúčaná literatúra:
Kalesná, K., Hruškovič, I., Ďuriš, M.: Európske právo. VO PraF UK, Bratislava 2011
Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie, Konsolidované texty v znení
Lisabonskej zmluvy. MZV SR, Bratislava 2008
Tichý, L., Arnold, R. a kol.: Evropské právo. C. H. Beck, Praha 2011
Siman, M., Slašťan, M.: Primárne právo Európskej únie. Euroiuris, Bratislava 2010
Siman, M., Slašťan, M.: Súdny systém Európskej únie. Euroiuris, Bratislava 2010
Mazák, J., Jánošíková, M.: Základy práva Európskej únie. Iura Edition, Bratislava 2009
Pikna, B.: Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (Prizmatem Lisabonské smlouvy).
Linde, Praha 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, český jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., JUDr. Ivan Hruškovič, CSc.,doktorand.
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Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Filozofia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný, zimný 1. ročník denné štúdium
letný, zimný 2. ročník denné štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
projekt, iné (uveďte aké):
- aktívna účasť na seminári - 20%
- prezentácia projektu - 20%
- písomná skúška - 60%
Výsledky vzdelávania:
- rozvíjať kognitívne schopnosti študentov na základe skúmania filozofických pojmov a
logických metód;
- prehĺbiť analytické myslenie pomocou všeobecných pojmov;
- poznať západnú filozofickú tradíciu v kontexte vývoja svetovej filozofie;
- študent nadobudne schopnosť analytického myslenia a schopnosť používať logické metódy
Stručná osnova predmetu:
Úvod do dejín filozofického myslenia v Európe. Sakralizácia a revolta proti sakralizácii
politickej moci na prelome stredoveku a renesancie. N. Machiavelli. Koncepty spoločenskej
zmluvy v novovekej filozofii. Etatizmus verzus občianska spoločnosť. Sociálny pozitivizmus.
Otázka otvorenej občianskej spoločnosti. Sociálno-kultúrne epistémy a diskurzy na prelome
20. a 21. storočia. Dialóg kultúr a globalizácia. Politika a filozofia multikulturalizmu, resp.
kultúrneho pluralizmu.
Témy:
1. Úvod do dejín filozofie a základné filozofické kategórie
2. Grécka antická filozofia, Sokrates, Platón, Aristoteles
3. Rímsky stoicizmus
4. Stredoveká idea teokracie, Augustín,Tomáš Akvinský.
5. Renesenčná koncepcia štátu - N. Machiavelli
6. Koncepty spoločenskej zmluvy v novovekej filozofii. T. Hobbes, J. Locke, J. S. Mill
7. J. J. Rousseau, L. Montesquieau, I. Kant
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8. Etatizmus verzus občianska spoločnosť G.W. F. Hegel, K. Marx
9. A. Comte, Max Weber
10. Humanizmus, antropologizmus, existencializmus
11. K. R. Popper a otázka otvorenej občianskej spoločnosti
12. Spravodlivosť, anarchia a útópie. J. Rawls, R. Nozick, J. Habermas.
13. Politika a filozofia kultúrnej plurality, resp. multikulturalizmu
Odporúčaná literatúra:
MÁRTON, M. a kol.: Antológia z diel filozofov. Bratislava: Ekonóm, 2007.
Antológia z diel filozofov. Bratislava: IRIS, 1998.
COHEN, M.: Filozofické príbehy. Praha: Academia, 2010
GOLDBERG, T. D.: Multikulturalism. Oxford UK, Cambridge USA: Blackwell, 1994
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
724
A
B
C
D
E
FX
65%
16%
19%
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
cvičenia/semináre: MÁRTON Milan, doc. PhDr. CSc.; ZÁGORŠEKOVÁ Marta, doc. PhDr. CSc.;
ČECH Ľubomír, doc. Dr. CSc.; KUCHARČÍK Rudolf, PhDr. PhD.; ZUBRO Tetyana, JUDr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: ZUBAĽOVÁ Alena, doc. Ing. PhD.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Filozofické a právne teórie 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 1/seminár 1 týždenne, 28 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 14 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 1. semester
Externá forma štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomný test 10 %
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Záverečné hodnotenie: ústna skúška 90 %
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 má znalosti z najvýznamnejších etáp vývoja filozofického a
právno-filozofického myslenia od antiky do 19. storočia.
Stručná osnova predmetu:
1 Filozofické kategórie, najmä tie, ktoré využíva právna veda (kauzalita, determinizmus,
indeterminizmus, pravda, spravodlivosť, sloboda, rovnosť humanizmus, tolerancia).
2 Chápanie štátu, politiky, spravodlivosti v práve v priereze dejín právnej a politickej filozofie.
Odporúčaná literatúra:
Chovancová, J., Valent, T.: Filozofia pre právnikov. Filozoficko-právne aspekty. VO PraF UK,
Bratislava 2007
Valent, T., Chovancová, J. a kol.: Texty z dejín právnej filozofie. VO PraF UK, Bratislava 2006,
2011
Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarizmus (aspekt spravodlivosti, práva a moci).
PraF UK, Bratislava 2006, 2009
Chovancová, J.: Antológia z politickej a právnej filozofie. BVŠP; Eurokódex, Bratislava; Žilina
2007, 2009
Krsková, A.: Štát a právo v európskom právnom myslení. Iura Edition, Bratislava 2003
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc., doc. PhDr. Tomáš Valent, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Filozofické a právne teórie 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 2.semester
Externá forma štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Filozofické a právne teórie 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
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Priebežné hodnotenie: 0 %
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 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:
Po absolvovaní predmetu študent je študent oboznámený s analýzou východísk a
komparáciou prirodzeného a pozitívneho práva v 20. storočí (Radbruch, Fuller, Kelsen, Hart).
Je mu známa problematika právneho realizmu – law in books and law in action,
liberalistickými teóriami spravodlivosti 20. storočia – spravodlivosť v občianskom práve,
spravodlivosť v trestnom práve a iné aktuálne problémy sociálnej a právnej filozofie.
Stručná osnova predmetu:
1. Problematika pozitívneho a prirodzeného práva a ich rôznych teórií
2. Chápanie práva a spravodlivosti, problémy demokratickej spoločnosti a právneho
štátu
3. Problematika človeka – spoločnosti – štátu a hodnotenia sociálnych zmien.
Odporúčaná literatúra:
Chovancová, J., Valent, T.: Filozofia pre právnikov. Filozofickoprávne aspekty. VO PraF UK,
Bratislava 2007
Valent, T., Chovancová, J. a kol.: Texty z dejín právnej filozofie. VO PraF UK, Bratislava 2006,
2011
Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarizmus (aspekt spravodlivosti, práva a moci). VO
PraF UK, Bratislava 2006
Chovancová, J.: Antológia z politickej a právnej filozofie. VO PraF UK, Bratislava 2007
Krsková, A.: Štát a právo v európskom právnom myslení. Iura Edition, Bratislava 2003
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc., doc. PhDr. Tomáš Valent, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
FINANCIE
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, cvičenie, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 24 hod.
metóda: prezenčná metóda
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Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný, letný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Dejiny ekonomických teórií
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, priebežné testy
písomná skúška
1. Samostatná práca na cvičeniach
10 %
2. Priebežné testy na cvičeniach
20 %
3. Záverečná písomná skúška
70 %
Výsledky vzdelávania:
 študenti nadobudnú primerané vedomosti a finančnú gramotnosť ako základ pre rozvoj
a pochopenie zložitejších procesov a hlbších analytických súvislostí vo financiách,
 získanie komplexného obrazu o sektorovom prístupe k financiám (podnikové financie,
banky a finanční sprostredkovatelia, komerčné poistenie, centrálne bankovníctvo,
verejné financie, financie sociálnych systémov, financie tretieho sektora, medzinárodný
finančný systém),
 získanie poznatkov o hlavných typoch finančných nástrojov a o ich použití zo strany
subjektov pôsobiacich na jednotlivých trhoch,
 pochopenie princípov a mechanizmov fungovania finančných trhov a poistenia,
 zvládnutie princípov a mechanizmov fungovania finančných a menových inštitúcií na
národnej a nadnárodnej úrovni,
 získanie znalostí, ktoré sú predpokladom pre ďalšie štúdium finančných a ekonomických
predmetov, ako aj pre riešenie zložitejších problémov v reálnej ekonomike.
Vedomosti a porozumenie:
 absolvovanie predmetu Financie vytvorí predpoklady pre zvládnutie základných pojmov
finančnej teórie, ako aj pre orientáciu v problematike fungovania jednotlivých
finančných systémov a inštitúcií,
 pochopenie vzájomných vzťahov medzi reálnou ekonomikou a financiami a získanie
poznatkov o fungovaní finančných trhov a determinantov formovania ich rovnováhy.
Praktické zručnosti:
 schopnosť analyzovať základné súvislosti vo financiách,
 schopnosť vyhodnocovať príčiny a dôsledky prebiehajúcich procesov na finančných
trhoch vrátane formulovania adekvátnych záverov,
 schopnosť tímovej práce pri riešení projektov a seminárnych prác.
Stručná osnova predmetu:
Predmet zahŕňa komplexný prístup k teoretickým a čiastočne aj praktickým otázkam financií.
Jeho obsahom je problematika vzniku a podstaty financií, vzniku podstaty rozdeľovania
a alokácia financií najmä prostredníctvom finančných trhov s produkciou statkov
a s dôchodkami. Primerane sa v ňom venuje pozornosť rozhodovaniu a pravidlám
rozhodovania a odporúčaní pre jednotlivé subjekty (napr. problematike úspor, množstva
a foriem investovania, rizika, návratnosti atď.). Ďalšiu časť obsahu predmetu tvoria poznatky
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o konštrukcii domáceho a zahraničného finančného systému s dôrazom na jeho nosné časti
(trhy, sektory), ako aj chápanie investícií, peňazí a kapitálového trhu v rámci konceptu
finančných trhov a poistenia. Obsahovú náplň dopĺňajú systémy poistných vzťahov a tiež
problematika poistenia v sústave sociálneho zabezpečenia.
Odporúčaná literatúra:
ZÁKLADNÁ:
1. SIVÁK, R. a kol. Financie (v tlači) – IURA EDITION, 2014.
ODPORÚČANÁ:
1. Handa, J. (2009) Monetary Economics. London: Routledge 2009, ISBN 978-04-1577-210-5
2. Chovancová, B. a kol. (2006) Finančný trh: nástroje, transakcie, inštitúcie. Prvé vydanie.
vyd. Bratislava: Iura Edition, 2006. 611 s. ISBN 80-8078-089-2
3. Jankovská, A. (2003) Medzinárodné financie. Bratislava: Iura Edition, 2003, 2.
prepracované a rozšírené vydanie, ISBN 80-89047-56-4
4. Kotlebová, J. - Sobek, O. (2007) Menová politika - stratégie, inštitúcie a nástroje.
Bratislava: Iura Edition 2007, ISBN 978-80-8078-092-0
5. Kotlebová, J. - Chovancová, B. (2010) Medzinárodné finančné centrá - zmeny v globálnej
finančnej architektúre. Bratislava: Iura Edition 2010, ISBN 978-80-8078-299-3
6. Mishkin, F.S. (2011) Financial Markets and Institutions (7th Edition) (The Prentice Hall
Series in Finance), ISBN 978-0-73-213683-9
7. Pastoráková , E. (2008) Aktuálne otázky výučby poisťovníctva I. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2594-7
8. Rosen, H. S.; Gayer, T. (2010.) Public Finance Ninth Edition, International Edition 2010,
ISBN 978-007-126788-5
9. SIVÁK, R: a kol. (2007) Verejné financie. Bratislava : Iura Edition, 2007. ISBN 978-808078-094-4
10. Smith, A. (2008) Pojednání o podstatě a původu a BOHATSTVÍ NÁRODŮ.
Nové,přepracované vydání opatřené margináliemi. Liberální institut, Spálená 51, Praha.
11. Vaughan Emmett, J. – Vaughan T. (2008) Fundamentals of Risk and Insurance. John
Wiley &amp; Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, 2008. ISBN-13 978-0-470-08753-4
12. Zweifel, P. (2012) Eisen Roland: Insurance Economics. Springer Heidelberg Dordrecht
London New York, 2012. ISBN 978-3-642-20547-7
13. Aktuálne vedecké a odborné články zaoberajúce sa súčasnými problémami z oblasti
financií, bankovníctva a meny.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický, nemecký
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:

A

B

C

D

E

FX

.
Vyučujúci:
prednášky: SIVÁK Rudolf, prof. Ing. PhD.; BELIČKOVÁ Kornélia, doc. Ing. PhD.; HORVÁTOVÁ
Eva, prof. Ing. CSc.; KOTLEBOVÁ Jana, doc. Ing. PhD.; MIKÓCZIOVÁ Jana, doc. Ing. PhD.;
NEUBAUEROVÁ Erika, doc. Ing. PhD.; PASTORÁKOVÁ Erika, doc. Ing. PhD.; ZUBAĽOVÁ Alena,
doc. Ing. PhD.
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cvičenia/semináre: BALÁŽI Peter, Ing. Mgr. PhD.; BAŠOVÁ Alena, Ing. PhD.; BELANOVÁ
Katarína, Ing. PhD.; BROKEŠOVÁ Zuzana, Ing. PhD.; ČERVEŇOVÁ Magdaléna, Ing. CSc.;
ČIERNIK Anton, Ing. PhD.; DRUGDOVÁ Barbora, Ing. CSc.; IVANOVÁ Pavlína, Ing. PhD.;
NEUPAUEROVÁ Zuzana, Ing. PhD.; PILCH Ctibor, Ing. PhD.; STARÍČKOVÁ Zuzana, Ing. PhD.;
VÁLEK Juraj, Ing. PhD.; Interní doktorandi
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
FINANČNÝ TRH A BANKOVNÍCTVO
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 3. ročník denné štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy
zápočet
Semestrálna práca – 10 %
Testy písané počas semestra – 10 %
Záverečná písomná skúška – 80 %
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu budú poznať základy teórie finančných trhov a bankovníctva. Budú
disponovať širokou poznatkovou bázou o vzájomných ekonomických vzťahoch a súvislostiach
uvedených vedných disciplín.
Absolventi tohto predmetu budú schopní komunikovať na vysokej odbornej úrovni a posunúť
diskusiu a poznanie na kvalitatívne vyššiu úroveň.
Absolventi budú mať vedomosti tak z oblasti investovania na finančných trhoch ako aj z
oblasti bankovníctva. Budú sa orientovať v zložitej problematike nástrojov a inštitúcií na
finančných trhoch tak doma, ako aj vo svete.
Budú schopní vytvoriť portfólia investičných možností pre spoločnosti ako aj jednotlivcov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje významné poznatky z oblasti finančných trhov a bankovníctva s cieľom
komplexného porozumenia problematike. Vymedzuje inštitúcie, nástroje a legislatívne
postupy uplatňované pri aplikácii nástrojov a pôsobenia inštitúcií v domácom a
medzinárodnom rozsahu.
Odporúčaná literatúra:
ZÁKLADNÁ:
1. TKAČOVÁ, D., BELÁS, J., HORVÁTOVÁ, E., CHOVANCOVÁ, B., MALACKÁ, V.: Finančné trhy a
bankovníctvo. Georg Žilina, 2009.
2. MALACKÁ, V.: Vybrané segmenty peňažného trhu. Ekonóm Bratislava, 2013.
ODPORÚČANÁ
1. HORVÁTOVÁ, E.: Bankovníctvo, Georg Žilina, 2009.
2. HRVOĽOVÁ, B. a kol.: Analýza finančných trhov. Bratislava 2010.
3. CHOVANCOVÁ, B. a kol.: Finančný trh - nástroje, transakcie, IURA Edition, Bratislava 2014.
4. POLOUČEK, S.: Bankovnictví. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2006.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
133
A
B
C
D
E
4%
16%
27%
26%
16%
Vyučujúci:
prednášky: Ing. Daniela TKÁČOVÁ, CSc.
cvičenia/semináre:Ing. Viera Malacká, PhD., Ing. Pavlína Ivanová, PhD.,
TKÁČOVÁ Daniela, doc. Ing. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.

FX
11%

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Hospodárska politika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, cvičenie, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Ekonomická teória 1, Ekonomická teória 2, Matematika, Štatistika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, priebežné testy
písomná skúška
20 % - riešenie zadaní a samostatná práca
20 % - priebežný test
60 % - záverečná skúška
Výsledky vzdelávania:
Pochopenie hospodárskej politiky ako reakcie na mikroekonomické a makroekonomické
zlyhania trhu a zlyhania vlády.
Rozvíjať ekonomické myslenie v súvislosti so zlyhaniami trhu a vlády. Popri zodpovedaní
otázok na zopakovanie sa dôraz kladie na riešenie otvorených problémov hospodárskej
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politiky.
Porozumenie hospodársko-politickým implikáciám rôznych ekonomických teórií.
Pochopenie politických opatrení na makroekonomickej úrovni, ktoré ovplyvňujú
národohospodárske agregáty, ako sú cenová hladina, nezamestnanosť, ekonomický rast a
pod.
Pochopenie mikroekonomických hospodársko-politických opatrení, ktoré majú vplyv na
hospodárske rozhodovanie fyzických a právnických osôb.
Vedomosti a porozumenie. Po preštudovaní tohto predmetu by ste mali byť schopní:
a) syntetizovať základné rysy moderných teórií hospodárskej politiky
b) aplikovať vedomosti a kriticky analyzovať otvorené problémy súvisiace s hospodárskou
politikou
c) porozumieť zlyhaniam trhu na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni
a porozumieť zlyhaniam vlády.
Zručnosti, vlastnosti a atribúty. Po preštudovaní tohto predmetu by ste mali byť schopní:
d) formulovať relevantné otázky a problémy spojené s hospodárskou politikou
e) samostatne pristúpiť k riešeniu otvorených problémov hospodárskej politiky na
mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni
f) formulovať hospodársko-politické odporúčania pre tvorcov hospodárskej politiky.
Stručná osnova predmetu:
Hospodárska politika a voľba inštitúcií. Opodstatnenosť existencie verejných subjektov.
Zlyhania trhu a zlyhania vlády. Ciele hospodárskej politiky ako viacdimenzionálny problém.
Pozitívna a normatívna hospodárska politika. Makroekonomické politiky – stabilizačná
politika, fiškálna a menová politika. Vplyv integrácie a globalizácie na hospodársku politiku.
Mikroekonomické politiky – politika hospodárskej súťaže, regulačná politika, štruktúrna
politika.
Odporúčaná literatúra:
ZÁKLADNÁ:
1. Acocella, N. 2005. Economic Policy in the Age of Globalization. New York: Cambridge
University Press, 2005.
2. Lukáčik, J. a kol. 2013. Hospodárska politika – teória a prax. Bratislava: Sprint dva, 2013.
ODPORÚČANÁ:
1. Felderer, B. – Homburg, M. 1995. Makroekonomika a nová makroekonomika. Bratislava:
Elita, 1995.
2. Fritsch, M. – Wein, T. – Ewers, H-J. 2007. Marktversagen und Wirtschaftspolitik. 7. Auflage
2007. Buch. XXV, 451 S. Gebunden Vahlen. ISBN 978-3-8006-3462-0.
3. Mueller, D.C. 2003. Public Choice 3. New York: Cambridge University Press, 2003.
4. Stiglitz, J.E. 2000. Economics of the Public Sector. Third Edition. W W Norton & Company
Incorporated , 2000.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
1382
30

A
B
C
D
E
FX
17,66
16,57
24,6
17,87
16,79
6,51
Vyučujúci:
prednášky: LUPTÁČIK Mikuláš, prof. Dr. Ing.
cvičenia/semináre: BLAŠKOVÁ Mária, doc. Ing. CSc., FIFEKOVÁ Elena, Ing. CSc., CHANDOGA
Roman, Ing. PhD., CHOLUJ Vladimír, doc. Ing. CSc., interní doktorandi, KOPKÁŠ Peter, Ing.
PhD., LÁBAJ Martin, Ing. PhD., MORVAY Karol, Ing. PhD., TOKÁROVÁ Mária, doc. Ing. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
HOSPODÁRSKA POLITIKA V ÉRE GLOBALIZÁCIE
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, cvičenie, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný, 3. ročník denné štúdium, 4. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Hospodárska politika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, priebežné testy
kombinovaná skúška
10 % - aktivita na seminároch
10 % - priebežný test
20 % - spracovanie zadaní a prezentácia projektu
60 % - záverečná skúška
Výsledky vzdelávania:
- získanie vedomostí a pochopenie hlavných súvislostí globalizačného procesu, ako aj
nových trendov vývoja v Európe a vo svete,
- pochopenie významu a dopadov integračných procesov,
- pochopenie podstaty hospodárskej politiky a vplyvov globalizačných a integračných
procesov,
- schopnosť posúdiť význam vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, pochopenie
rozdielov hospodárskej politiky v ére globalizácie schopnosť samostatnej práce so štúdiami
súvisiacimi s ekonomickou integráciou a s globalizáciou.
Vedomosti a porozumenie. Po preštudovaní tohto modulu by ste mali byť schopní:
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a) syntetizovať základné poznatky z oblasti procesov globalizácie a integrácie,
b) vyhodnotiť vplyv globalizačných a integračných procesov na hospodársku politiku
členského štátu a tretích krajín,
c) vyhodnotiť relevantné empirické dôkazy týkajúce sa determinantov globalizácie a
ekonomickej integrácie,
d) aplikovať vedomosti a kriticky analyzovať problémy súvisiace s ekonomickou integráciou
a globalizáciou.
Zručnosti, vlastnosti a atribúty. Po preštudovaní tohto modulu by ste mali byť schopní:
a)interpretovať výsledky analýz súvisiacich s ekonomickou integráciou a globalizáciou,
b) formulovať problémy vyvstávajúce z procesu globalizácie a integrácie,
c) hľadať možností využitia nástrojov hospodárskej politiky na podporu ekonomického rastu
a elimináciu negatívnych dopadov,
d) pripraviť samostatnú prácu a zhodnotiť dopady opatrení na vývoj základných
makroekonomických ukazovateľov
e) spracovať a kriticky zhodnotiť opatrenia týkajúce sa čiastkových politík.
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie globalizácie, historický exkurz do globalizačného procesu, integračného procesu.
Hospodárska politika – vymedzenie. Vplyv globalizačného procesu a integračného procesu na
hospodársku politiku – pozitíva, negatíva. Ekonomický a sociálny rozmer globalizácie a
integrácie – sociálne nerovnosti, industry economy verzus znalostná ekonomika, inovácie,
transfer technológií, nová dimenzia vedy a techniky.
Odporúčaná literatúra:
1. Vidová, J. 2012. Hospodárska politika Európskej únie. Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM, 2012.
2. Bracjun, A. 2008. Hospodárska politika Európskej únie. Bratislava: Sprint vfra, 2008.
3. Baldwin, R. – Wyplosz, Ch. 2009. Ekonomická integrace. Praha: Grada Publishing, 2009.
4. Zmluva o fungovaní EÚ, 2007.
5. Stiglitz, J. 2002. Globalization and its disconents. London: Penguin Books, 2002.
6. Šikula, M. 1999. Globalizácia – ráscestie civilizácie. Bratislava: Sprint vfra, 1999.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:

A

B

C

D

E

FX

Vyučujúci:
prednášky: BLAŠKOVÁ Mária, doc. Ing. CSc.
cvičenia/semináre: VIDOVÁ Jarmila, Ing. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
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Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Hospodárske právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 5. semester
Externá forma štúdia: 6. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Teória práva
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 40 % – bodové hodnotenie prezentácií k preberanej téme, pravidelné
bodované písomky
Záverečné hodnotenie: skúška (písomná forma) 60 %
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 má teoretické poznatky o
verejnoprávnej stránke podnikania, úlohe štátu v trhovej ekonomike, ovláda systematický
prehľad o nasledovných oblastiach: ústavné princípy podnikania a vlastníctva, regulácia
podnikateľskej činnosti štátom, nakladanie s majetkom štátu, ukončenie podnikateľskej
činnosti, ochrana hospodárskej súťaže. Študent má praktické zručnosti pri používaní
judikatúry.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet a systém hospodárskeho práva a jeho začlenenia do systému práva
2. vzťah hospodárskeho práva a obchodného práva
3. ústavnoprávne základy hospodárstva SR.
4. Správa majetku štátu, štátny podnik
5. verejnoprávne registratúry podnikateľov
6. živnostenské podnikanie, právna úprava konkurzu
7. hospodárska súťaž, verejné obstarávanie.
8. Vybrané aspekty práva EÚ ku každej prednášanej téme.
Odporúčaná literatúra:
Mamojka, M., Kubíček, P. a kol.: Hospodárske právo. VO PF UK, Bratislava 2000
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Ján
Golian, PhD., JUDr. Edita Hajnišová, PhD.,doktorand.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Informatika 1.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, cvičenie, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium:2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium:24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, priebežné testy
písomná skúška
30% - zápočtová práca
• Preukázanie zručností z MS Word
70% - záverečná skúška
• Orientácia v informačných a komunikačných technológiách
Výsledky vzdelávania:
• Nadobudnutie všeobecného prehľadu o informačných a komunikačných technológiách a
aktuálnych trendoch vo výpočtovej technike.
• Priviesť študentov k získaniu všeobecného prehľadu, ako aj praktických zručností vo
využívaní hardvérových a softvérových produktoch používaných v praxi.
• Oboznámiť študentov s prostredím a efektívnou prácou s MS Word.
Vedomosti a porozumenie. Po preštudovaní tohto modulu by ste mali byť schopní:
• Poznať základné pojmy z Informatiky
• Orientovať sa v oblasti informačných systémov
• Efektívne pracovať s editorom MS Word
Zručnosti, vlastnosti a atribúty. Po preštudovaní tohto modulu by ste mali byť schopní:
• Efektívnejšie využívať informačné technológie v praxi
• Vytvoriť záverečnú prácu v MS Word podľa stanovených kritérií
• Preukázať nadobudnuté technické zručnosti a využiť ich pri tvorbe dokumentov
Stručná osnova predmetu:
• Informatika a informačné technológie
• Technické vybavenie počítača
• Vstupy a výstupy
• Nosiče a médiá
• Operačné systémy
• Počítačové programy
• Informačná spoločnosť
• Počítačové siete
• Informačné a databázové systémy
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• Bezpečnosť informačných systémov
• Navigačné systémy
• Ekonomický softvér. Programové balíky
• Microsoft Office
Odporúčaná literatúra:
• Broža, P.: Jak na počítač. Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-322-6
• Kolektív autorov: Microsoft Office 2010. Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3222-7
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
2250
A
B
C
D
E
FX
3,06
13,69
28,49
32,98
18,67
3,11
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
•
prednášky: OCHOTNICKÝ Pavol, prof. Ing. CSc.
•
cvičenia/semináre: GAŠPERANOVÁ Agneša, RNDr. PhD.; SKALÁK Pavol, Ing.
PhD.
Pozn.: Odborní asistenti vedú vybrané prednášky
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: prof. Ing. GONDA Vladimír, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Informatika 2.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium:0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium:12 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca, priebežné testy
35

písomná skúška
20% - aktivita na seminároch
80% - záverečná práca
• Overenie zručností z MS Excel
Výsledky vzdelávania:
• Nadobudnutie všeobecného prehľadu o využití produktu MS Excel v praxi
• Priviesť študentov k efektívnej práci s MS Excel a využívaniu pokročilých funkcií v MS Excel
Vedomosti a porozumenie. Po preštudovaní tohto modulu by ste mali byť schopní:
• Efektívne pracovať v prostredí MS Excel
• Využiť získané znalosti z MS Excel v ekonomickej praxi
Zručnosti, vlastnosti a atribúty. Po preštudovaní tohto modulu by ste mali byť schopní:
• Vytvoriť a upraviť pracovný zošit MS Excel
• Preukázať nadobudnuté zručnosti pri riešení praktických príkladov
Stručná osnova predmetu:
• MS Excel 2010
• Formátovanie
• Adresovanie buniek
• Grafy
• Práca s tabuľkou ako databázou.
• Použitie funkcií
• Použitie funkcií II
• Kontingenčné tabuľky
• Citlivostná analýza dát
• Pužitie funkcií III
• Kontrola vedomostí.
• áverečná zápočtová písomná práca
• Vyhodnotenie práce
Odporúčaná literatúra:
Kolektív autorov: Microsoft Office 2010. Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3222-7
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
1738
A
B
C
D
E
FX
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
•
cvičenia/semináre: OCHOTNICKÝ Pavol, prof. Ing. CSc., GAŠPERANOVÁ
Agneša, RNDr. PhD.; SKALÁK Pavol, Ing. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: prof. Ing. GONDA Vladimír, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Insolvenčné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 6. semester
Externá forma štúdia: 7. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 50%
Záverečné hodnotenie: 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:
Po absolvovaní predmetu študent má teoretické poznatky o priebehu procesu likvidácie,
konkurzu, reštrukturalizácie a osobného bankrotu. Výučba je realizovaná prostredníctvom
prehlbovania teoretických znalostí problematiky s ohľadom na príslušné zákonné normy.
Následne študent vie získané poznatky aplikovať v praktických prípadoch, ktorých riešenie je
vyhodnocované prostredníctvom priebežného hodnotenia.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, pramene a história úpadkového práva.
2. Charakteristika pojmov likvidácia, konkurz a reštrukturalizácia.
3. Návrh na vyhlásenie konkurzu, podmienky a náležitosti vyhlásenia konkurzu a oprávnené
osoby, ktoré môžu podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
4. Hmotnoprávne účinky vyhlásenia konkurzu a procesnoprávne účinky vyhlásenia konkurzu.
5. Pohľadávky veriteľov, ich prihlasovanie, uznávanie a popieranie jednotlivých pohľadávok,
incidenčné žaloby.
6. Uspokojovanie pohľadávok jednotlivých veriteľov v konkurznom konaní.
7. Reštrukturalizácia.
8. Konkurzné právo v rámci smerníc EÚ.
9. Záverečné zhrnutie.
Odporúčaná literatúra:
Běleja, K.: Úpadkové právo. Sting, Brno 2007
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Ďurica, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Poradca podnikateľa, Žilina
2006
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: 37

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C

D

E

FX

Vyučujúci: prof. JUDr. Pavol Kubíček, JUDr. Ján Golian, PhD.,
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Logika pre právnikov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 1/seminár 1 týždenne, 28 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 14 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 1. semester
Externá forma štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety:Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: domáca úloha 50 %
Záverečné hodnotenie: skúška – test a ústna časť 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: Po absolvovaní predmetu študent má znalosť, čo je logika, kde sú
hranice kompetencie logiky, čo sú logické paradoxy jazyka, čo je objektívny význam výrazov
jazyka, aká je logická stavba niektorých druhov viet, čo je to subjekt predikátová logika, aký je
význam výrokových spojok a ktoré úsudky sú na tomto základe správne. Študent má osvojené
základy logickej sémantiky (povaha pojmov, definícií, otázok) ako nástroja na korektnú
analýzu prirodzeného jazyka a logickej argumentácie v prirodzenom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
1. Povaha a predmet logiky.
2. Psychologizmus verzus objektívny význam výrazov jazyka – predstava verzus pojem.
3. Subjekt-predikátová logika, usudzovanie v kategorickom sylogizme, Vennove diagramy.
4. Výroková (propozičná) logika, definície výrokových spojok.
5. Výrokovologické vyplývanie.
6. Význam jazykového výrazu ako metóda indentifikácie.
7. Čoho sa výrazy jazyka týkajú verzus o čom výrazy jazyka naozaj sú.
8. Teória definícií.
9. Teória odpovedí a otázok.
10. Základné typy argumentácie v právnej praxi.
Odporúčaná literatúra:
Cmorej, P.: Úvod do logickej syntaxe a sémantiky. Iris, Bratislava 2001
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Gahér, F. : Logika pre každého. Iris, Bratislava 2003
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, český jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. PhDr. František Gahér, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Kód predmetu:
Názov predmetu:
MANAŽMENT
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby 26 hod. – denné štúdium: 2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný, letný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Ekonomická teória 1, Ekonomická teória 2, Podnikové hospodárstvo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
projekt, priebežné testy
kombinovaná skúška
• vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce - 15%
• výsledok semestrálneho testu - 15%
• aktivita na seminároch - 10%
• záverečný písomný test a ústna skúška - 60%
Výsledky vzdelávania:
Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť komplexné vedomosti o prístupoch v manažmente
organizácií v kontexte najnovších vývojových tendencií a koncepcií. Predmet obsahuje vecný
prístup k riadeniu, procesnú orientáciu v riadení ako aj znalosti o mäkkých zručnostiach
potrebných pre riadenie organizácií.
Na vedomostnej úrovni a porozumení: Získať schopnosť zhromažďovať, analyzovať a
interpretovať relevantné údaje a informácie pre rozhodovanie vo všetkých základných
funkciách manažmentu organizácií.
Na praktickej úrovni a kompetenciách: dokázať aplikovať vybrané metódy, techniky a
postupy v oblasti mäkkých (soft) a tvrdých (hard) faktorov manažmentu organizácií.
Stručná osnova predmetu:
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Obsahom predmetu sú teoretické východiská a príklady praktickej aplikácie z nasledovných
tematických oblastí manažmentu: charakteristika a základné východiská manažmentu,
hlavné koncepcie manažmentu, manažérske rozhodovanie, informácie a informačný systém,
stratégia a jej implementácia, plánovanie, organizovanie a organizačná štruktúra, kontrola a
kontrolný proces, manažment ľudských zdrojov, vedenie ľudí, komunikácia, motivácia, etika v
manažmente.
Odporúčaná literatúra:
ZÁKLADNÁ literatúra:
1. MAJTÁN, M. a kol. 2009. Manažment. Bratislava : Sprint dva, 2009. ISBN 978-80-8939307-7.
ODPORÚČANÁ:
1. PORVAZNÍK, J. – LADOVÁ, J. 2010. Celostní management. Bratislava : IRIS, 2010. ISBN
978-80-89256-48-8.
2. VEBER, J. a kol. 2012. Management. Praha : Management Press, 2012. ISBN 978-807261-200-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: Nie.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
28 600
A
B
C
D
E
FX
13,59
18,60
19,69
13,75
22,34
12,03
Vyučujúci:
prednášky: MAJTÁN Miroslav, prof. Ing. CSc.
cvičenia/semináre: MATULČÍKOVÁ Marta, doc. Ing., PhD.; MIŠÚN Juraj, Ing., PhD.; ORAVSKÝ
Pavol, Ing. PhD.; REMEŇOVÁ Katarína, Ing. PhD. MBA; ZAGORŠEK Branislav, Ing., PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Obchodná fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
MARKETING
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, seminár, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
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Podmienky na absolvovanie predmetu:
projekt, priebežné testy
písomná skúška
Semináre: 20 %, z toho:
- aktivita na seminároch: 4 %
- výsledok semestrálnych testov: 10 %
- priebežné overovanie vedomostí : 6 %
Výsledok záverečnej písomnej skúšky: 80 %
Výsledky vzdelávania:
Komplexne analyzovať marketingové aktivity podniku, marketingové prostredie, správanie
zákazníkov na spotrebiteľskom trhu a trhu výrobných faktorov, marketingové
inštrumentárium.
Vedomosti a porozumenie: porozumieť problematike marketingu, jeho významu, vývoju a
implementácii v konkrétnych podmienkach, porozumieť problematike aplikovania
marketingových princípov a marketingových plánov v rôznych oblastiach spotrebiteľského
trhu a trhu výrobnej sféry.
Praktické zručnosti: schopnosť aplikovať marketingové inštrumentárium na konkrétnom
príklade, kriticky vyhodnotiť situáciu, navrhnúť riešenia marketingových problémov taktickej a
strategickej úrovne.
Kompetencie: schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a
syntetizovať s orientáciou na tvorbu marketingovej koncepcie, schopnosť predikovať scenáre
ďalšieho vývoja.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické východiská marketingu. Marketingové prostredie. Nákupné správanie
spotrebiteľov a organizácií. Marketingový informačný systém a marketingový výskum.
Marketingové plánovanie. Segmentácia trhu, výber cieľového trhu a tvorba trhovej pozície.
Marketingový mix – produkt, cena, distribúcia, marketingová komunikácia. Medzinárodný
marketing. Marketing služieb. Marketing súčasnosti a jeho perspektívy.
Odporúčaná literatúra:
ZÁKLADNÁ:
1. KITA, J. a kol. 2010. Marketing. Bratislava: IURA EDITION, 2010. 411 s. ISBN 978-80-8078327-3.
2. KITA, J. a kol. 2012. Marketing – praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 126
s. ISBN 978-80-225-3492-5.
ODPORÚČANÁ:
1. KOTLER, P. – KELLER, K. L. 2013. Marketing management. 14. vydanie. Praha:
Vydavateľstvo Grada, 2013. Edícia: Profesional. 816 s. ISBN 978-80-2474-150-5.
2. MCDONALD, M. – WILSON, H. 2012. Marketingový plán. 7.vydanie. Brno: Bizbooks. 575 s.
ISBN 978-80-265-0014-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, český, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
2252
A

B

C

D

E

FX
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10,48
18,43
26,15
23,36
18,29
3,29
Vyučujúci:
prednášky: KITA Jaroslav, prof. Ing. CSc.; ČIHOVSKÁ Viera, prof. Ing. CSc.; LIPIANSKA Júlia,
doc. Ing. CSc.; DZUROVÁ Mária, doc. Ing. PhD.; LABSKÁ Helena, doc. Ing. PhD.; ORESKÝ Milan,
doc. Ing. PhD.;
Pozn: Vybrané prednášky vedú aj odborní asistenti.
cvičenia/semináre: BALHAR Vítězslav, Ing. PhD.; FOLVARČÍKOVÁ Lucia, Ing. PhD.; FRANCOVÁ
Zuzana, Ing. PhD.; HASPROVÁ Mária, Ing. PhD.; HVIZDOVÁ Eva, Ing. PhD.; CHOMOVÁ
Katarína, Ing. PhD.; KORČOKOVÁ Marína, Ing. PhD.; LOYDLOVÁ Miroslava, Ing. PhD.;
MATUŠOVIČOVÁ Monika, Ing. PhD.; ORGONÁŠ Jozef, Ing. PhD.; REHÁK Róbert, Ing. PhD.;
TKÁČIKOVÁ Jarmila, Ing. PhD.; VASIĽOVÁ Mária, Ing. PhD. Interní doktorandi;
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Medzinárodné právo súkromné
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 1/seminár 1 týždenne, 28 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 14 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 6. semester
Externá forma štúdia: 7. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Európske právo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrolné otázky, testy 40 %
Záverečné hodnotenie: skúška 60 %
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 má teoretické znalosti z oblasti súkromnoprávnych vzťahov,
ktoré svojou povahou presahujú hranice viacerých štátov. Študent nadobudne teoretické i
praktické znalosti problematiky nachádzania rozhodného právneho poriadku v prípade stretu
dvoch alebo viacerých právnych poriadkov v rámci právneho vzťahu.
Stručná osnova predmetu:
9. pojem, predmet, pramene slovenského medzinárodného práva súkromného,
10. historický vývoj medzinárodného práva súkromného,
11. kolízna norma, jej povaha, štruktúra, funkcia, druhy,
12. aplikácia kolíznej normy (remisia, transmisia, výhrada verejného poriadku,
kvalifikácia),
13. kolízny problém interlokálny, intertemporálny a interpersonálny,
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14. štatúty v medzinárodnom práve súkromnom
Odporúčaná literatúra:
Štefanková, N., Lysina, P. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. C. H. Beck, Praha 2011
Lysina, P., Štefanková, N., Ďuriš, M., Števček, M.: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom. Komentár. C. H. Beck, Praha 2012
Poredoš, F., Ďuriš, M., Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného. VO PraF UK,
Bratislava 2005, 2006
Tomko, J., Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (všeobecná časť). VUK, Bratislava
1989
Cúth, J.: Medzinárodné právo súkromné, osobitná časť. VUK, Bratislava 1989
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., JUDr. Michal Ďuriš, PhD., JUDr. Katarína Burdová,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Medzinárodné vzťahy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 1/seminár 1 týždenne, 28 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 14 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 3. semester
Externá forma štúdia: 3. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: seminárne práce, písomná práca 40 %
Záverečné hodnotenie: písomná skúška 60%
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 má vedomosti z teórie a praxe medzinárodných vzťahov,
politiky a diplomacie.
Stručná osnova predmetu:
1. Historický vývoj medzinárodných vzťahov.
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2. Teoretické otázky medzinárodných vzťahov.
3. Rovnováha síl v Európe.
4. Vývoj hraníc a politika veľmocí.
5. Terorizmus.
6. Aktuálne otázky.
7. Problémové oblasti vo svete.
Odporúčaná literatúra:
Krejčí, O.: Medzinárodná politika. Victoria publishing, Praha 1997
Hybnerová, S.: Mezinárodní vztahy po roce 1945. Karolinum, Praha 1997
Pearson, F. S., Rochester, J. M.: Medzinárodné vzťahy. Iris, Bratislava 1992
Hollis, M., Smith, S.: Teorie mezinárodních vztahů. Centrum pro studium demokracie
a kultury, Brno 2000
Boucher, D.: Political Theorie of International Relations. Oxford UniPress, Oxford 1998
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk, slovenský
jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., JUDr. Radoslav Seman, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Občianske právo 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 3. semester
Externá forma štúdia 3. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Rímske právo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0% hodnotenia
Záverečné hodnotenie: písomná skúška -100% 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:
Po absolvovaní predmetu študent má osvojené základy občianskeho práva hmotného, najmä
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s ohľadom na platnú právnu úpravu a existujúce vedecko-teoretické práce. Má zručnosti
spočívajúce vo využívaní schopnosti aplikovať ich na konkrétne prípady z praxe.
Stručná osnova predmetu:
6. Pojem, predmet, pramene občianskeho práva.
7. Systém občianskeho práva a systematika Občianskeho zákonníka.
8. Právne skutočnosti občianskeho práva.
9. Právne úkony a právne následky vadnosti právnych úkonov.
10. Občianskoprávne vzťahy.
11. Osobnostné práva a ich ochrana.
12. Význam času v občianskom práve – premlčanie, preklúzia.
13. Podstata a druhy vecných práv.
14. Vlastnícke právo. Pojem, obsah, predmet, subjekty, výkon, obmedzenie a ochrana
vlastníckeho práva.
15. Nadobúdanie a zánik vlastníckeho práva.
16. Vlastníctvo bytov.
17. Vecné práva k cudzej veci.
18. Kataster nehnuteľností.
Odporúčaná literatúra:
Jančo, M., Jurčová, M., Novotná M. a kol.: Európske súkromné právo, Bratislava: Euroiuris,
2012.
Dulaková, D, Smyčková, R. a kol.: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva
duševného vlastníctva. Bratislava: C. H. Beck, 2011.
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Iura Edition, Bratislava 2010
Lazar, J. a kol.: Základy občianskeho hmotného práva. 1. a 2. zväzok. Iura Edition, Bratislava
2000, 2004, 2006
Dulak, A., Dulaková Jakúbeková, D., Smyčková, R.: Vybrané vzory zmlúv a podaní v
občianskom práve. VO PraF UK, Bratislava 2004
Smyčková, R. a kol.: Praktické príklady z občianskeho práva. VO PraF UK, Bratislava 2000
Občiansky zákonník, vykonávacie a súvisiace právne predpisy
Príslušná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. JUDr. Anton Dulak, PhD., JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD., JUDr.
Imrich Fekete, CSc., JUDr. Martin Križan, PhD., JUDr. Peter Muríň, CSc.,
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Občianske právo 2
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 4. semester
Externá forma štúdia: 6. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Občianske právo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0% hodnotenia
Záverečné hodnotenie: ústna skúška -100% 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:
Po absolvovaní predmetu študent má osvojené základy občianskeho práva hmotného, najmä
s ohľadom na platnú právnu úpravu, existujúce vedecko-teoretické práce a má schopnosťou
aplikovať ich na konkrétne prípady z praxe.
Stručná osnova predmetu:
19. Záväzkové právo.
20. Všeobecná časť záväzkového práva.
21. Záväzky z právnych úkonov.
22. Záväzky zo spôsobenej škody a z bezdôvodného obohatenia.
Odporúčaná literatúra:
Jančo, M., Jurčová, M., Novotná M. a kol.: Európske súkromné právo, Bratislava: Euroiuris,
2012.
Dulaková, D, Smyčková, R. a kol.: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva
duševného vlastníctva. Bratislava: C. H. Beck, 2011.
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. a 2. zväzok. Iura Edition, Bratislava 2010
Lazar, J. a kol.: Základy občianskeho hmotného práva. 1. a 2. zväzok. Iura Edition, Bratislava
2000, 2004, 2006
Dulak, A., Dulaková Jakúbeková, D., Smyčková, R.: Vybrané vzory zmlúv a podaní v
občianskom práve. VO PraF UK, Bratislava 2004
Smyčková, R. a kol.: Praktické príklady z občianskeho práva. VO PraF UK, Bratislava 2000
Občiansky zákonník, vykonávacie a súvisiace právne predpisy
Príslušná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. JUDr. Anton Dulak, PhD., JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD., JUDr.
Imrich Fekete, CSc., JUDr. Martin Križan, PhD., JUDr. Peter Muríň, CSc.,doktorand.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Občianske zákonníky Európy
(19.-20.st.)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 4. semester
Externá forma štúdia: 4. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomný test - 50% hodnotenia
Záverečné hodnotenie: ústna skúška – 50% 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:
Po absolvovaní predmetu študent má vedomosti z textov, ustanovení, článkov občianskych
kódexov ; je mu známy gramatický, logický a historický výklad, má osvojenú prácu s
prameňmi práva. Študent pozná vývoj civilistického právneho myslenia, od
prirodzenoprávneho k pozitívnoprávnemu, od uplatnenia Gaiovej koncepcie troch častí
štruktúry súkromného práva (ad personam, ad rem, actiones) k pandektálnemu systému.
Študent ovláda analýzu, rozbor a hodnotenie základných inštitútov: a) vlastníctva; deleného,
inštitútu fideikomisu, k vlastníctvu súkromnému, neobmedzenému, výlučnému právnemu
panstvu nad vecou; b) zmluve – s rovnosťou strán, slobodnou vôľou, c) manželskému a
rodinnému právu (partikulárnemu, podľa príslušnosti k cirkvi) k sekularizovanému; od moci
manžela a otca k právam a povinnostiam rodičov, d) dedičskému právu, s uprednostnením
dedenia podľa závetu, s ochranou neopomenuteľných dedičov.
Stručná osnova predmetu:
8. Pojem kódex, kodifikácia občianskeho práva, gnozeologické a spoločenské
determinanty.
9. Charakteristika a porovnanie občianskoprávneho myslenia vo Francúzsku, v Rakúsku a
v Nemecku pred prijatím kódexov a ex post po kodifikáciach.
10. Občianske kódexy I. generácie:
11. Code civil 1804 a b) Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch 1811. (rakúsky)
12. Obchodné zákonníky : a) Francúzsky obchodný kódex (1807), b) Zákon o obchodných
spoločnostiach (1867); c) Nemecký obchodný zákonník (HGB).1872.
13. Občianske kódexy II. generácie .
14. Nemecký občiansky zákonník (BGB ) 1896 – účinný od r. 1900.
15. Švajčiarsky občiansky zákonník (ZGB) 1911.
16. Tendencie vývoja občianskeho zákonodarstva a práva v dvadsiatom storočí.
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(publicizácia a socializácia ako trendy).
17. Europeizácia.
Odporúčaná literatúra:
Pramene k dejinám práva. Novovek. (ed.: Beňa, J.) Vyd. PF UK 2009.
Schelleová, I., Schelle, K.: Civilní kodexy 1811 – 1950 – 1964. Brno: MU Doplněk 1993.
Hattenhauer, H.: Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck 1998.
Kadlecová a kol.: Vývoj českého soukromého práva. Eurolex. Bohemia. Praha 2004.
Schelle, K.,Tauchen: Civilníkodexy: Občanské zákoníky (Ostrava: Keypublishing) Schelle,
K.,Tauchen,: Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a
dobových komentářů. Ostrava. Key publishing 2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, český jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., JUDr. Ján Vyhnánek, PhD. ; JUDr. Ján Púchovský, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Obchodné právo 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 5. semester
Externá forma štúdia: 5. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 51% – kontrolné otázky, prípadové štúdie, písomné testy, referáty,
seminárna práca
Záverečné hodnotenie: ústna skúška -49%
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 znalosti z problematiky obchodných záväzkových vzťahov s dôrazom na zmluvy
aplikované v obchodnom styku, pričom má zručnosti spočívajúce v schopnosti pripraviť
konkrétne typy zmlúv pre aplikačnú prax.
Stručná osnova predmetu:
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1. Vznik, zmena a zánik obchodných záväzkových vzťahov.
2. Zabezpečenie záväzku v obchodných záväzkových vzťahoch.
3. Zodpovednosť v obchodných záväzkových vzťahoch.
4. Kúpna zmluva.
5. Zmluva o dielo.
6. Sprostredkovateľské typy zmlúv.
7. Prepravné zmluvy.
8. Ostatné zmluvné typy aplikované v obchodnom styku.
9. Osobitné ustanovenia pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode.
Odporúčaná literatúra:
Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M.: Obchodné právo. VO PraF UK, Bratislava 2010
Ovečková, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Iura Edition, Bratislava 2010
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. C. H. Beck, Praha 2010
Kubíček, P. a kol.: Akciová spoločnosť. Verlag Dashofer, Bratislava 2010
Patakyová, M. a kol.: Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ. Verlag Dashofer,
Bratislava 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E

FX

Vyučujúci: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Edita
Hajnišová, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD., doktorand.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Obchodné právo 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 6.Semester
Externá forma štúdia: 7. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 51% – kontrolné otázky, prípadové štúdie, písomné testy, referáty,
seminárna práca
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Záverečné hodnotenie: ústna skúška -49%
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 znalosti zo základov obchodného práva t. j. teórie obchodného práva a práva
obchodných spoločností, vrátane dopadu práva Európskej únie na uvedené inštitúty, pričom
najmä v oblasti obchodných spoločností má zručnosti potrebné pre založenie spoločnosti, ich
zmeny a zánik a ovláda inštrumenty využívané pri správe spoločností.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, systém obchodného práva.
2. Pojmy podnik, podnikateľ, podnikanie.
3. Obchodný register, účtovníctvo podnikateľa, hospodárska súťaž.
4. Subjekty obchodnoprávnych vzťahov.
5. Verejná obchodná spoločnosť.
6. Komanditná spoločnosť.
7. Spoločnosť s ručením obmedzeným.
8. Akciová spoločnosť.
9. Družstvo.
Odporúčaná literatúra:
Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M.: Obchodné právo. VO PraF UK, Bratislava 2010
Kubíček, P.: Teória obchodného práva. VO PraF UK, Bratislava 2004
Kubíček, P. a kol.: Akciová spoločnosť. Verlag Dashofer, Bratislava 2010
Patakyová, M. a kol.: Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ. Verlag Dashofer,
Bratislava 2010
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. C. H. Beck, Praha 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Edita
Hajnišová, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD., doktorand.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: iná (uveďte aká):
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 3 týždne (prednáška / cvičenie,
seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 50

metóda: prezenčná metóda

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný, letný 1. ročník denné štúdium, 2. ročník denné štúdium, 3. ročník denné štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň, 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
zápočet
– potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe v príslušnej organizácii
– vypracovanie záverečnej správy z odbornej praxe
Výsledky vzdelávania:
Študenti vedia aplikovať teoretické vedomosti získané počas štúdia na Národohospodárskej
fakulte EU v Bratislave v hospodárskej praxi.
rozšíriť a prehĺbiť teoretické vedomosti študentov získané počas štúdia
rozvíjať praktické zručnosti potrebné na výkon povolania ekonóma
Stručná osnova predmetu:
Študenti sa oboznámia s pracovnými podmienkami a súvisiacimi internými predpismi vo
vybranej organizácii. Naučia sa orientovať v sociálnych normách a vzťahoch na pracovisku.
Získajú praktické skúsenosti s výkonom práce na zvolenej pracovnej pozícii.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:

A

B

C

D

E

FX

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky: cvičenia/semináre: ALEXY Martin, Ing. PhD.; ANTALOVÁ Mária, doc. PhDr. PhD.; ÁRENDÁŠ
Peter, Ing. PhD.; BALÁŽI Peter, Ing. Mgr. PhD.; BAŠOVÁ Alena, Ing. PhD.; BELANOVÁ Katarína,
Ing. PhD.; BELIČKOVÁ Kornélia, doc. Ing. PhD.; BLAŠKOVÁ Mária, doc. Ing. CSc.; BRINČÍKOVÁ
Zuzana, Ing. PhD.; BROKEŠOVÁ Zuzana, Ing. PhD.; BUČEK Milan, prof. Ing. DrSc.; ČAPLÁNOVÁ
Anetta, prof. Ing. PhD.; ČERNĚNKO Tomáš, Ing. Mgr. PhD.; ČERVEŇOVÁ Magdaléna, Ing. CSc.;
ČIERNIK Anton, Ing. PhD.; DARMO Ľubomír, Ing. PhD.; DRUGDOVÁ Barbora, Ing. CSc.;
DUJAVA Daniel, Ing. PhD.; DVOŘÁK Karel, Mgr. PhD.; FIFEKOVÁ Elena, Ing. CSc.;
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GAŠPERANOVÁ Agneša, RSDr. PhD.; GERTLER Ľubomíra, doc. Ing. PhD.; GEŠKO Martin, Ing.
PhD.; GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.; HOCMAN František, Ing. PhD.; HOLKOVÁ Vieroslava,
doc. Ing. CSc.; HORVÁTOVÁ Eva, prof. Ing. CSc.; HUSÁKOVÁ Mária, Ing. CSc.; CHANDOGA
Roman, Ing. PhD.; CHMELÁROVÁ Zuzana , PhDr. PhD.; CHOLUJ Vladimír, doc. Ing. CSc.;
CHOVANCOVÁ Božena, prof. Ing. CSc.; IHNATIŠINOVÁ Denisa, Ing. PhD.; Interní doktorandi;
IVANIČKOVÁ Alžbeta, doc. RNDr. CSc.; IVANOVÁ Pavlína, Ing. PhD.; JANČOVIČOVÁBOGNÁROVÁ Kristína, Ing. Mgr. PhD.; JANKOVSKÁ Anežka, prof. Ing. CSc.; KÁČER Marek,
Mgr., PhD.; KLIMIKOVÁ Mária, doc. Ing. CSc.; KLIMKO Roman, Ing. PhD.; KOLENČÍK Pavol, Ing.
PhD.; KOMPOLTOVÁ Soňa, doc. PhDr. CSc.; KONEČNÝ Stanislav, doc. PhDr. Ing. PhD.; KOPKÁŠ
Peter, Ing. PhD.; KOTLEBOVÁ Jana, doc. Ing. PhD.; KOVÁČOVÁ Jaroslava, Ing. PhD.; KUBICOVÁ
Jana, doc. Ing. PhD.; KUŠNÍROVÁ Jana, Ing. PhD.; LÁBAJ Martin, Ing. PhD.; LENNEROVÁ Ivana,
Ing. PhD.; LISÝ Ján, prof. Ing. CSc.; LUCHAVA - HAVETTOVÁ Miroslava, Ing. PhD.; LUPTÁČIK
Mikuláš, prof. Dr. Ing.; MAJTÁNOVÁ Anna, prof. Ing. CSc.; MAKÚCH Jozef, doc. Ing. CSc.;
MALACKÁ Viera, Ing. PhD.; MARKO Peter, Ing. PhD.; MARTINCOVÁ Marta, doc. Ing. CSc.;
MATOUŠKOVÁ Eleonóra, Ing. PhD.; MIKÓCZIOVÁ Jana, doc. Ing. PhD.; MIŠÚNOVÁ Ema, doc.
RNDr. CSc.; MORVAY Karol, Ing. PhD.; MUCHOVÁ Eva, prof. Ing. CSc.; NEMEC Marián, Ing.
PhD.; NEUBAUEROVÁ Erika, doc. Ing. PhD.; NEUPAUEROVÁ Zuzana, Ing. PhD.; NEŽINSKÝ
Eduard, Ing. PhD.; NOVÁK Jaromír, Ing. PhD.; NOVÁK Marcel, Ing. PhD.; OCHOTNICKÝ Pavol,
prof. Ing. CSc.; ORAVÍKOVÁ-PODOLIAKOVÁ Katarína, Ing. PhD.; ORBÁNOVÁ Darina, Ing. PhD.;
PASIAR Ladislav, Ing.; PÁSTOR Rudolf, Mgr. PhD.; PASTORÁKOVÁ Erika, doc. Ing. PhD.;
PECHOVÁ Michaela, Ing. PhD.; PÉLIOVÁ Jana, Ing. PhD.; PILCH Ctibor, Ing. PhD.;
PIOVARČIOVÁ Veronika, doc. Ing. CSc.; POLÁČKOVÁ Hana, Ing. PhD.; PONGRÁCZ Eva, Ing.
PhD.; PŘÍVARA Andrej, Ing. PhD.; PŘÍVAROVÁ Magdaléna, prof. Ing. CSc.; RABATINOVÁ
Marcela, Ing. PhD.; REHÁK Štefan, doc. Ing. PhD.; RIEVAJOVÁ Eva, prof. Ing. PhD.;
ROZBORILOVÁ Dária, doc. Ing. CSc.; SERVÁTKA Maroš, Ing. Mgr. PhD.; SCHULTZOVÁ Anna,
prof. Ing. CSc.; SCHWARZOVÁ Mária, Ing. PhD.; SIKA Peter, doc.Ing. PhD.; SILANIČ Peter, Ing.
PhD.; SIVÁK Rudolf, prof. Ing. PhD.; SKALÁK Pavol, Ing. PhD.; SOBEK Oto, prof. Ing. CSc.;
STANĚK Peter, prof. Ing. CSc.; STARÍČKOVÁ Zuzana, Ing. PhD.; ŠABÍKOVÁ Ingrid, Ing. PhD.;
ŠIPIKAL Miroslav, doc. Mgr. PhD.; ŠIPIKALOVÁ Silvia, Ing. PhD.; ŠLOSÁR Rudolf, prof. Ing.
PhD.; ŠTURC Boris, Ing. CSc.; TKÁČOVÁ Daniela, doc. Ing. CSc.; TOKÁROVÁ Mária, doc. Ing.
CSc.; TRNOVSKÝ Karol, Ing. PhD.; TUČNÍK Miroslav, Ing. PhD.; TVRDOŇ Jozef, prof. Ing. CSc.;
VALACH Matej, Ing. PhD.; VÁLEK Juraj, Ing. PhD.; VELICHOVÁ Ľudmila, Ing. PhD.; VESELKOVÁ
Alexandra, Ing. PhD.; VIDOVÁ Jarmila, Ing. PhD.; VLČKOVÁ Viera, doc. RNDr. CSc.;
VONDROVÁ Andrea, Ing. PhD.; VONGREJ Marián, Ing. PhD.; WORKIE-TIRUNEH Menbere, doc.
Dr. Ing. PhD.; ZUBAĽOVÁ Alena, doc. Ing. PhD.; ŽÁRSKA Elena, prof. Ing. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný anglický jazyk pre
Národohospodársku fakultu
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný 2. ročník denné štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný anglický jazyk pre pokročilých II
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Prezentácia projektu - 30%
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky – 50%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať
odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne komunikovať s
obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Získať kompetenciu používať odborný jazyk z danej oblasti; porozumieť dlhším a náročnejším
odborným textom v danej oblasti, vedieť zhrnúť informácie z rôznych písaných i hovorených
zdrojov; vedieť používať jazykové zručnosti na rôzne profesionálne a výskumné ciele v danej
oblasti; vedieť rozoznávať a produkovať rôzne žánre; byť schopný vyjadriť sa plynule, detailne
bez väčšieho úsilia po hľadaní správnych výrazov, s použitím vhodnej slovnej zásoby.
Stručná osnova predmetu:
1/Financie
2/Bankovníctvo
3/Cenné papiere a finančné trhy
4/Národné hospodárstvo a obchod
5/Účtovníctvo a finančné výkazy
Odporúčaná literatúra:
Core Text:
1. Mascull, B. (2011) Market Leader Upper Intermediate. Pearson Education Limited, Harlov.
3 vydanie. ISBN 978-1-4082-6803-2
2. Allison, J.-Townend, J.-Emerson, P.: The Business Upper-Intermediate Student´s Book.
Macmillan. ISBN 9780230437968
3. Ian MacKenzie: English for Business Studies.Third Edition, Cambridge University Press 2010
Support Text:
1.My GrammarLab ADVANCED C1/C2 Mark Foley. Diane Hall Pearson Education Limited 2012
2.Professional English in Use Finance Ian MacKenzie CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2006
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
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zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
2084
A
B
C
D
E
FX
17
23
21
19
19
1
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: ADAMKOVÁ Miriam, Mgr. PhD.; DANIŠOVÁ Soňa, Ing. Mgr.;
GROSSMANOVÁ Marta, doc. PhDr. CSc.; HALAŠOVÁ Darina, PaedDr.; HRDLIČKOVÁ Zuzana,
PaedDr.; HULAJOVÁ Ľubica, Mgr.; IVANČOVÁ Ladislava, Mgr.; KURDELOVÁ Ľubica, PhDr.;
LASKOVIČOVÁ Tatiana, Mgr.; MEĽSITOVÁ Jolana, PaedDr.; ONDREJOVÁ Zuzana, PhDr. CSc.;
PAŠKOVÁ Hana, PhDr.; RUSIŇÁKOVÁ Jarmila, PhDr.; STRADIOTOVÁ Eva, PaedDr. PhD.;
STRELINGER Ján, Mgr.; SZTUKOVÁ Mária, PhDr.; ŠAJGALÍKOVÁ Helena, doc. PhDr. PhD.;
VEHNEROVÁ Eva, PhDr. PhD.; ZSAPKOVÁ Eleonóra, PhDr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný anglický jazyk pre
pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
bez náväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 20 %
Výsledok záverečného písomného testu -60 %
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so
zložitou štruktúrou. Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a
jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a
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postoje a sumarizovať odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť
písomne komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a
sumarizovať odborné vedomosti v primeranej forme
Stručná osnova predmetu:
1. Interná a externá komunikácia v podnikaní
2. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky
3. Marketing
4. Výrobky; svetové značky
5. Firma
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
1. Mascull, B. (2011) Market Leader Upper Intermediate. Pearson Education Limited, Harlov.
3 vydanie. ISBN 978-1-4082-6803-2
2. Allison, J.-Townend, J.-Emerson, P.: The Business Upper-Intermediate Student´s Book.
Macmillan. ISBN 9780230437968
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
2123
A
B
C
D
E
FX
17
19
23
22
19
1
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: ADAMKOVÁ Miriam, Mgr. PhD.; DANIŠOVÁ Soňa, Ing. Mgr.;
GROSSMANOVÁ Marta, doc. PhDr. CSc.; HALAŠOVÁ Darina, PaedDr.; HRDLIČKOVÁ Zuzana,
PaedDr.; HULAJOVÁ Ľubica, Mgr.; IVANČOVÁ Ladislava, Mgr.; KURDELOVÁ Ľubica, PhDr.;
MEĽSITOVÁ Jolana, PaedDr.; ONDREJOVÁ Zuzana, PhDr. CSc.; PAŠKOVÁ Hana, PhDr.;
RUSIŇÁKOVÁ Jarmila, PhDr.; STRELINGER Ján, Mgr.; SZTUKOVÁ Mária, PhDr.; ŠAJGALÍKOVÁ
Helena, doc. PhDr. PhD.; ZSAPKOVÁ Eleonóra, PhDr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný anglický jazyk pre
pokročilých II.
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Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety: Odborný anglický jazyk pre pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch –20 %
Prezentácia projektu – 30 %
Výsledok kombinovanej skúšky – 50 %
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: porozumieť prednáškam, prezentáciám a rozhovorom s odbornou tematikou
ako aj autentickým odborným textom .Vedieť sa plynulo vyjadrovať k vybraným odborným
témam a vedieť vyjadriť svoje názory a požiadavky v diskusiách a prezentáciách ako aj
adekvátne a pohotovo reagovať na podnety. V písomnom prejave formulovať myšlienky,
názory a riešenia problémov pri zachovaní primeraného štýlu a štruktúry textu.
Vedieť sa plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a vedieť vyjadriť svoje názory a
požiadavky v diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a pohotovo reagovať na podnety.
Stručná osnova predmetu:
1. Práca a zamestnanie
2. Trendy vo vývoji ekonomiky v anglicky hovoriacich krajinách
3. Predpoklady úspešného podnikania
4. Manažment
5. Charakteristické črty úspešného manažéra
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
1. Mascull, B. (2011) Market Leader Upper Intermediate. Pearson Education Limited, Harlov.
3 vydanie. ISBN 978-1-4082-6803-2
2. Allison, J.-Townend, J.-Emerson, P.: The Business Upper-Intermediate Student´s Book.
Macmillan. ISBN 9780230437968
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
2109
A
B
C
D
E
FX
17
22
25
21
14
1
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
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hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: ADAMKOVÁ Miriam, Mgr. PhD.; DANIŠOVÁ Soňa, Ing. Mgr.;
GROSSMANOVÁ Marta, doc. PhDr. CSc.; HALAŠOVÁ Darina, PaedDr.; HRDLIČKOVÁ Zuzana,
PaedDr.; HULAJOVÁ Ľubica, Mgr.; IVANČOVÁ Ladislava, Mgr.; KURDELOVÁ Ľubica, PhDr.;
MEĽSITOVÁ Jolana, PaedDr.; ONDREJOVÁ Zuzana, PhDr. CSc.; PAŠKOVÁ Hana, PhDr.;
RUSIŇÁKOVÁ Jarmila, PhDr.; STRADIOTOVÁ Eva, PaedDr. PhD.; STRELINGER Ján, Mgr.;
SZTUKOVÁ Mária, PhDr.; ŠAJGALÍKOVÁ Helena, doc. PhDr. PhD.; VEHNEROVÁ Eva, PhDr.
PhD.; ZSAPKOVÁ Eleonóra, PhDr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný anglický jazyk pre
stredne pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár, iná (uveďte aká):
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní - 10%
Výsledky kombinovanej skúšky - 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, prednesenom nie
príliš rýchlym tempom, ktorý sa týka bežných a jednoduchých odborných tém. Porozumieť
textom s vysoko frekventovanou všeobecnou a odbornou slovnou zásobou. Vedieť reagovať v
rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život V písomnom
prejave vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, porozumieť
textom, vedieť reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a
profesionálny život, vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Stručná osnova predmetu:
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1. Výrobok, značka, marketingové stratégie
2. Služobná cesta
3. Medzinárodné pracovné stretnutia
4. Riešenie problémov vo firme, zavádzanie zmien
5. Štruktúra firmy
6. Riadenie firmy
Odporúčaná literatúra:
Cotton, D. Market Leader Intermediate. Pearson. 2012
Whitby, N.Business Benchmark Pre-intermediate to intermediate. Cambridge University
Press. 2013. ISBN 978-1-107-69399-9
Robbins, S.: First Insights into Business. Pearson Education Limited, 2000
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
390
A
B
C
D
E
FX
13
20,5
30
19
17
0,5
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: ADAMKOVÁ Miriam, Mgr. PhD.; DANIŠOVÁ Soňa, Ing. Mgr.; HALAŠOVÁ
Darina, PaedDr.; HRDLIČKOVÁ Zuzana, PaedDr.; HULAJOVÁ Ľubica, Mgr.; IVANČOVÁ
Ladislava, Mgr.; KURDELOVÁ Ľubica, PhDr.; MEĽSITOVÁ Jolana, PaedDr.; ONDREJOVÁ
Zuzana, PhDr. CSc.; PAŠKOVÁ Hana, PhDr.; RUSIŇÁKOVÁ Jarmila, PhDr.; STRADIOTOVÁ Eva,
PaedDr. PhD.; STRELINGER Ján, Mgr.; SZTUKOVÁ Mária, PhDr.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný anglický jazyk pre
stredne pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár, iná (uveďte aká):
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: letný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé
štúdium
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Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní - 10%
Výsledky kombinovanej skúšky - 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam,vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne
komunikovať, vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
1.Reklama, reklamná kampaň
2.Financie, peniaze
3. Investičné stratégie
4. Interkultúrne rozdiely
5. Firemná kultúra
6. Ľudské zdroje, pracovný pohovor
Odporúčaná literatúra:
Cotton, D. Market Leader Intermediate. Pearson. 2012
Whitby, N.Business Benchmark Pre-intermediate to intermediate. Cambridge University
Press. 2013. ISBN 978-1-107-69399-9
Robbins, S.: First Insights into Business. Pearson Education Limited, 2000
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
384
A
B
C
D
E
FX
14,5
21
23
21
20
0,5
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: ADAMKOVÁ Miriam, Mgr. PhD.; DANIŠOVÁ Soňa, Ing. Mgr.; HALAŠOVÁ
Darina, PaedDr.; HRDLIČKOVÁ Zuzana, PaedDr.; HULAJOVÁ Ľubica, Mgr.; IVANČOVÁ
Ladislava, Mgr.; KURDELOVÁ Ľubica, PhDr.; MEĽSITOVÁ Jolana, PaedDr.; ONDREJOVÁ
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Zuzana, PhDr. CSc.; PAŠKOVÁ Hana, PhDr.; RUSIŇÁKOVÁ Jarmila, PhDr.; STRADIOTOVÁ Eva,
PaedDr. PhD.; STRELINGER Ján, Mgr.; SZTUKOVÁ Mária, PhDr.; ZSAPKOVÁ Eleonóra, PhDr.
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný anglický jazyk pre
stredne pokročilých III.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný 3. ročník denné štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný anglický jazyk pre stredne pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní - 10%
Výsledky kombinovanej skúšky - 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam,vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne
komunikovať, vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Voľný obchod
2. Medzinárodné trhy
3. Etika v podnikateľskom prostredí
4. Manažment
5. Efektívne štýly riadenia
6. Konkurencia
Odporúčaná literatúra:
Cotton, D. Market Leader Intermediate. Pearson. 2012
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Whitby, N.Business Benchmark Pre-intermediate to intermediate. Cambridge University
Press. 2013. ISBN 978-1-107-69399-9
Robbins, S.: First Insights into Business. Pearson Education Limited, 2000
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
327
A
B
C
D
E
FX
19
25
27
17
11
1
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: ADAMKOVÁ Miriam, Mgr. PhD.; DANIŠOVÁ Soňa, Ing. Mgr.; HALAŠOVÁ
Darina, PaedDr.; HRDLIČKOVÁ Zuzana, PaedDr.; HULAJOVÁ Ľubica, Mgr.; IVANČOVÁ
Ladislava, Mgr.; KURDELOVÁ Ľubica, PhDr.; MEĽSITOVÁ Jolana, PaedDr.; ONDREJOVÁ
Zuzana, PhDr. CSc.; PAŠKOVÁ Hana, PhDr.; RUSIŇÁKOVÁ Jarmila, PhDr.; STRADIOTOVÁ Eva,
PaedDr. PhD.; STRELINGER Ján, Mgr.; SZTUKOVÁ Mária, PhDr.; VEHNEROVÁ Eva, PhDr. PhD.;
ZSAPKOVÁ Eleonóra, PhDr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný francúzsky jazyk pre
Národohospodársku fakultu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Prezentácia projektu - 30%
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky – 50%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať
odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne komunikovať s
obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Získať kompetenciu používať odborný jazyk z danej oblasti; porozumieť dlhším a náročnejším
odborným textom v danej oblasti, vedieť zhrnúť informácie z rôznych písaných i hovorených
zdrojov; vedieť používať jazykové zručnosti na rôzne profesionálne a výskumné ciele v danej
oblasti; vedieť rozoznávať a produkovať rôzne žánre; byť schopný vyjadriť sa plynule, detailne
bez väčšieho úsilia po hľadaní správnych výrazov, s použitím vhodnej slovnej zásoby.
Stručná osnova predmetu:
1. Národné hospodárstvo, hospodárska politika
2. Bankovníctvo, komerčné banky, bankové služby, platby
3. Centrálna banka a peniaze
4. Burza, akcie, dlhopisy, cenné papiere
5. Terminované obchody, futurity a deriváty
6. Mena a výmenné kurzy
7. Daňovníctvo
8. Účtovníctvo a finančné výkazy, súvaha, výkaz ziskov a strát
9. Poisťovníctvo
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Dubois, A.-L. – Tauzin, B.: Objectif Express 2. Hachette Livre Paris 2009
Odporúčaná:
Rizeková, I. a kol.: Le monde des affaires, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2007
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Kozmová, J. – Brouland, P.: Francouzština v podnikové a obchodní praxi, Ekopress, Praha
2005
Doplnkové články zo súčasnej francúzskej tlače a z internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: francúzsky
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
14
A
B
C
D
E
FX
70
20
10
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: JANČOK Ľubomír, Mgr.; KERESTY Ján, PaedDr. PhD.; LAPŠANSKÝ Ladislav,
doc. PhDr. CSc.; MATEAŠÁKOVÁ Monika, Mgr.; MELUŠOVÁ Elena, PhDr. CSc.; NEDJARI
Fatima, ; RIZEKOVÁ Iveta, PhDr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný francúzsky jazyk pre
pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný 1. ročník denné štúdium,1. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 20%
Výsledky písomnej skúšky – 60%
Výsledky vzdelávania:
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Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a
sumarizovať odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne
komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším
odborným textom so zložitou štruktúrou. Je schopný vedieť sa adekvátne vyjadrovať k
všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom
prejave je schopný vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať odborné vedomosti v
primeranej forme; je schopný písomne komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej
úrovni.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné typy francúzskych obchodných spoločností.
2. Obchodná komunikácia, obchodný list.
3. Ľudské zdroje.
4. Marketing, výrobky a svetové značky.
5. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky.
6. Riešenie prípadovej štúdie.
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Rizeková, I. a kol.: Le monde des affaires, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2007
Soignet, M.: Objectif diplomatie 2, Hachette Livre 2011
Odporúčaná:
Kozmová, J. – Brouland, P.: Francouzština v podnikové a obchodní praxi, Ekopress, Praha
2005
Dahan, L. – Morel, P.:: Maîtrisez le Français Commercial en 40 dossiers, Langues pour tous –
Pocket, Paris 2004
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: francúzsky
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
2
A
B
C
D
E
FX
100
0
0
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: JANČOK Ľubomír, Mgr.; KERESTY Ján, PaedDr. PhD.; LAPŠANSKÝ Ladislav,
doc. PhDr. CSc.; MATEAŠÁKOVÁ Monika, Mgr.; MELUŠOVÁ Elena, PhDr. CSc.; NEDJARI
Fatima, ; RIZEKOVÁ Iveta, PhDr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný francúzsky jazyk pre
pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: letný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: Odborný francúzsky jazyk pre pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch –20 %
Prezentácia projektu – 30 %
Výsledok kombinovanej skúšky – 50 %
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť prednáškam, prezentáciám a rozhovorom s odbornou tematikou ako aj
autentickým odborným textom .Vedieť sa plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a
vedieť vyjadriť svoje názory a požiadavky v diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a
pohotovo reagovať na podnety. V písomnom prejave formulovať myšlienky, názory a
riešenia problémov pri zachovaní primeraného štýlu a štruktúry textu.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť prednáškam, prezentáciám a
rozhovorom s odbornou tematikou ako aj autentickým odborným textom. Je schopný sa
plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a vie vyjadriť svoje názory a požiadavky v
diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a pohotovo reagovať na podnety. V písomnom
prejave vie formulovať myšlienky, názory a riešenia problémov pri zachovaní primeraného
štýlu a štruktúry textu.
Stručná osnova predmetu:
1. Trh práce vo Francúzsku.
2. Trendy vývoja ekonomiky vo frankofónnych krajinách.
3. Logistika a doprava.
4. Manažment.
5. Banka, dane, burza.
6. Riešenie prípadovej štúdie.
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Rizeková, I. a kol.: Le monde des affaires, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2007
Soignet, M.: Objectif diplomatie 2, Hachette Livre 2011
Odporúčaná:
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Kozmová, J. – Brouland, P.: Francouzština v podnikové a obchodní praxi, Ekopress, Praha
2005
Dahan, L. – Morel, P.:: Maîtrisez le Français Commercial en 40 dossiers, Langues pour tous –
Pocket, Paris 2004
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: francúzsky
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
2
A
B
C
D
E
FX
100
0
0
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: JANČOK Ľubomír, Mgr.; KERESTY Ján, PaedDr. PhD.; LAPŠANSKÝ Ladislav,
doc. PhDr. CSc.; MATEAŠÁKOVÁ Monika, Mgr.; MELUŠOVÁ Elena, PhDr. CSc.; NEDJARI
Fatima, ; RIZEKOVÁ Iveta, PhDr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný francúzsky jazyk pre
stredne pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
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Výsledky písomnej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, prednesenom nie
príliš rýchlym tempom, ktorý sa týka bežných a jednoduchých odborných tém. Porozumieť
textom s vysoko frekventovanou všeobecnou a odbornou slovnou zásobou. Vedieť reagovať v
rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život. V písomnom
prejave vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, porozumieť
textom, vedieť reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a
profesionálny život, vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Náborový proces
2. Prijatie pracovníka
3. Mailová a telefonická komunikácia.
4. Reklama a marketing.
5. Produkt a značka.
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Dubois, A.-L. – Tauzin, B.: Objectif Express 2. Hachette Livre Paris 2009
Odporúčaná:
Rizeková, I. a kol.: Le monde des affaires, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2007
Kozmová, J. – Brouland, P.: Francouzština v podnikové a obchodní praxi, Ekopress,
Praha 2005
Doplnkové články zo súčasnej francúzskej tlače a z internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: francúzsky
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
56
A
B
C
D
E
FX
33
22
23
15
7
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: JANČOK Ľubomír, Mgr.; KERESTY Ján, PaedDr. PhD.; LAPŠANSKÝ Ladislav,
doc. PhDr. CSc.; MATEAŠÁKOVÁ Monika, Mgr.; MELUŠOVÁ Elena, PhDr. CSc.; NEDJARI
Fatima, ; RIZEKOVÁ Iveta, PhDr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
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Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:

Názov predmetu: Odborný francúzsky jazyk pre
stredne pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: letný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
Výsledky kombinovanej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam, vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne komunikovať,
vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Služobná cesta
2. Pracovná porada
3. Sťažnosť a reklamácia
4. Organizovanie kongresu/salónu.
5. Podniková kultúra
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Dubois, A.-L. – Tauzin, B.: Objectif Express 2. Hachette Livre Paris 2009
Odporúčaná:
Rizeková, I. a kol.: Le monde des affaires, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2007
Kozmová, J. – Brouland, P.: Francouzština v podnikové a obchodní praxi, Ekopress,
Praha 2005
Doplnkové články zo súčasnej francúzskej tlače a z internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: francúzsky
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
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zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
56
A
B
C
D
E
FX
33
22
23
15
7
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: JANČOK Ľubomír, Mgr.; KERESTY Ján, PaedDr. PhD.; LAPŠANSKÝ Ladislav,
doc. PhDr. CSc.; MATEAŠÁKOVÁ Monika, Mgr.; MELUŠOVÁ Elena, PhDr. CSc.; NEDJARI
Fatima, ; RIZEKOVÁ Iveta, PhDr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný francúzsky jazyk pre
stredne pokročilých III.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný 3. ročník denné štúdium, 3. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: Odborný francúzsky jazyk pre stredne pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
Výsledky kombinovanej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam, vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne komunikovať,
vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Ekonómia a ekológia.
2. Logistika.
3. Výstavy a veľtrhy.
4. Obchodné rokovania.
5. Manažment.
6. Francúzsko-slovenská obchodná spolupráca.
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Dubois, A.-L. – Tauzin, B.: Objectif Express 2. Hachette Livre Paris 2009
Odporúčaná:
Rizeková, I. a kol.: Le monde des affaires, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava 2007
Kozmová, J. – Brouland, P.: Francouzština v podnikové a obchodní praxi, Ekopress,
Praha 2005
Doplnkové články zo súčasnej francúzskej tlače a z internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: francúzsky
70

Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
210
A
B
C
D
E
FX
25
29
24
14
6
2
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: JANČOK Ľubomír, Mgr.; KERESTY Ján, PaedDr. PhD.; LAPŠANSKÝ Ladislav,
doc. PhDr. CSc.; MATEAŠÁKOVÁ Monika, Mgr.; MELUŠOVÁ Elena, PhDr. CSc.; NEDJARI
Fatima, ; RIZEKOVÁ Iveta, PhDr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný nemecký jazyk pre
Národohospodársku fakultu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: Odborný nemecký jazyk pre pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Prezentácia projektu - 30%
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky – 50%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať
odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne komunikovať s
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obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Získať kompetenciu používať odborný jazyk z danej oblasti; porozumieť dlhším a náročnejším
odborným textom v danej oblasti, vedieť zhrnúť informácie z rôznych písaných i hovorených
zdrojov; vedieť používať jazykové zručnosti na rôzne profesionálne a výskumné ciele v danej
oblasti; vedieť rozoznávať a produkovať rôzne žánre; byť schopný vyjadriť sa plynule, detailne
bez väčšieho úsilia po hľadaní správnych výrazov, s použitím vhodnej slovnej zásoby.
Stručná osnova predmetu:
1. Národné hospodárstvo, hospodárska politika
2. Bankovníctvo, komerčné banky, bankové služby, platby
3. Centrálna banka a peniaze
4. Burza, akcie, dlhopisy, cenné papiere
5. Terminované obchody, futurity a deriváty
6. Mena a výmenné kurzy
7. Daňovníctvo
8. Účtovníctvo a finančné výkazy, súvaha, účet ziskov a strát
9. Poisťovníctvo
Odporúčaná literatúra:
LIŠKOVÁ, D. – SERESOVÁ, K.: Wirtschaftsdeutsch in der Volkswirtschaft, Bratislava, 2009, 94
s., ISBN: 978-80-225-2689-0
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
456
A
B
C
D
E
FX
15%
25%
26%
20%
12%
2%
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: FLOCHOVÁ Eleonóra, PhDr. CSc.; CHMELÁROVÁ-MARKOVÁ Hana, Mgr.;
JANÍČKOVÁ Eva, Mgr. PhD.; KOČIŠOVÁ Zuzana, Mgr.; KOZLOVÁ Ľubomíra, PhDr.;
KUCHAROVÁ Jana, Mgr. PhD.; KUNOVSKÁ Ingrid, Mgr. PhD.; KUŽMOVÁ Lucia, PhDr.; MAIER
Tomas, Mgr.; MRÁZOVÁ Mária, PhDr.; ONDRUŠOVÁ Terézia, Mgr. Ing. PhD.; SIVÁKOVÁ
Alžbeta, PhDr.; STROBL Philipp Luis, Mag. phil.; TEREKOVÁ Soňa, Mgr.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný nemecký jazyk pre
pokročilých I.
72

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: bez nadväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20 %
Výsledok priebežného testu – 20 %
Výsledok záverečného písomného testu – 60 %
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so
zložitou štruktúrou. Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a
jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a
postoje a sumarizovať odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť
písomne komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším
odborným textom so zložitou štruktúrou. Je schopný vedieť sa adekvátne vyjadrovať k
všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom
prejave je schopný vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať odborné vedomosti v
primeranej forme; je schopný písomne komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej
úrovni.
Stručná osnova predmetu:
1. Trh, trhová analýza
2. Marketing
3. Prípadová štúdia
4. Odbyt
5. Globálna produkcia, výrobky a svetové značky
6. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky
Odporúčaná literatúra:
VOLGNANDT, G. – VOLGNANDT, D., Exportwege neu 3. Schubert, Leipzig, 2010. 244 s. ISBN:
978-3-941323-04-9
VOLGNANDT, G. – VOLGNANDT, D., Exportwege neu 3. Schubert, Leipzig, 2010. 150 s. ISBN:
978-3-941323-05-6
BAYERLEN,O. – BUCHNER, P. Campus Deutsch – Lesen. Hueber, 2013. 88 s. ISBN: 978-3-19051003-0
BAYERLEN,O. Campus Deutsch – Präsentieren und diskutieren. ISBN: 978-3-19-201003-3
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
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zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
456
A
B
C
D
E
FX
9%
14%
37%
15%
20%
5%
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: FLOCHOVÁ Eleonóra, PhDr. CSc.; CHMELÁROVÁ-MARKOVÁ Hana, Mgr.;
JANÍČKOVÁ Eva, Mgr. PhD.; KOČIŠOVÁ Zuzana, Mgr.; KOZLOVÁ Ľubomíra, PhDr.;
KUCHAROVÁ Jana, Mgr. PhD.; KUNOVSKÁ Ingrid, Mgr. PhD.; KUŽMOVÁ Lucia, PhDr.; MAIER
Tomas, Mgr.; MRÁZOVÁ Mária, PhDr.; ONDRUŠOVÁ Terézia, Mgr. Ing. PhD.; SIVÁKOVÁ
Alžbeta, PhDr.; STROBL Philipp Luis, Mag. phil.; TEREKOVÁ Soňa, Mgr.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný nemecký jazyk pre
pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: letný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety: Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch –20 %
Prezentácia projektu – 30 %
Výsledok kombinovanej skúšky – 50 %
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť prednáškam, prezentáciám a rozhovorom s odbornou tematikou ako aj
autentickým odborným textom.Vedieť sa plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a
vedieť vyjadriť svoje názory a požiadavky v diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a
pohotovo reagovať na podnety. V písomnom prejave formulovať myšlienky, názory a
riešenia problémov pri zachovaní primeraného štýlu a štruktúry textu.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť prednáškam, prezentáciám a
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rozhovorom s odbornou tematikou ako aj autentickým odborným textom. Je schopný sa
plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a vie vyjadriť svoje názory a požiadavky v
diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a pohotovo reagovať na podnety. V písomnom
prejave vie formulovať myšlienky, názory a riešenia problémov pri zachovaní primeraného
štýlu a štruktúry textu.
Stručná osnova predmetu:
1. Zákaznícky servis
2.Investície a technológie
3. Prípadová štúdia
4. Zahraničný obchod
5. Trendy vo vývoji ekonomiky v nemecky hovoriacich krajinách
6.Európska únia
Odporúčaná literatúra:
VOLGNANDT, G. – VOLGNANDT, D., Exportwege neu 3. Schubert, Leipzig, 2010. 244 s. ISBN:
978-3-941323-04-9
VOLGNANDT, G. – VOLGNANDT, D., Exportwege neu 3. Schubert, Leipzig, 2010. 150 s. ISBN:
978-3-941323-05-6
BAYERLEN,O. – BUCHNER, P. Campus Deutsch – Lesen. Hueber, 2013. 88 s. ISBN: 978-3-19051003-0
BAYERLEN,O. Campus Deutsch – Präsentieren und diskutieren. ISBN: 978-3-19-201003-3
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
342
A
B
C
D
E
FX
11%
16%
38%
24%
8%
3%
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: FLOCHOVÁ Eleonóra, PhDr. CSc.; CHMELÁROVÁ-MARKOVÁ Hana, Mgr.;
JANÍČKOVÁ Eva, Mgr. PhD.; KOČIŠOVÁ Zuzana, Mgr.; KOZLOVÁ Ľubomíra, PhDr.;
KUCHAROVÁ Jana, Mgr. PhD.; KUNOVSKÁ Ingrid, Mgr. PhD.; MAIER Tomas, Mgr.; MRÁZOVÁ
Mária, PhDr.; ONDRUŠOVÁ Terézia, Mgr. Ing. PhD.; SIVÁKOVÁ Alžbeta, PhDr.; STROBL Philipp
Luis, Mag. phil.; TEREKOVÁ Soňa, Mgr.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný nemecký jazyk pre
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stredne pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé
štúdium
Stupeň štúdia: 1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch - 20%
Hodnotenie domácich zadaní - 10%
Výsledky písomnej skúšky - 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, porozumieť
textom, vedieť reagovať v rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a
profesionálny život, vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Služobná cesta.
2. Riešenie problémov na služobnej ceste.
3. Firemná kultúra.
4. Štruktúra firmy.
5. Založenie firmy.
6. Ľudské zdroje, pracovný pohovor.
Odporúčaná literatúra:
VOLGNANDT Gabriele- VOLGNANDT Dieter. Exportwege neu 2, Kursbuch, SCHUBERT- Verlag,
2010, 254 S, ISBN: 978-3941323025
VOLGNANDT Gabriele- VOLGNANDT Dieter. Exportwege neu 2, Arbeitsbuch, SCHUBERTVerlag, 2010, 132 S, ISBN: 978-3941323032
KUNOVSKÁ Ingrid - MRÁZOVÁ Mária - PECZEOVÁ Eleonóra. Prehľad nemeckej gramatiky s
cvičeniami, Ekonóm, 2011, Bratislava, 180 S, ISBN: 9788022533485
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký
Poznámky: nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
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1140
A
B
C
D
E
FX
7%
22%
31%
24%
14%
2%
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: FLOCHOVÁ Eleonóra, PhDr. CSc.; CHMELÁROVÁ-MARKOVÁ Hana, Mgr.;
JANÍČKOVÁ Eva, Mgr. PhD.; KOČIŠOVÁ Zuzana, Mgr.; KOZLOVÁ Ľubomíra, PhDr.;
KUCHAROVÁ Jana, Mgr. PhD.; KUNOVSKÁ Ingrid, Mgr. PhD.; KUŽMOVÁ Lucia, PhDr.; MAIER
Tomas, Mgr.; MRÁZOVÁ Mária, PhDr.; ONDRUŠOVÁ Terézia, Mgr. Ing. PhD.; SIVÁKOVÁ
Alžbeta, PhDr.; STROBL Philipp Luis, Mag. phil.; TEREKOVÁ Soňa, Mgr.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný nemecký jazyk pre
stredne pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch - 20%
Hodnotenie domácich zadaní - 10%
Výsledky kombinovanej skúšky - 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
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názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam, vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne
komunikovať, vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Výrobok, prezentácia výrobku .
2. Pracovné stretnutie.
3. Obchodné podmienky.
4. Banka.
5. Financie, peniaze.
6. Veľtrh.
Odporúčaná literatúra:
VOLGNANDT Gabriele- VOLGNANDT Dieter. Exportwege neu 2, Kursbuch, SCHUBERT- Verlag,
2010, 254 S, ISBN: 978-3941323025
VOLGNANDT Gabriele- VOLGNANDT Dieter. Exportwege neu 2, Arbeitsbuch, SCHUBERTVerlag, 2010, 132 S, ISBN: 978-3941323032
KUNOVSKÁ Ingrid - MRÁZOVÁ Mária - PECZEOVÁ Eleonóra. Prehľad nemeckej gramatiky s
cvičeniami, Ekonóm, 2011, Bratislava, 180 S, ISBN: 9788022533485
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
1130
A
B
C
D
E
FX
13%
30%
34%
7%
12%
4%
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: FLOCHOVÁ Eleonóra, PhDr. CSc.; CHMELÁROVÁ-MARKOVÁ Hana, Mgr.;
JANÍČKOVÁ Eva, Mgr. PhD.; KOČIŠOVÁ Zuzana, Mgr.; KOZLOVÁ Ľubomíra, PhDr.;
KUCHAROVÁ Jana, Mgr. PhD.; KUNOVSKÁ Ingrid, Mgr. PhD.; KUŽMOVÁ Lucia, PhDr.; MAIER
Tomas, Mgr.; MRÁZOVÁ Mária, PhDr.; ONDRUŠOVÁ Terézia, Mgr. Ing. PhD.; SIVÁKOVÁ
Alžbeta, PhDr.; STROBL Philipp Luis, Mag. phil.; TEREKOVÁ Soňa, Mgr.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný nemecký jazyk pre
stredne pokročilých III.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 3. ročník denné štúdium, 3. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch - 20%
Hodnotenie domácich zadaní - 10%
Výsledky kombinovanej skúšky - 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam, vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne
komunikovať, vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Štatistiky a grafy
2. Veľtrh
3. Banka
4. Financie, peniaze
5. Platobná disciplína
6. Štruktúra hospodárstva
Odporúčaná literatúra:
VOLGNANDT Gabriele- VOLGNANDT Dieter. Exportwege neu 2, Kursbuch, SCHUBERT- Verlag,
2010, 254 S, ISBN: 978-3941323025
VOLGNANDT Gabriele- VOLGNANDT Dieter. Exportwege neu 2, Arbeitsbuch, SCHUBERT80

Verlag, 2010, 132 S, ISBN: 978-3941323032
KUNOVSKÁ Ingrid - MRÁZOVÁ Mária - PECZEOVÁ Eleonóra. Prehľad nemeckej gramatiky s
cvičeniami, Ekonóm, 2011, Bratislava, 180 S, ISBN: 9788022533485
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
1070
A
B
C
D
E
FX
10%
20%
36%
22%
11%
1%
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: FLOCHOVÁ Eleonóra, PhDr. CSc.; CHMELÁROVÁ-MARKOVÁ Hana, Mgr.;
JANÍČKOVÁ Eva, Mgr. PhD.; KOČIŠOVÁ Zuzana, Mgr.; KOZLOVÁ Ľubomíra, PhDr.;
KUCHAROVÁ Jana, Mgr. PhD.; KUNOVSKÁ Ingrid, Mgr. PhD.; KUŽMOVÁ Lucia, PhDr.; MAIER
Tomas, Mgr.; MRÁZOVÁ Mária, PhDr.; ONDRUŠOVÁ Terézia, Mgr. Ing. PhD.; SIVÁKOVÁ
Alžbeta, PhDr.; STROBL Philipp Luis, Mag. phil.; TEREKOVÁ Soňa, Mgr.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný ruský jazyk pre
Národohospodársku fakultu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný ruský jazyk pre pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Prezentácia projektu - 30%
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky – 50%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať
odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne komunikovať s
obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Získať kompetenciu používať odborný jazyk z danej oblasti; porozumieť dlhším a náročnejším
odborným textom v danej oblasti, vedieť zhrnúť informácie z rôznych písaných i hovorených
zdrojov; vedieť používať jazykové zručnosti na rôzne profesionálne a výskumné ciele v danej
oblasti; vedieť rozoznávať a produkovať rôzne žánre; byť schopný vyjadriť sa plynule, detailne
bez väčšieho úsilia po hľadaní správnych výrazov, s použitím vhodnej slovnej zásoby.
Stručná osnova predmetu:
1.
Bankovníctvo. Komerčné banky. Bankové služby.
2.
Centrálna banka a peniaze.
3.
Burza. Akcie, dlhopisy, cenné papiere.
4.
Termínované obchody, futurity a deriváty.
5.
Mena a výmenné kurzy.
6.
Daňový systém a druhy daní.
7.
Marketing.
8.
Manažment.
Odporúčaná literatúra:
Dulebová, I.: Ruský jazyk pre ekonómov I. Ekonóm 2006
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Strelková a kol.: Sprievodca ekonomickou lexikou. Ekonóm 2011
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
10
A
B
C
D
E
FX
50
33
17
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: DULEBOVÁ Irina, Mgr. PhD.; DZIVÁKOVÁ Michaela, Mgr. PhD.; KVAPIL
Roman, PhDr. PhD.; RECHTORÍKOVÁ Gabriela, PaedDr. PhD.; STRELKOVÁ Katarína, PhDr. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný ruský jazyk pre
pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium:168 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 20%
Výsledky písomnej skúšky – 60%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a
sumarizovať odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne
komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším
odborným textom so zložitou štruktúrou. Je schopný vedieť sa adekvátne vyjadrovať k
všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom
prejave je schopný vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať odborné vedomosti v
primeranej forme; je schopný písomne komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej
úrovni.
Stručná osnova predmetu:
1. Komunikácia v podnikaní
2. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky
3. Predpoklady úspešného podnikania
4. Marketing
5. Firma a vytváranie vzťahov medzi obchodnými partnermi
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Strelková, K.: Odborná ruština pre pokročilých, Ekonóm 2007
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Odporúčaná:
Strelková, K. a kol.: Aktívna ekonomická lexika. Rusko-slovenský ekonomický slovník, Ekonóm
2008
Strelková, K. a kol.: Aktívna ekonomická lexika. Slovensko-ruský ekonomický
slovník“, Ekonóm 2009
Strelková, K. a kol.: Sprievodca ekonomickou lexikou, Ekonóm 2011
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
2
A
B
C
D
E
FX
0
0
100
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: DULEBOVÁ Irina, Mgr. PhD.; DZIVÁKOVÁ Michaela, Mgr. PhD.; KVAPIL
Roman, PhDr. PhD.; RECHTORÍKOVÁ Gabriela, PaedDr. PhD.; STRELKOVÁ Katarína, PhDr. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný ruský jazyk pre
pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný ruský jazyk pre pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch –20 %
Prezentácia projektu – 30 %
Výsledok kombinovanej skúšky – 50 %
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť prednáškam, prezentáciám a rozhovorom s odbornou tematikou ako aj
autentickým odborným textom .Vedieť sa plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a
vedieť vyjadriť svoje názory a požiadavky v diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a
pohotovo reagovať na podnety. V písomnom prejave formulovať myšlienky, názory a
riešenia problémov pri zachovaní primeraného štýlu a štruktúry textu.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť prednáškam, prezentáciám a
rozhovorom s odbornou tematikou ako aj autentickým odborným textom. Je schopný sa
plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a vie vyjadriť svoje názory a požiadavky v
diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a pohotovo reagovať na podnety. V písomnom
prejave vie formulovať myšlienky, názory a riešenia problémov pri zachovaní primeraného
štýlu a štruktúry textu.
Stručná osnova predmetu:
1. Práca a zamestnanie
2. Trendy vo vývoji ekonomiky v rusky hovoriacich krajinách
3. Štátne financie
4. Manažment
5. Charakteristické črty úspešného manažéra
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Dulebová, I.: Ruský jazyk pre pokročilých I., Ekonóm 2007
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Odporúčaná:
Strelková, K. – Kratochvíla, J.: Vybrané kapitoly z gramatiky ruského jazyka, Ekonóm 2007
Strelková, K. a kol.: Aktívna ekonomická lexika. Rusko-slovenský ekonomický slovník, Ekonóm
2008
Strelková, K. a kol.: Aktívna ekonomická lexika. Slovensko-ruský ekonomický slovník“, Ekonóm
2009
Strelková, K. a kol.: Sprievodca ekonomickou lexikou, Ekonóm 2011
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
2
A
B
C
D
E
FX
0
0
100
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: DULEBOVÁ Irina, Mgr. PhD.; DZIVÁKOVÁ Michaela, Mgr. PhD.; KVAPIL
Roman, PhDr. PhD.; RECHTORÍKOVÁ Gabriela, PaedDr. PhD.; STRELKOVÁ Katarína, PhDr. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný ruský jazyk pre stredne
pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
Výsledky písomnej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, prednesenom nie
príliš rýchlym tempom, ktorý sa týka bežných a jednoduchých odborných tém. Porozumieť
textom s vysoko frekventovanou všeobecnou a odbornou slovnou zásobou. Vedieť reagovať v
rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život. V písomnom
prejave vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, porozumieť
textom, vedieť reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a
profesionálny život, vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Stručná osnova predmetu:
• Profesionálny životopis
• Ľudské zdroje, pracovný pohovor
• Činnosť podniku, štruktúra podniku a jeho riadenie
• Služobná cesta
• Medzinárodné pracovné stretnutia
• Riešenie problémov v podniku, zavádzanie zmien
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Strelková, K.: Ruský jazyk pre mierne pokročilých I., Ekonóm 2010
Odporúčaná:
Strelková, K. a kol.: Aktívna ekonomická lexika. Rusko-slovenský ekonomický slovník, Ekonóm
2008
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Strelková, K. a kol.: Aktívna ekonomická lexika. Slovensko-ruský ekonomický slovník“, Ekonóm
2009
Strelková, K. a kol.: Sprievodca ekonomickou lexikou, Ekonóm 2011
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
30
A
B
C
D
E
FX
25
25
31
16
13
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: DULEBOVÁ Irina, Mgr. PhD.; DZIVÁKOVÁ Michaela, Mgr. PhD.; KVAPIL
Roman, PhDr. PhD.; RECHTORÍKOVÁ Gabriela, PaedDr. PhD.; STRELKOVÁ Katarína, PhDr. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný ruský jazyk pre stredne
pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
Výsledky kombinovanej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam, vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne komunikovať,
vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Podniková kultúra
2. Reklama, reklamná kampaň
3. Výstavy a medzinárodné veľtrhy
4. Prezentácia podniku
5. Spoločné podniky
6. Interkultúrne rozdiely
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Strelková, K.: Ruský jazyk pre mierne pokročilých II., Ekonóm 2010
Odporúčaná:
Strelková, K. a kol.: Aktívna ekonomická lexika. Rusko-slovenský ekonomický slovník, Ekonóm
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2008
Strelková, K. a kol.: Aktívna ekonomická lexika. Slovensko-ruský ekonomický slovník“, Ekonóm
2009
Strelková, K. a kol.: Sprievodca ekonomickou lexikou, Ekonóm 2011
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
30
A
B
C
D
E
FX
25
25
31
16
13
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: DULEBOVÁ Irina, Mgr. PhD.; DZIVÁKOVÁ Michaela, Mgr. PhD.; KVAPIL
Roman, PhDr. PhD.; RECHTORÍKOVÁ Gabriela, PaedDr. PhD.; STRELKOVÁ Katarína, PhDr. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný ruský jazyk pre stredne
pokročilých III.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 3. ročník denné štúdium, 3. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
Výsledky kombinovanej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam, vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne komunikovať,
vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Voľný obchod
2. Medzinárodné trhy
3. Etika v podnikateľskom prostredí
4. Manažment
5. Efektívne štýly riadenia
6. Konkurencia
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Strelková, K.: Ruský jazyk pre mierne pokročilých II., Ekonóm 2010
Odporúčaná:
Kozlova, T. a kol.: Dogovorilis. Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštine, Fraus,
92

Plzeň 2004
Strelková, K. a kol.: Aktívna ekonomická lexika. Rusko-slovenský ekonomický slovník, Ekonóm
2008
Strelková, K. a kol.: Aktívna ekonomická lexika. Slovensko-ruský ekonomický slovník“, Ekonóm
2009
Strelková, K. a kol.: Sprievodca ekonomickou lexikou, Ekonóm 2011
Strelková, K., Kratochvíla, J.: Vybrané kapitoly z gramatiky ruského jazyka, Ekonóm 2007
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
ruský
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
102
A
B
C
D
E
FX
19
26
28
5
19
3
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: DULEBOVÁ Irina, Mgr. PhD.; DZIVÁKOVÁ Michaela, Mgr. PhD.; KVAPIL
Roman, PhDr. PhD.; RECHTORÍKOVÁ Gabriela, PaedDr. PhD.; STRELKOVÁ Katarína, PhDr. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný slovenský jazyk pre
Národohospodársku fakultu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný slovenský jazyk pre pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Prezentácia projektu - 30%
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky – 50%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať
odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne komunikovať s
obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Získať kompetenciu používať odborný jazyk z danej oblasti; porozumieť dlhším a náročnejším
odborným textom v danej oblasti, vedieť zhrnúť informácie z rôznych písaných i hovorených
zdrojov; vedieť používať jazykové zručnosti na rôzne profesionálne a výskumné ciele v danej
oblasti; vedieť rozoznávať a produkovať rôzne žánre; byť schopný vyjadriť sa plynule, detailne
bez väčšieho úsilia po hľadaní správnych výrazov, s použitím vhodnej slovnej zásoby.
Stručná osnova predmetu:
1. Bankovníctvo. Komerčné banky. Bankové služby.
2. Centrálna banka a peniaze.
3. Burza. Akcie, dlhopisy, cenné papiere.
4. Termínované obchody, futurity a deriváty.
5. Mena a výmenné kurzy.
6. Daňový systém a druhy daní.
7. Marketing.
8. Manažment.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
94

LIŠKOVÁ-KUKULOVÁ, S. 2006. Praktická korešpondencia. Bratislava : SPN, 2006. 182 s. ISBN
8010008869.
Odporúčaná:
BORTLÍKOVÁ, A., MAIEROVÁ, E., NAVRÁTILOVÁ, J. Hovorme spolu po slovensky! B. Slovenčina
ako cudzí jazyk. Učebnica, 2. časť. Bratislava : UK Bratislava, 2008. 93 s. ISBN 978-80-2232485-4.
BORTLÍKOVÁ, A., MAIEROVÁ, E., NAVRÁTILOVÁ, J. Hovorme spolu po slovensky! B. Slovenčina
ako cudzí jazyk. Cvičebnica, 2. časť. Bratislava : UK Bratislava, 2008. 75 s. ISBN 978-80-2232487-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
12
A
B
C
D
E
FX
50
30
20
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: KVAPIL Roman, PhDr. PhD.; STRELKOVÁ Katarína, PhDr. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný slovenský jazyk pre
pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 20%
Výsledky písomnej skúšky – 60%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a
sumarizovať odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne
komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším
odborným textom so zložitou štruktúrou. Je schopný vedieť sa adekvátne vyjadrovať k
všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom
prejave je schopný vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať odborné vedomosti v
primeranej forme; je schopný písomne komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej
úrovni.
Stručná osnova predmetu:
1. Komunikácia v podnikaní
2. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky
3. Predpoklady úspešného podnikania
4. Marketing
5. Firma a vytváranie vzťahov medzi obchodnými partnermi
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
DRATVA, T., BUZNOVÁ, V. 1994. Slovenčina pre cudzincov. Bratislava : SPN. 375 s. ISBN 8096

08-02221-3.
Odporúčaná:
BARKOVÁ, V., BUZNOVÁ, V., DRATVA, T. 1999. Slovenčina pre cudzincov. Cvičebnica.
Bratislava : SPN. 138 s. ISBN 80-08-02805-X.
SZARKOVÁ, M. 2006. Komunikácia v manažmente a marketingu. Bratislava : Ekonóm. 62 s.
ISBN 80-225-2258-9.
Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava : Veda, 1998. ISBN 80-224-0532-9.
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
5
A
B
C
D
E
FX
30
40
30
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: KVAPIL Roman, PhDr. PhD.; STRELKOVÁ Katarína, PhDr. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný slovenský jazyk pre
pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný slovenský jazyk pre pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch –20 %
Prezentácia projektu – 30 %
Výsledok kombinovanej skúšky – 50 %
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť prednáškam, prezentáciám a rozhovorom s odbornou tematikou ako aj
autentickým odborným textom .Vedieť sa plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a
vedieť vyjadriť svoje názory a požiadavky v diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a
pohotovo reagovať na podnety. V písomnom prejave formulovať myšlienky, názory a
riešenia problémov pri zachovaní primeraného štýlu a štruktúry textu.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť prednáškam, prezentáciám a
rozhovorom s odbornou tematikou ako aj autentickým odborným textom. Je schopný sa
plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a vie vyjadriť svoje názory a požiadavky v
diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a pohotovo reagovať na podnety. V písomnom
prejave vie formulovať myšlienky, názory a riešenia problémov pri zachovaní primeraného
štýlu a štruktúry textu.
Stručná osnova predmetu:
1. Práca a zamestnanie
2. Trendy vo vývoji ekonomiky Slovenska
3. Štátne financie
4. Manažment
5. Charakteristické črty úspešného manažéra
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
DRATVA, T., BUZNOVÁ, V. 1994. Slovenčina pre cudzincov. Bratislava : SPN. 375 s. ISBN 8098

08-02221-3.
Odporúčaná:
BARKOVÁ, V., BUZNOVÁ, V., DRATVA, T. 1999. Slovenčina pre cudzincov. Cvičebnica.
Bratislava : SPN. 138 s. ISBN 80-08-02805-X.
SZARKOVÁ, M. 2006. Komunikácia v manažmente a marketingu. Bratislava : Ekonóm. 62 s.
ISBN 80-225-2258-9.
Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava : Veda, 1998. ISBN 80-224-0532-9.
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
5
A
B
C
D
E
FX
30
40
30
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: KVAPIL Roman, PhDr. PhD.; STRELKOVÁ Katarína, PhDr. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný španielsky jazyk pre
Národohospodársku fakultu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný španielsky jazyk pre pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Prezentácia projektu - 30%
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky – 50%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať
odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne komunikovať s
obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Získať kompetenciu používať odborný jazyk z danej oblasti; porozumieť dlhším a náročnejším
odborným textom v danej oblasti, vedieť zhrnúť informácie z rôznych písaných i hovorených
zdrojov; vedieť používať jazykové zručnosti na rôzne profesionálne a výskumné ciele v danej
oblasti; vedieť rozoznávať a produkovať rôzne žánre; byť schopný vyjadriť sa plynule, detailne
bez väčšieho úsilia po hľadaní správnych výrazov, s použitím vhodnej slovnej zásoby.
Stručná osnova predmetu:
1/Financie
2/Bankovníctvo
3/Burza , akcie, dlhopisy, cenné papiere
4/Daňovníctvo
5/Účtovníctvo a finančné výkazy
6/Medzinárodný obchod
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Pareja, M.J.: Temas de Empresa, Madrid, Edinumen, 2010.
Odporúčaná:
100

Prada (de), M. - Bovet, M. - Marcé, P.: Entorno empresarial, Madrid, Edelsa, 2008
Prost, G. - Noriega Fernández, A.: Al Día. Curso superior de espa?ol para los negocios, Madrid,
SGEL, 2009.
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
španielsky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
18
A
B
C
D
E
FX
15
23
15
39
8
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: PAĽKOVÁ Jana, Mgr. PhD.; SÁNCHEZ PRESA Mónica, Mgr. PhD.;
SPIŠIAKOVÁ Mária, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný španielsky jazyk pre
pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 20%
Výsledky písomnej skúšky – 60%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a
sumarizovať odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne
komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším
odborným textom so zložitou štruktúrou. Je schopný vedieť sa adekvátne vyjadrovať k
všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom
prejave je schopný vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať odborné vedomosti v
primeranej forme; je schopný písomne komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej
úrovni.
Stručná osnova predmetu:
1. Interná a externá komunikácia v podnikaní
2. Trendy vo vývoji ekonomiky v španielsky hovoriacich krajinách
3. Marketing
4. Výrobky a svetové značky
5. Firma a vytváranie vzťahov medzi obchodnými partnermi
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
102

TANO, Marcelo: Expertos. Difusión: Barcelona 2009.
Odporúčaná:
IRIARTE, Emilio - NÚ?EZ, Emilia: Empresa Siglo XXI. Edinumen: Madrid 2009.
FELICES, Ángel - IRIARTE, Emilio - NÚ?EZ, Emilia - CALDERÓN, M? Ángeles: Cultura y negocios.
Edinumen: Madrid 2010.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
španielsky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
2
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
50
50
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: FRÁTEROVÁ Zuzana, Mgr. PhD.; PAĽKOVÁ Jana, Mgr. PhD.; SÁNCHEZ
PRESA Mónica, Mgr. PhD.; SPIŠIAKOVÁ Mária, Mgr. PhD.; TUŽINSKÁ Sofia, Mgr. PhD.;
VARELA CANO Diana Patricia, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný španielsky jazyk pre
pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný španielsky jazyk pre pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch –20 %
Prezentácia projektu – 30 %
Výsledok kombinovanej skúšky – 50 %
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť prednáškam, prezentáciám a rozhovorom s odbornou tematikou ako aj
autentickým odborným textom .Vedieť sa plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a
vedieť vyjadriť svoje názory a požiadavky v diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a
pohotovo reagovať na podnety. V písomnom prejave formulovať myšlienky, názory a
riešenia problémov pri zachovaní primeraného štýlu a štruktúry textu.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť prednáškam, prezentáciám a
rozhovorom s odbornou tematikou ako aj autentickým odborným textom. Je schopný sa
plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a vie vyjadriť svoje názory a požiadavky v
diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a pohotovo reagovať na podnety. V písomnom
prejave vie formulovať myšlienky, názory a riešenia problémov pri zachovaní primeraného
štýlu a štruktúry textu.
Stručná osnova predmetu:
1. Práca a zamestnanie
2. Internacionalizácia firmy
3. Predpoklady úspešného podnikania
4. Manažment
5. Financie
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
TANO, Marcelo: Expertos. Difusión: Barcelona 2009.
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Odporúčaná:
IRIARTE, Emilio - NÚ?EZ, Emilia: Empresa Siglo XXI. Edinumen: Madrid 2009.
FELICES, Ángel - IRIARTE, Emilio - NÚ?EZ, Emilia - CALDERÓN, M? Ángeles: Cultura y negocios.
Edinumen: Madrid 2010.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
španielsky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
2
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
50
50
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: FRÁTEROVÁ Zuzana, Mgr. PhD.; PAĽKOVÁ Jana, Mgr. PhD.; SÁNCHEZ
PRESA Mónica, Mgr. PhD.; SPIŠIAKOVÁ Mária, Mgr. PhD.; TUŽINSKÁ Sofia, Mgr. PhD.;
VARELA CANO Diana Patricia, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný španielsky jazyk pre
stredne pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
Výsledky písomnej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, prednesenom nie
príliš rýchlym tempom, ktorý sa týka bežných a jednoduchých odborných tém. Porozumieť
textom s vysoko frekventovanou všeobecnou a odbornou slovnou zásobou. Vedieť reagovať v
rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život. V písomnom
prejave vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, porozumieť
textom, vedieť reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a
profesionálny život, vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Výrobok, značka, marketingové stratégie
2. Služobná cesta
3. Medzinárodné pracovné stretnutia
4. Štruktúra firmy
5. Riadenie firmy
6. Ľudské zdroje, pracovný pohovor
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
González, M. – Martín, F.: Socios 1. Nueva Edición. Difusión : Barcelona, 2007.
Martínez, L., Sabater, M. L.: Socios 2. Nueva Edición. Difusión : Barcelona, 2008.
Prost, G. – Noriega, A.: Al día. Nivel Inicial (A2). Madrid : SGEL, 2007.
Prost, G. - Noriega, A.: Al día. Nivel intermedio (B1). Madrid : SGEL, 2007.
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Odporúčaná:
Alonso Raya, R. et al.: Gramática básica del estudiante de espa?ol. Versión revisada y
ampliada. Difusión : Barcelona, 2011.
Doplnkové články zo súčasnej španielskej tlače a internetu.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
španielsky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
350
A
B
C
D
E
FX
44
11
14
16
12
3
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: FRÁTEROVÁ Zuzana, Mgr. PhD.; PAĽKOVÁ Jana, Mgr. PhD.; SÁNCHEZ
PRESA Mónica, Mgr. PhD.; SPIŠIAKOVÁ Mária, Mgr. PhD.; TUŽINSKÁ Sofia, Mgr. PhD.;
VARELA CANO Diana Patricia, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný španielsky jazyk pre
stredne pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
Výsledky kombinovanej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam, vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne komunikovať,
vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
• Reklama, reklamná kampaň
• Financie, peniaze
• Investičné stratégie
• Interkultúrne rozdiely
• Firemná kultúra
• Riešenie problémov vo firme, zavádzanie zmien
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
González, M. – Martín, F.: Socios 1. Nueva Edición. Difusión : Barcelona, 2007.
Martínez, L., Sabater, M. L.: Socios 2. Nueva Edición. Difusión : Barcelona, 2008.
Prost, G. – Noriega, A.: Al día. Nivel Inicial (A2). Madrid : SGEL, 2007.
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Prost, G. - Noriega, A.: Al día. Nivel intermedio (B1). Madrid : SGEL, 2007.
Odporúčaná:
Alonso Raya, R. et al.: Gramática básica del estudiante de espa?ol. Versión revisada y
ampliada. Difusión : Barcelona, 2011.
Doplnkové články zo súčasnej španielskej tlače a internetu
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
španielsky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
350
A
B
C
D
E
FX
44
11
14
16
12
3
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: FRÁTEROVÁ Zuzana, Mgr. PhD.; PAĽKOVÁ Jana, Mgr. PhD.; SÁNCHEZ
PRESA Mónica, Mgr. PhD.; SPIŠIAKOVÁ Mária, Mgr. PhD.; TUŽINSKÁ Sofia, Mgr. PhD.;
VARELA CANO Diana Patricia, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný španielsky jazyk pre
stredne pokročilých III.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 3. ročník denné štúdium, 3. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
Výsledky kombinovanej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam, vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne komunikovať,
vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Podnikateľská etika
2. Export
3. Globalizácia
4. Medzinárodné trhy
5. Obchodné rokovania
6. Manažment
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
González, M. – Martín, F.: Socios 1. Nueva Edición. Difusión : Barcelona, 2007.
Martínez, L., Sabater, M. L.: Socios 2. Nueva Edición. Difusión : Barcelona, 2008.
Prost, G. – Noriega, A.: Al día. Nivel Inicial (A2). Madrid : SGEL, 2007.
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Prost, G. - Noriega, A.: Al día. Nivel intermedio (B1). Madrid : SGEL, 2007.
Odporúčaná:
Alonso Raya, R. et al.: Gramática básica del estudiante de espa?ol. Versión revisada y
ampliada. Difusión : Barcelona, 2011.
Doplnkové články zo súčasnej španielskej tlače a internetu
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
španielsky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
113
A
B
C
D
E
FX
66
13
18
5
3
5
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: FRÁTEROVÁ Zuzana, Mgr. PhD.; PAĽKOVÁ Jana, Mgr. PhD.; SÁNCHEZ
PRESA Mónica, Mgr. PhD.; SPIŠIAKOVÁ Mária, Mgr. PhD.; TUŽINSKÁ Sofia, Mgr. PhD.;
VARELA CANO Diana Patricia, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný taliansky jazyk pre
Národohospodársku fakultu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný taliansky jazyk pre pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Prezentácia projektu - 30%
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky – 50%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať
odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne komunikovať s
obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Získať kompetenciu používať odborný jazyk z danej oblasti; porozumieť dlhším a náročnejším
odborným textom v danej oblasti, vedieť zhrnúť informácie z rôznych písaných i hovorených
zdrojov; vedieť používať jazykové zručnosti na rôzne profesionálne a výskumné ciele v danej
oblasti; vedieť rozoznávať a produkovať rôzne žánre; byť schopný vyjadriť sa plynule, detailne
bez väčšieho úsilia po hľadaní správnych výrazov, s použitím vhodnej slovnej zásoby.
Stručná osnova predmetu:
1. Národné hospodárstvo, hospodárska politika
2. Financie
3. Bankovníctvo
4. Centrálna banka
5. Burza cenných papierov
6. Poisťovníctvo
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Cherubini N.: Convergenze: Iperlibro di italiano per affari. – Roma: Bonacci Editore, 2012
Odporúčaná:
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Smoleňová E.: Základy odbornej ekonomickej taliančiny. – Bratislava: Ekonóm, 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
taliansky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
0
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: SEHNAL Roman, PhDr. PhD.; SMOLEŇOVÁ Elena, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný taliansky jazyk pre
pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 20%
Výsledky písomnej skúšky – 60%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou.
Vedieť sa adekvátne vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať
myšlienky a postoje. V písomnom prejave vedieť vyjadriť svoje názory a postoje a
sumarizovať odborné vedomosti v primeranej forme; nadobudnúť schopnosť písomne
komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej úrovni.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť dlhším prejavom a rozhovorom a dlhším
odborným textom so zložitou štruktúrou. Je schopný vedieť sa adekvátne vyjadrovať k
všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom
prejave je schopný vyjadriť svoje názory a postoje a sumarizovať odborné vedomosti v
primeranej forme; je schopný písomne komunikovať s obchodnými partnermi na primeranej
úrovni.
Stručná osnova predmetu:
1.Interná a externá komunikácia v podnikaní
2. Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky
3. Marketing
4. Výrobky a svetové značky
5. Firma a vytváranie vzťahov medzi obchodnými partnermi
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
Povinná: Cherubini, N: Convergenze: Iperlibro di italiano per affari. Roma: Bonacci editore,
2012
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Odporúčaná: Pelizza, G. – Mezzadri, M.: L‘italiano in azienda. Perugia:Guerra Edizioni, 2002
Doplnkové články zo súčasnej talianskej tlače a internetu
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
taliansky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
4
A
B
C
D
E
FX
50
0
50
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: SEHNAL Roman, PhDr. PhD.; SMOLEŇOVÁ Elena, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný taliansky jazyk pre
pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 1. ročník denné štúdium, 1. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný taliansky jazyk pre pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch –20 %
Prezentácia projektu – 30 %
Výsledok kombinovanej skúšky – 50 %
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť prednáškam, prezentáciám a rozhovorom s odbornou tematikou ako aj
autentickým odborným textom .Vedieť sa plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a
vedieť vyjadriť svoje názory a požiadavky v diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a
pohotovo reagovať na podnety. V písomnom prejave formulovať myšlienky, názory a
riešenia problémov pri zachovaní primeraného štýlu a štruktúry textu.
Študent je po absolvovaní kurzu schopný porozumieť prednáškam, prezentáciám a
rozhovorom s odbornou tematikou ako aj autentickým odborným textom. Je schopný sa
plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam a vie vyjadriť svoje názory a požiadavky v
diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a pohotovo reagovať na podnety. V písomnom
prejave vie formulovať myšlienky, názory a riešenia problémov pri zachovaní primeraného
štýlu a štruktúry textu.
Stručná osnova predmetu:
1. Práca a zamestnanie
2. Trendy vo vývoji ekonomiky v Taliansku
3. Predpoklady úspešného podnikania
4. Manažment
5. Charakteristické črty úspešného manažéra
6. Riešenie prípadovej štúdie
Odporúčaná literatúra:
Povinná: Cherubini, N: Convergenze: Iperlibro di italiano per affari. Roma: Bonacci editore,
2012
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Odporúčaná: Pelizza, G. – Mezzadri, M.: L‘italiano in azienda. Perugia:Guerra Edizioni, 2002
Doplnkové články zo súčasnej talianskej tlače a internetu
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
taliansky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
4
A
B
C
D
E
FX
50
0
50
0
0
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: SEHNAL Roman, PhDr. PhD.; SMOLEŇOVÁ Elena, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný taliansky jazyk pre
stredne pokročilých I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
bez nadväznosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
Výsledky písomnej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, prednesenom nie
príliš rýchlym tempom, ktorý sa týka bežných a jednoduchých odborných tém. Porozumieť
textom s vysoko frekventovanou všeobecnou a odbornou slovnou zásobou. Vedieť reagovať v
rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život. V písomnom
prejave vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Porozumieť hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, porozumieť
textom, vedieť reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a
profesionálny život, vedieť napísať jednoduchý text na bežné témy.
Stručná osnova predmetu:
• Náborový proces
• Prvý pracovný kontakt
• Štruktúra firmy
• Prezentácia výrobku a služieb
• Medzinárodné pracovné stretnutie
• Riešenie problémov vo firme
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Cherubini, N: Convergenze: Iperlibro di italiano per affari. Roma: Bonacci editore, 2012
Odporúčaná:
Pelizza, G. – Mezzadri, M.: L‘italiano in azienda. Perugia: Guerra Edizioni, 2002
Doplnkové články zo súčasnej talianskej tlače a internetu
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
taliansky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
70
A
B
C
D
E
FX
40
19
19
10
12
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: SEHNAL Roman, PhDr. PhD.; SMOLEŇOVÁ Elena, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Odborný taliansky jazyk pre
stredne pokročilých II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých I.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
Výsledky kombinovanej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam, vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne komunikovať,
vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
1.Reklama, reklamná kampaň
2.Financie, peniaze
3. Investičné stratégie
4. Firemná kultúra
5. Pracovné prostredie
6. Motivácia zamestnancov
Odporúčaná literatúra:
Povinná:
Cherubini, N: Convergenze: Iperlibro di italiano per affari. Roma:Bonacci editore, 2012
Odporúčaná:
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Pelizza, G. – Mezzadri, M.: L‘italiano in azienda. Perugia:Guerra Edizioni, 2002
Doplnkové články zo súčasnej talianskej tlače a internetu
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
taliansky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
70
A
B
C
D
E
FX
40
19
19
10
12
0
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: SEHNAL Roman, PhDr. PhD.; SMOLEŇOVÁ Elena, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta aplikovaných jazykov
Názov predmetu: Odborný taliansky jazyk pre
Kód predmetu:
stredne pokročilých III.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 3. ročník denné štúdium, 3. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, iné (uveďte aké):
kombinovaná skúška
Aktivita na seminároch – 20%
Hodnotenie domácich zadaní – 10%
Výsledky kombinovanej skúšky – 70%
Výsledky vzdelávania:
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam za predpokladu, že téma je dostatočne známa.
Vedieť čítať s porozumením články a správy týkajúce sa súčasných problémov, pochopiť
hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte. V hovorenom prejave vedieť adekvátne
komunikovať aj s diskutujúcimi, pre ktorých je cudzí jazyk rodným jazykom. V písomnom
prejave vedieť napísať texty na rozmanité témy a vyjadriť v nich súhlasný alebo protikladný
názor.
Porozumieť dlhším prejavom a prednáškam, vedieť čítať s porozumením články a správy a
pochopiť hlavné myšlienky vo všeobecnom i odbornom texte, vedieť adekvátne komunikovať,
vedieť napísať texty na rozmanité témy.
Stručná osnova predmetu:
1. Manažment
2. Efektívne štýly riadenia
3. Vedenie porád
4. Riešenie problémov vo firme, zavádzanie zmien
5. Financie, peniaze
6. Konkurencia
Odporúčaná literatúra:
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Povinná:
Cherubini, N: Convergenze: Iperlibro di italiano per affari. Roma:Bonacci editore, 2012
Odporúčaná:
Pelizza, G. – Mezzadri, M.: L‘italiano in azienda. Perugia:Guerra Edizioni, 2002
Doplnkové články zo súčasnej talianskej tlače a internetu
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
taliansky
Poznámky:
nie sú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
72
A
B
C
D
E
FX
40
16
13
18
10
3
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal
FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky:
cvičenia/semináre: SEHNAL Roman, PhDr. PhD.; SMOLEŇOVÁ Elena, Mgr. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Kód predmetu:
Názov predmetu: Podnikové financie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, cvičenie
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium:2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium:24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný, letný 2. ročník denné štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podnikové hospodárstvo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná práca, priebežné testy, iné (uveďte aké):
písomná skúška
Práca študentov počas semestra na cvičeniach: 30 %, z toho záverečný písomný test 24 % a
aktivita 6 %.
Písomná skúška: 70 %, z toho 4 otvorené teoretické otázky, z ktorých každá je zameraná na
inú oblasť finančného riadenia podniku tvoria 50 %, riešenie príkladov 20 %.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom súbor poznatkov a metód, na základe ktorých sa budú môcť
samostatne orientovať v problematike finančného riadenia podnikov.
Po absolvovaní predmetu Podnikové financie budú študenti schopní porozumieť základným
oblastiam finančného riadenia podniku, na základe získaných vedomostí budú vedieť
analyzovať zdroje financovania podniku a v prípade dodatočnej potreby ďalších zdrojov aj
navrhnúť možnosti získavania týchto zdrojov tak, aby to bolo pre daný podnik efektívne, a to z
pohľadu nákladov na získanie zdrojov financovania a snahy o ich minimalizáciu. Okrem
klasických štandardných foriem financovania budú študenti schopní navrhnúť aj financovanie
prostredníctvom tzv. alternatívnych zdroj financovania. V prípade nových investícií podniku
študent dokáže na základe získaných vedomostí analyzovať vhodnosť a výhodnosť projektov
pre daný podnik prostredníctvom viacerých metód hodnotenia investičných projektov. V
rámci daného predmetu študent získa aj základné vedomosti v oblasti finančnej analýzy
podniku a finančného plánovania, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné absolvovanie
nadväzujúcich predmetov v ďalších ročníkoch štúdia. Aktuálnou problematikou je nepochybne
riešenia otázky krízového riadenia a zániku podniku, v rámci ktorých si študenti osvoja
základné postupy v oblasti krízového manažmentu podniku.
Stručná osnova predmetu:
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Finančné riadenie a jeho základné kategórie, finančné ciele, získavanie vlastného a cudzieho
kapitálu podniku, formy finančnej podpory podnikov, optimalizácie finančnej a kapitálovej
štruktúry podniku, dlhodobá a krátkodobá alokácia kapitálu, stanovenie hodnoty podniku,
finančné vzťahy podniku k zahraničiu, základy finančného plánovania a finančnej analýzy
podniku, finančné hospodárenie podniku v osobitných podmienkach, vývoj podnikových
financií ako vednej disciplíny.
Odporúčaná literatúra:
_Základná študijná literatúra:
• VLACHYNSKÝ, K. a kol. 2009. Podnikové financie. Bratislava : Iura Edition, 2009. 524 s.
ISBN 978-80-8078-258-0.
• FETISOVOVÁ, E. a kol. 2010. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov.
Druhé, upravené vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2010. 177 s. ISBN 978-80-8078-367-9.
Odporúčaná študijná literatúra:
• BREALEY, R. – MYERS. S. – MARCUS, A.2012. Fundamentals of Corporate Finance. 7th
edition. Kindle Edition, 2012. 784 p. ISBN 978-0078034640.
• VALACH, J. a kol. 2010. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Třetí
přepracované a rozšířené vydání. Praha : Ekopress, s. r. o., 2010. 513 s. ISBN 978-80-8692971-2.
• MAREK, P. a kol. 2006. Studijní průvodce financemi podniku. Praha : Ekopress, s. r. o.,
2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
Nie.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:

A

B

C

D

E

FX

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky: FETISOVOVÁ Elena, doc. Ing. CSc.
cvičenia/semináre: BADURA Peter, Ing. PhD.; FETISOVOVÁ Elena, doc. Ing. CSc.; FOLTÍNOVÁ
Ľubica, Ing. PhD.; HYRÁNEK Eduard, Ing. PhD.; JÁNOŠOVÁ Veronika, Ing. CSc.; KUBRANOVÁ
Magdaléna, Ing. PhD.; MIKLOŠ Miroslav, Ing. PhD.; MIKOVÁ Oľga, doc. Ing. CSc.; NAGY
Ladislav, Ing. PhD.; PONECOVÁ Gabriela, Ing.; SMORADA Marián, Ing. PhD.; STRIŽENCOVÁ
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Michaela, Ing. PhD.; ŠRENKEL Ľudovít, Ing. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.

126

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Kód predmetu:
Názov predmetu: Podnikové hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný, letný 1. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Ekonomická teória 1, Ekonomická teória 2, Podnik a podnikanie
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, priebežné testy
písomná skúška
• 20 % - Riešenie prípadových štúdií a príkladov spracovaných v skupinách alebo
samostatne.
• 40 % (min. 20 %) – 1. časť skúšky – priebežný test – zhodnotenie znalostí o podniku
riešenie krátkej prípadovej štúdie.
• 40 % (min. 20 %) – 2. časť skúšky – záverečný test
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné poznatky o výrobných faktoroch, transformačnom procese, nákladoch a
výdavkoch a výsledkoch hospodárenia.
Vedomosti a porozumenie:
• Interpretovať podnikový transformačný proces, podnikové produkčné procesy a hodnotový
proces podniku.
• Vykonať základné podnikové analýzy v oblasti ľudských zdrojov, majetku podniku,
nákladov a podnikových činností.
• Navrhnúť riešenia a obhájiť závery alebo odporúčania na zvýšenie efektívnosti
podnikových činností.
Zručnosti, vlastnosti a atribúty:
• vybrať vhodné ukazovatele na hodnotenie efektívnosti podnikovej činnosti,
• interpretovať dosiahnuté výsledky,
• kriticky zhodnotiť podnikový proces a navrhnúť riešenia na jeho zlepšenie.
Stručná osnova predmetu:
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Výroba a výrobné faktory, práca ako elementárny výrobný faktor, majetok, krátkodobý
majetok. Využívanie investičného majetku. Zdroj nákladov. Náklady a výdavky.
Transformačný proces v rámci podniku. Materiálové hospodárstvo. Výrobné hospodárstvo.
Hospodárstvo predaja. Hospodárske výsledky.
Odporúčaná literatúra:
1. MAJTÁN, Š. a kol. 2012. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint, 2012.
2. MAJDÚCHOVÁ, H. - NEUMANNOVÁ, A. 2010. Podnikové hospodárstvo pre manažérov.
Bratislava : Iura Edition, 2010.
3. MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2012. Podnikové hospodárstvo – praktické príklady a prípadové
štúdie. Bratislava : Iura Edition, 2012.
4. MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2014. Podnikové hospodárstvo – praktické príklady a prípadové
štúdie. Bratislava : Iura Edition, 2014.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický, nemecký, ruský
Poznámky:
Nie.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
28 600
A
3,73

B
11,49

C
18,75

D
24,25

E
29,58

FX
12,20

.
Vyučujúci:
prednášky: MAJDÚCHOVÁ Helena, prof. Ing. CSc.
cvičenia/semináre: GRANČIČOVÁ Katarína, Ing. PhD.; HLAVÁČIKOVÁ Jana, Ing. PhD.;
RYBÁROVÁ Daniela, Ing. PhD.; ŠAGÁTOVÁ Slávka, Ing. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
Poisťovníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, cvičenie, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 3. ročník denné štúdium, 3. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Financie a mena
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, priebežné testy
písomná skúška
- 30 % hodnotenie semestrálnych zadaní - vypracovanie semestrálnej práce, priebežná
písomná práca a pod
- 60 % záverečná skúška
Výsledky vzdelávania:
- modul vymedzuje tiež poistné teórie, druhy a odvetvia poistenia, poistné produkty a aj
základné princípy fungovania poisťovne ako komerčnej finančnej inštitúcie a veľmi stručne
vymedzuje zaistenie
- študent po absolvovaní tohto modulu bude mať schopnosť pochopiť mechanizmy poistného
systému
Vedomosti a porozumenie. Po preštudovaní tohto modulu, by ste mali byť schopný:
a) porozumieť týmto koncepciám, teóriám, druhom a odvetviam poistenia,
b) aplikovať získané poznatky do praxe,
c) získať a aplikovať poznatky pre nadväzujúce poisťovacie predmety,
d) vedieť aktívne získavať informácie a pracovať s nimi v danom odbore,
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na získavanie nevyhnutných poznatkov o jednotlivých poistných
systémoch v národnom hospodárstve. Problematika predmetu vymedzuje poistné teórie,
druhy poistenia, odvetvia poistenia, poistné produkty a aj základné princípy fungovania
poisťovne ako komerčnej finančnej inštitúcie. Pozornosť sa venuje poistnému trhu ako súčasti
finančného trhu a veľmi stručne vymedzuje zaistenie.
Odporúčaná literatúra:
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1. MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E.: Poisťovníctvo – teória a
prax. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-10-8.
2. MAJTÁNOVÁ, A., KRÁTKA, Z., LITTVOVÁ, Z.: Poisťovníctvo – praktikum. Bratislava: Ekonóm,
2006. ISBN 80-225-2159-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Splnenie limitu povinnej účasti na výučbe podľa študijného poriadku Ekonomickej univerzity v
Bratislave.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
2622
A
10,48%

B
16,25%

C
21,21%

D
22,96%

E
25,06%

FX
4,04%

.
Vyučujúci:
prednášky: MAJTÁNOVÁ Anna, prof. Ing. PhD.
cvičenia/semináre: BROKEŠOVÁ Zuzana, Ing. PhD.; DRUGDOVÁ Barbora, Ing. CSc.; Interní
doktorandi; MAJTÁNOVÁ Anna, prof. Ing. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31. 3. 2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Politológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný, zimný 1. ročník denné štúdium
letný, zimný 2. ročník denné štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy
písomná skúška
aktivita na seminároch, projekty, testy
Výsledky vzdelávania:
Porozumenie politologickým kategóriám a analýza teórií politiky. Získanie vedomostí o
vybraných politických systémoch. Rozvoj kritického myslenia v oblasti politických teórií a
schopnosť analyzovať politické procesy.
Stručná osnova predmetu:
Teória politických systémov. Politická moc. Politické vzťahy, Politické inštitúcie. Vybrané
politické systémy - charakteristika a analýza.
1. Teória politiky - historický vývoj, vznik politickej vedy, predmet, metódy skúmania,
2. Politológia ako veda o politike - kľúčové kategórie politológie, pojem politika, historický
vývoj, vzťah politiky a ekonomiky, vzťah k ostatným spoločenským vedám,
3. Metodologické prístupy - metodologický aparát, diskusie o vednej disciplíne, funkcie
politológie
4. Politická moc - charakteristika pojmu, spôsoby realizácie, legálnosť, legitimita politickej
moci, morálka a politika
5.
Politický systém a jeho komponenty - definovanie pojmu politický systém, formy
politických systémov, funkcie, parlamentná, prezidentská forma vlády
6. Štát a jeho miesto v politickom systéme - politický záujem, história, genéza, funkcie štátu,
znaky štátu, formy štátu, miestna správa a samospráva
7.
Štátna moc - charakteristika pojmu, deľba štátnej moci, verejná moc, štátny
mechanizmus, právny štát, právne spoločenstvo
8. Politické inštitúcie - politické strany v politickom systéme, historická genéza, funkcie,
klasifikácia, stranícke systémy, hnutia a nátlakové skupiny
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9.
Politické ideológie - konzervativizmus, sociálnodemokratická ideológia, liberalizmus,
extrémizmus, ich prejavy v súčasnom svete
10. Voľby a volebné systémy - voľby a ich základné funkcie, charakteristika volebných
systémov, väčšinový volebný systém, systém pomerného zastúpenia, volebný zákon
Slovenskej republiky
11. Demokracia ako politické zriadenie - definícia pojmu demokracia, historická genéza,
priama a reprezentatívna demokracia, základné demokratické atribúty, participácia v
demokracii
12. Diktatúra - demokracii protikladná forma politického zriadenia
definícia pojmu, totalitná diktatúra, znaky , autoritatívna diktatúra, súčasné formy
diktátorských režimov vo svete
13 Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti - filozofia a historická genéza,
podstata ľudských práv, ich klasifikácia, medzinárodný systém ochrany práv menšín, vývoj
problematiky v SR
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
Liďák, J., Koganová, V.: Politológia. Sofa, Bratislava 2004.
Liďák,J., Koganová,V., Leška,D. : Politické strany a hnutia na Slovensku po roku 1989.
Ekonóm, Bratislava 1999.
Heywood, A.: Politologie. Praha, Eurolex Bohemia 2004
Ústava Slovenskej republiky.
Odporúčaná literatúra:
Heywood, A.: Politická teorie. Praha, Eurolex Bohemia 2005
Liďák,J., Koganová, V., Leška, D.: Vybrané texty k štúdiu politológie. Ekonóm, Bratislava 1997.
Fiala, P., Schubert, K.: Moderní analýza politiky. Brno, Barrister &amp; Principal 2000
Škaloud, J.: Metodologie politické vědy. Praha, VŠE 2000
Aristoteles: Politika. Bratislava 1986.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
3034
A
B
C
D
E
FX
30%
20%
18%
12%
14%
6%
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
cvičenia/semináre: LIĎÁK Ján, prof. PhDr. CSc.; ČECH Ľubomír, doc. Dr. CSc.; CHUGURYAN
Simona, PhDr. PhD.; KUCHARČÍK Rudolf, PhDr. PhD.; ADAŠKOVÁ Daša, Mgr. PhD.; ZUBRO
Tetyana, JUDr. PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: ZUBAĽOVÁ Alena, doc. Ing. PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Pracovné právo 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 6. semester
Externá forma štúdia: 8. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 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:
Po absolvovaní predmetu študent má teoretické a praktické znalosti v oblasti pracovného
práva ako predpokladu pre ďalšie hlbšie štúdium Zákonníka práce, pričom už ovláda riešenie
vybraných prípadových situácií z pracovnoprávnej praxe pri využití aj osobitných právnych
predpisov.
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, pramene pracovného práva.
2. Funkcie, systém a pôsobnosť pracovného práva.
3. Základné zásady pracovného práva.
4. Pracovnoprávne skutočnosti, pracovnoprávne vzťahy.
5. Pracovný pomer (predzmluvné vzťahy, založenie, vznik).
6. Zmena a skončenie pracovného pomeru.
7. Doby odpočinku, dovolenka, pracovný čas, odmeňovanie zamestnancov.
8. Prekážky v práci. Sociálna politika zamestnávateľa.
9. Ochrana práce.
10. Zodpovednosť za škodu v pracovnom práve.
11. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy.
12. Osobitosti právnej úpravy v nepodnikateľskej sfére.
Odporúčaná literatúra:
Barancová, H. – Schronk, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint, 2012. 677 s. ISBN 978-8089393-82-4.
Barancová, H.: Zákonník práce s komentárom. Praha : C. H. Beck, 2013. 1104 s. ISBN 978-8089603-10-7.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
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Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C

D

E

FX

Vyučujúci: doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., JUDr. Mária Nováková PhD., JUDr. Michal Kuril, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Právne dejiny Slovenska
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denné štúdium: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná metóda
Externé štúdium: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 2. semester
Externá forma štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 2 písomky po 5 otvorených otázkach, vyžaduje sa aspoň 61 % z každej,
40 %
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 60 %
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 má osvojené vedomosti z dejín práva (slovanského,
uhorského),československého a slovenského; pozná historickoprávnu terminológiu, pojmy,
kategórie na úrovni reprodukcie, interpretácie; zvláda metódy historického, jazykového a
logického výkladu právnych prameňov, pamiatok, zákonov, má kvalitné vedomosti z dejín
ústavného práva (parlamentná forma štátu, autoritatívna Č–SR, stranoštát); medzinárodného
práva (suverenita, vazalita, fiktívna samostatnosť, triedne determinovaná suverenita); ovláda
teóriu práva a jej uplatnenie [totalita, diktatúra, unitárny štát, autonómia, federácia
(unitárna, autentická)], ľudských práv [politických, osobných, sociálnych (reálnych a
fiktívnych), trestného a občianskeho práva v štáte liberálnom, postliberálnom, totalitnom a v
štáte sociálnom a právnom. Študent má nadobudnuté vedomosti na úrovni samostatného
zvládnutia pojmov, inštitútov, vie ich definovať aj v historickom kontexte vývoja verejného
práva (najmä ústavného, trestného a procesného) ako aj v oblasti súkromného práva, s
dôrazom na právne dejiny Slovenska v 20. st. s kulmináciou na konštituovanie zvrchovanej,
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samostatnej Slovenskej republiky ako subjektu medzinárodného práva
Stručná osnova predmetu:
23. Slovanské štátne útvary a právo (Nitrianske, Moravské kniežatstvo),Veľkomoravská
ríša.
24. Základné znaky uhorského štátu, prameňov a systémov uhorského práva do roku
1848, vo vzťahu k územiu Slovenska
25. Právo a revolúcia v r. 1848/1849, neoabsolutizmus, konštitucionalizmus, dualizmus;
transformácia právneho poriadku a jeho vývoj v rokoch 1848 – 1918.
26. Slovenské ústavné „protoprávo“ – Žiadosti slovenského národa (1848); (Prvá)
Slovenská národná rada, Memorandum (1861), Matica slovenská, národnostný zákon
1868 – maďarizácia.
27. Prvá svetová vojna, zánik Uhorska a habsburského súštátia. Slovenské a československé ústavné predprávo (Clevelendská dohoda, Pittsburská dohoda,
Československá národná rada; dočasná vláda; (druhá) Slovenská národná rada
a Deklarácia slovenského národa (1918).
28. Vznik ČSR a Slovensko (1918).
29. Ústavné právo ČSR, jej právny poriadok.
30. Slovenská krajina v ČSR. ČSR – štát československého národa.
31. Projekty autonómie Slovenska. Národnostné menšiny. Mníchovská dohoda,
autonómia a II. Č–SR, jej suverenita, politický režim, forma štátu.
32. Vojnový Slovenský štát – vyhlásenie, ústava, právny poriadok, rasové zákonodarstvo.
Slovenská národná rada, povstanie (SNP), slovenská národná štátnosť a nová ČSR,
33. Košický vládny program. Tri pražské dohody.
34. Február 1948, štát diktatúry kom. strany. Ústava 9. Mája. Kodifikácia a unifikácia,
zákony, justičný teror ( monsterprocesy).
35. Ústava ČSSR 1960, ústavný zákon o federácii (1968), november 1989; ČSFR a právny
štát. Náprava krívd. Reštitúcia, privatizácia.
36. Deklarácia zvrchovanosti SR. Ústava SR z roku 1992. Ústavnoprávne
a medzinárodnoprávne aspekty konštituovania Slovenskej republiky ako suverénneho
štátu. SR, transformácia právneho poriadku, europeizácia, prijatie do NATO a vstup do
EÚ.
Odporúčaná literatúra:
Gábriš, T.: Právo a dejiny. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012.
Beňa, J., Gábriš, T.: Dejiny práva na území Slovenska I. (do roku 1918). VO PraF UK, Bratislava
2008 .
Sivák, F.: Slovenské a české dejiny štátu a práva v rokoch 1918 – 1945. VUK, Bratislava 1998;
Kuklík, J. a kol. Vývoj česko-slovenského práva 1945 – 1989. Linde. Praha 2009.
Lysý, M.: Pramene k právnym dejinám Slovenska I. (do roku 1918). PraF UK, Bratislava 2009
Gábriš, T.: Pramene k právnym dejinám Slovenska II (od roku 1918). PraF UK, Bratislava 2009
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.; JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
136

Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Právo životného prostredia 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 3. semester
Externá forma štúdia: 5. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 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 %.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu má všeobecný prehľad z oblasti slovenského
environmentálneho práva, pozná jeho právnu terminológiu, princípy úpravy, právne
prostriedky prevencie a zodpovednosti v ochrane životného prostredia, financovanie
starostlivosti o životné prostredie s dôrazom na problematiku presadzovania práv v oblasti
ochrany životného prostredia v rozhodovacej činnosti verejnej správy a súdov.
Stručná osnova predmetu:
18. Predmet a cieľ úpravy
19. princípy, pramene úpravy
20. verejná správa v ochrane životného prostredia
21. podnikatelia
22. fyzické osoby
23. záujmová samospráva a verejnosť a ochrana životného prostredia – ich postavenie,
24. zodpovednosť v práve životného prostredia
25. ekonomické nástroje a financovanie starostlivosti o životné prostredie
26. základné právne inštitúty v oblasti starostlivosti o životné prostredie (územné
plánovanie a krajinné plánovanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, informácie o životnom prostredí).
Odporúčaná literatúra:
Košičiarová, S. a kol.: Právo životného prostredia. BVŠP; Poradca podnikateľa, Bratislava;
Žilina 2009
Cepek, B.: Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí. PraF UK, Bratislava
2010
Cepek, B.: Príručka na semináre z vybraných oblastí verejnej správy. PraF UK, Bratislava 2011
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C

D

E

FX

Vyučujúci: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Právo životného prostredia 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: denné štúdium 4. semester, externé štúdium 6.
semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Právo životného prostredia 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 100 % bodov
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 má poznatky o slovenskej právnej úprave ochrany
konkrétnych zložiek životného prostredia a o ochrane životného prostredia pred
environmentálnymi rizikami.
Stručná osnova predmetu:
1. Ochrana prírody a krajiny
2. ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
3. starostlivosť o vody, starostlivosť o pôdu a lesy
4. starostlivosť o rastlinstvo a živočíšstvo
5. nakladanie s odpadmi
6. ochrana pred priemyselnými haváriami
7. používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
8. mierové využívanie jadrovej energie a jadrová bezpečnosť.
Odporúčaná literatúra:
Cepek, B.: Zodpovednosť za ekologickú ujmu a škodu v životnom prostredí. PraF UK, Bratislava
2010
Cepek, B.: Príručka na semináre z vybraných oblastí verejnej správy. PraF UK, Bratislava 2011
Košičiarová, S. a kol.: Právo životného prostredia. BVŠP; Poradca podnikateľa, Bratislava;
Žilina 2009
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
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Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Rímske právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod. , prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 1.semester
Externá forma štúdia: 1. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 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:
Po absolvovaní predmetu študent má osvojené vedomosti zo všeobecných základov rímskeho
súkromného práva: pramene práva, ich štruktúra a význam, osobné právo, právne vzťahy
medzi manželmi, charakteristika a vývoj rímskeho občianskeho procesu, ako aj všeobecného
základu rímskeho súkromného práva z oblasti vecného a záväzkového práva. Študent má
osvojenú právnu metodológiu – logické postupy pri interpretácii a odbornej analýze
normatívneho textu, pozná význam rímskych právnych pravidiel a ich nadčasovosti pri
aplikácii práva a základy právnej dogmatiky.
Stručná osnova predmetu:
37. Pramene práva.
38. Právny status fyzických a právnických osôb.
39. Právna dogmatika rímskeho občianskeho procesu a jeho vývoj.
40. Osobné právo (subjekty práva, otroci).
41. Právna dogmatika vecného a záväzkového práva.
42. Rímske vlastnícke právo.
43. Držba a jej miesto v systéme vecných práv.
44. štruktúra rímskeho záväzkovoprávneho systému (typová viazanosť a jej prekonávanie
cez inominátne kontrakty)
45. civilné delikty
Odporúčaná literatúra:
Rebro, K., Blaho P.: Rímske právo. Iura Edition, Bratislava; Trnava 2003, 2010
Blaho, P., Haramia, I., Židlická, M.: Základy rímskeho práva. Manz a VO PF UK, Bratislava 1997
Hausmaninger, H., Blaho, P.: Praktické prípady z rímskeho práva. Manz, Bratislava 1998; Iura
Edition, Bratislava 2008
Blaho, P., Vaňková, J.: Corpus iuris civilis – Digesta. Tomus I. Eurokódex, Žilina 2008
Kincl, J., Skřejpek, M., Urfus, V.: Římské právo. C. H. Beck, Praha 1995
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Justiniánske inštitúcie. Z latinčiny preložil Peter Blaho. Iura Edition, Bratislava 2000
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, český jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. JUDr. Jiří L. Bílý, PhD., doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., doc. JCDr. PaedDr.
Róbert Brtko, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Rodinné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 5. semester
Externá forma štúdia: 5. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Teória práva
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: kontrolné otázky, testy, referáty 40 %
Záverečné hodnotenie: skúška 60 %
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 chápe fungovanie rodiny v kontexte širších spoločenských
vzťahov, ovláda vytváranie modelových situácií a navrhovanie optimálneho riešenia. Študent
je oboznámený s komparáciou našej právnej úpravy s právnou úpravou rodinných vzťahov v
štátoch Európy, ako aj s jej analýzou z pohľadu medzinárodných dohovorov týkajúcich sa
manželstva, rodiny a ochrany práv dieťaťa
Stručná osnova predmetu:
15. Miesto rodinného práva v systéme právneho poriadku SR
16. charakteristika rodinnoprávnych vzťahov
17. manželstvo, uzavretie manželstva
18. osobné a majetkové práva a povinnosti manželov
19. zánik manželstva
20. právna úprava vzťahu medzi rodičmi a deťmi,
21. účasť štátu na výkone rodičovských práv
22. právna úprava výchovy detí v náhradnej rodine – osvojenie
23. pestúnska starostlivosť
24. zverenie dieťaťa do výchovy inej fyzickej osoby
25. opatrovníctvo
26. vyživovacia povinnosť, jednotlivé druhy vyživovacích povinností.
Odporúčaná literatúra:
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
Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. zväzok. Iura Edition, Bratislava 2006
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: 144

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C

D

E

FX

Vyučujúci: doc. JUDr. Anton Dulak, PhD., JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc.,
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Názov predmetu: Seminár k bakalárskej práci z
Kód predmetu:
práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denná forma štúdia: 0/2 (prednáška / cvičenie,
seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externá forma štúdia: 20 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
6. semester denná forma štúdia, 8. semester externej formy štúdia
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
podľa zadanej témy záverečnej práce
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca, projekt
Priebežné hodnotenie postupov zadaných na jednotlivých stretnutiach:
·
spracovanie bibliografie k záverečnej práci
·
vypracovanie projektu, ktorý zachytáva kľúčové činnosti
·
vypracovanie štruktúry hlavných kapitol a podkapitol záverečnej práce
·
voľba metód záverečnej práce
Výsledky vzdelávania:
·
na konkrétnych príkladoch poukázať na možnosti aplikovania teoretických poznatkov v
záverečnej práci
·
tvorivo formulovať predpoklady
·
vhodne zvoliť postupy, výskumné otázky a hypotézy
·
naučiť sa interpretovať získané poznatky
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Po absolvovaní seminára k záverečnej práci, bude študent schopný:
• zhromaždiť, interpretovať a spracovať odbornú literatúru
• formulovať problémy
• tvorivo navrhovať postupy riešenia výskumných problémov
• aplikovať získané poznatky pri riešení príbuzných odborných problémov
• preukázať štylizačné schopnosti potrebné na písanie odborného textu
Stručná osnova predmetu:
spracovanie základnej odbornej literatúry k danej téme záverečnej práce, jej interpretovanie,
formulovanie výskumných problémov a hypotéz, zvolenie metód spracovania záverečnej
práce, určenie časového rozvrhu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce
Odporúčaná literatúra:
Výber podľa zadanej témy záverečnej práce.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:

A

B

C

D

E

FX

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal
FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., JUDr. Marián
Giba, PhD., JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD., JUDr. Anton
Fábry, PhD., JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD., JUDr. Martin Turčan, PhD., doc. JUDr.
Ing. Branislav Cepek, PhD., doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. doc. JUDr. Ing. Bernard
Pekár, PhD., Mgr. Ján Škrobák, PhD., JUDr. Juraj Vačok, PhD., prof. JUDr. Jozef Beňa,
CSc., JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA, Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Mgr. Ondrej
Podolec, PhD., JUDr. Ján Puchovský, PhD., doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., JUDr. Ivan
Hruškovič, CSc.
Dátum poslednej zmeny:02.06.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
SEMINÁR K ZÁVEREČNEJ PRÁCI BP1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 20 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 3. ročník denné štúdium, 4. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
podľa zadanej témy záverečnej práce
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca, projekt
zápočet
Priebežné hodnotenie postupov zadaných na jednotlivých stretnutiach:
· spracovanie bibliografie k záverečnej práci
· vypracovanie projektu, ktorý zachytáva kľúčové činnosti
· vypracovanie štruktúry hlavných kapitol a podkapitol záverečnej práce
· voľba metód záverečnej práce
Výsledky vzdelávania:
·
na konkrétnych príkladoch poukázať na možnosti aplikovania teoretických poznatkov v
záverečnej práci
·
tvorivo formulovať predpoklady
·
vhodne zvoliť postupy, výskumné otázky a hypotézy
·
naučiť sa interpretovať získané poznatky
Po absolvovaní seminára k záverečnej práci, bude študent schopný:
• zhromaždiť, interpretovať a spracovať odbornú literatúru
• formulovať problémy
• tvorivo navrhovať postupy riešenia výskumných problémov
• aplikovať získané poznatky pri riešení príbuzných odborných problémov
• preukázať štylizačné schopnosti potrebné na písanie odborného textu
Stručná osnova predmetu:
Spracovanie základnej odbornej literatúry k danej téme záverečnej práce, jej interpretovanie,
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formulovanie výskumných problémov a hypotéz, zvolenie metód spracovania záverečnej
práce, určenie časového rozvrhu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Výber podľa zadanej témy záverečnej práce.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:

A

B

C

D

E

FX

.
Vyučujúci:
prednášky: cvičenia/semináre: ALEXY Martin, Ing. PhD.; ANTALOVÁ Mária, doc. PhDr. PhD.; ÁRENDÁŠ
Peter, Ing. PhD.; BALÁŽI Peter, Ing. Mgr. PhD.; BAŠOVÁ Alena, Ing. PhD.; BELANOVÁ Katarína,
Ing. PhD.; BELIČKOVÁ Kornélia, doc. Ing. PhD.; BLAŠKOVÁ Mária, doc. Ing. CSc.; BRINČÍKOVÁ
Zuzana, Ing. PhD.; BROKEŠOVÁ Zuzana, Ing. PhD.; BUČEK Milan, prof. Ing. DrSc.; ČAPLÁNOVÁ
Anetta, prof. Ing. PhD.; ČERNĚNKO Tomáš, Ing. Mgr. PhD.; ČERVEŇOVÁ Magdaléna, Ing. CSc.;
ČIERNIK Anton, Ing. PhD.; DARMO Ľubomír, Ing. PhD.; DRUGDOVÁ Barbora, Ing. CSc.;
DUJAVA Daniel, Ing. PhD.; DVOŘÁK Karel, Mgr. PhD.; FIFEKOVÁ Elena, Ing. CSc.;
GAŠPERANOVÁ Agneša, RSDr. PhD.; GERTLER Ľubomíra, doc. Ing. PhD.; GEŠKO Martin, Ing.
PhD.; GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.; HOCMAN František, Ing. PhD.; HOLKOVÁ Vieroslava,
doc. Ing. CSc.; HORVÁTOVÁ Eva, prof. Ing. CSc.; HUSÁKOVÁ Mária, Ing. CSc.; CHANDOGA
Roman, Ing. PhD.; CHMELÁROVÁ Zuzana , PhDr. PhD.; CHOLUJ Vladimír, doc. Ing. CSc.;
CHOVANCOVÁ Božena, prof. Ing. CSc.; IHNATIŠINOVÁ Denisa, Ing. PhD.; Interní doktorandi;
IVANIČKOVÁ Alžbeta, doc. RNDr. CSc.; IVANOVÁ Pavlína, Ing. PhD.; JANČOVIČOVÁBOGNÁROVÁ Kristína, Ing. Mgr. PhD.; JANKOVSKÁ Anežka, prof. Ing. CSc.; KÁČER Marek,
Mgr., PhD.; KLIMIKOVÁ Mária, doc. Ing. CSc.; KLIMKO Roman, Ing. PhD.; KOLENČÍK Pavol, Ing.
PhD.; KOMPOLTOVÁ Soňa, doc. PhDr. CSc.; KONEČNÝ Stanislav, doc. PhDr. Ing. PhD.; KOPKÁŠ
Peter, Ing. PhD.; KOTLEBOVÁ Jana, doc. Ing. PhD.; KOVÁČOVÁ Jaroslava, Ing. PhD.; KUBICOVÁ
Jana, doc. Ing. PhD.; KUŠNÍROVÁ Jana, Ing. PhD.; LÁBAJ Martin, Ing. PhD.; LENNEROVÁ Ivana,
Ing. PhD.; LISÝ Ján, prof. Ing. CSc.; LUCHAVA - HAVETTOVÁ Miroslava, Ing. PhD.; LUPTÁČIK
Mikuláš, prof. Dr. Ing.; MAJTÁNOVÁ Anna, prof. Ing. CSc.; MAKÚCH Jozef, doc. Ing. CSc.;
MALACKÁ Viera, Ing. PhD.; MARKO Peter, Ing. PhD.; MARTINCOVÁ Marta, doc. Ing. CSc.;
MATOUŠKOVÁ Eleonóra, Ing. PhD.; MIKÓCZIOVÁ Jana, doc. Ing. PhD.; MIŠÚNOVÁ Ema, doc.
RNDr. CSc.; MORVAY Karol, Ing. PhD.; MUCHOVÁ Eva, prof. Ing. CSc.; NEMEC Marián, Ing.
PhD.; NEUBAUEROVÁ Erika, doc. Ing. PhD.; NEUPAUEROVÁ Zuzana, Ing. PhD.; NEŽINSKÝ
Eduard, Ing. PhD.; NOVÁK Jaromír, Ing. PhD.; NOVÁK Marcel, Ing. PhD.; OCHOTNICKÝ Pavol,
prof. Ing. CSc.; ORAVÍKOVÁ-PODOLIAKOVÁ Katarína, Ing. PhD.; ORBÁNOVÁ Darina, Ing. PhD.;
PASIAR Ladislav, Ing.; PÁSTOR Rudolf, Mgr. PhD.; PASTORÁKOVÁ Erika, doc. Ing. PhD.;
PECHOVÁ Michaela, Ing. PhD.; PÉLIOVÁ Jana, Ing. PhD.; PILCH Ctibor, Ing. PhD.;
PIOVARČIOVÁ Veronika, doc. Ing. CSc.; POLÁČKOVÁ Hana, Ing. PhD.; PONGRÁCZ Eva, Ing.
PhD.; PŘÍVARA Andrej, Ing. PhD.; PŘÍVAROVÁ Magdaléna, prof. Ing. CSc.; RABATINOVÁ
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Marcela, Ing. PhD.; REHÁK Štefan, doc. Ing. PhD.; RIEVAJOVÁ Eva, prof. Ing. PhD.;
ROZBORILOVÁ Dária, doc. Ing. CSc.; SERVÁTKA Maroš, Ing. Mgr. PhD.; SCHULTZOVÁ Anna,
prof. Ing. CSc.; SCHWARZOVÁ Mária, Ing. PhD.; SIKA Peter, doc.Ing. PhD.; SILANIČ Peter, Ing.
PhD.; SIVÁK Rudolf, prof. Ing. PhD.; SKALÁK Pavol, Ing. PhD.; SOBEK Oto, prof. Ing. CSc.;
STANĚK Peter, prof. Ing. CSc.; STARÍČKOVÁ Zuzana, Ing. PhD.; ŠABÍKOVÁ Ingrid, Ing. PhD.;
ŠIPIKAL Miroslav, doc. Mgr. PhD.; ŠIPIKALOVÁ Silvia, Ing. PhD.; ŠLOSÁR Rudolf, prof. Ing.
PhD.; ŠTURC Boris, Ing. CSc.; TKÁČOVÁ Daniela, doc. Ing. CSc.; TOKÁROVÁ Mária, doc. Ing.
CSc.; TRNOVSKÝ Karol, Ing. PhD.; TUČNÍK Miroslav, Ing. PhD.; TVRDOŇ Jozef, prof. Ing. CSc.;
VALACH Matej, Ing. PhD.; VÁLEK Juraj, Ing. PhD.; VELICHOVÁ Ľudmila, Ing. PhD.; VESELKOVÁ
Alexandra, Ing. PhD.; VIDOVÁ Jarmila, Ing. PhD.; VLČKOVÁ Viera, doc. RNDr. CSc.;
VONDROVÁ Andrea, Ing. PhD.; VONGREJ Marián, Ing. PhD.; WORKIE-TIRUNEH Menbere, doc.
Dr. Ing. PhD.; ZUBAĽOVÁ Alena, doc. Ing. PhD.; ŽÁRSKA Elena, prof. Ing. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
SEMINÁR K ZÁVEREČNEJ PRÁCI BP2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 20 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 3. ročník denné štúdium, 4. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
podľa zadanej témy záverečnej práce
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca, projekt
zápočet
Priebežné hodnotenie postupov zadaných na jednotlivých stretnutiach:
· spracovanie bibliografie k záverečnej práci
· vypracovanie projektu, ktorý zachytáva kľúčové činnosti
· vypracovanie štruktúry hlavných kapitol a podkapitol záverečnej práce
· voľba metód záverečnej práce
Výsledky vzdelávania:
· na konkrétnych príkladoch poukázať na možnosti aplikovania teoretických poznatkov v
záverečnej práci
· tvorivo formulovať predpoklady
· vhodne zvoliť postupy, výskumné otázky a hypotézy
· naučiť sa interpretovať získané poznatky
Po absolvovaní seminára k záverečnej práci, bude študent schopný:
• zhromaždiť, interpretovať a spracovať odbornú literatúru
• formulovať problémy
• tvorivo navrhovať postupy riešenia výskumných problémov
• aplikovať získané poznatky pri riešení príbuzných odborných problémov
• preukázať štylizačné schopnosti potrebné na písanie odborného textu
Stručná osnova predmetu:
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spracovanie základnej odbornej literatúry k danej téme záverečnej práce, jej interpretovanie,
formulovanie výskumných problémov a hypotéz, zvolenie metód spracovania záverečnej
práce, určenie časového rozvrhu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Výber podľa zadanej témy záverečnej práce.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:

A

B

C

D

E

FX

.
Vyučujúci:
prednášky: cvičenia/semináre: ALEXY Martin, Ing. PhD.; ANTALOVÁ Mária, doc. PhDr. PhD.; ÁRENDÁŠ
Peter, Ing. PhD.; BALÁŽI Peter, Ing. Mgr. PhD.; BAŠOVÁ Alena, Ing. PhD.; BELANOVÁ Katarína,
Ing. PhD.; BELIČKOVÁ Kornélia, doc. Ing. PhD.; BLAŠKOVÁ Mária, doc. Ing. CSc.; BRINČÍKOVÁ
Zuzana, Ing. PhD.; BROKEŠOVÁ Zuzana, Ing. PhD.; BUČEK Milan, prof. Ing. DrSc.; ČAPLÁNOVÁ
Anetta, prof. Ing. PhD.; ČERNĚNKO Tomáš, Ing. Mgr. PhD.; ČERVEŇOVÁ Magdaléna, Ing. CSc.;
ČIERNIK Anton, Ing. PhD.; DARMO Ľubomír, Ing. PhD.; DRUGDOVÁ Barbora, Ing. CSc.;
DUJAVA Daniel, Ing. PhD.; DVOŘÁK Karel, Mgr. PhD.; FIFEKOVÁ Elena, Ing. CSc.;
GAŠPERANOVÁ Agneša, RSDr. PhD.; GERTLER Ľubomíra, doc. Ing. PhD.; GEŠKO Martin, Ing.
PhD.; GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.; HOCMAN František, Ing. PhD.; HOLKOVÁ Vieroslava,
doc. Ing. CSc.; HORVÁTOVÁ Eva, prof. Ing. CSc.; HUSÁKOVÁ Mária, Ing. CSc.; CHANDOGA
Roman, Ing. PhD.; CHMELÁROVÁ Zuzana , PhDr. PhD.; CHOLUJ Vladimír, doc. Ing. CSc.;
CHOVANCOVÁ Božena, prof. Ing. CSc.; IHNATIŠINOVÁ Denisa, Ing. PhD.; Interní doktorandi;
IVANIČKOVÁ Alžbeta, doc. RNDr. CSc.; IVANOVÁ Pavlína, Ing. PhD.; JANČOVIČOVÁBOGNÁROVÁ Kristína, Ing. Mgr. PhD.; JANKOVSKÁ Anežka, prof. Ing. CSc.; KÁČER Marek,
Mgr., PhD.; KLIMIKOVÁ Mária, doc. Ing. CSc.; KLIMKO Roman, Ing. PhD.; KOLENČÍK Pavol, Ing.
PhD.; KOMPOLTOVÁ Soňa, doc. PhDr. CSc.; KONEČNÝ Stanislav, doc. PhDr. Ing. PhD.; KOPKÁŠ
Peter, Ing. PhD.; KOTLEBOVÁ Jana, doc. Ing. PhD.; KOVÁČOVÁ Jaroslava, Ing. PhD.; KUBICOVÁ
Jana, doc. Ing. PhD.; KUŠNÍROVÁ Jana, Ing. PhD.; LÁBAJ Martin, Ing. PhD.; LENNEROVÁ Ivana,
Ing. PhD.; LISÝ Ján, prof. Ing. CSc.; LUCHAVA - HAVETTOVÁ Miroslava, Ing. PhD.; LUPTÁČIK
Mikuláš, prof. Dr. Ing.; MAJTÁNOVÁ Anna, prof. Ing. CSc.; MAKÚCH Jozef, doc. Ing. CSc.;
MALACKÁ Viera, Ing. PhD.; MARKO Peter, Ing. PhD.; MARTINCOVÁ Marta, doc. Ing. CSc.;
MATOUŠKOVÁ Eleonóra, Ing. PhD.; MIKÓCZIOVÁ Jana, doc. Ing. PhD.; MIŠÚNOVÁ Ema, doc.
RNDr. CSc.; MORVAY Karol, Ing. PhD.; MUCHOVÁ Eva, prof. Ing. CSc.; NEMEC Marián, Ing.
PhD.; NEUBAUEROVÁ Erika, doc. Ing. PhD.; NEUPAUEROVÁ Zuzana, Ing. PhD.; NEŽINSKÝ
Eduard, Ing. PhD.; NOVÁK Jaromír, Ing. PhD.; NOVÁK Marcel, Ing. PhD.; OCHOTNICKÝ Pavol,
prof. Ing. CSc.; ORAVÍKOVÁ-PODOLIAKOVÁ Katarína, Ing. PhD.; ORBÁNOVÁ Darina, Ing. PhD.;
PASIAR Ladislav, Ing.; PÁSTOR Rudolf, Mgr. PhD.; PASTORÁKOVÁ Erika, doc. Ing. PhD.;
PECHOVÁ Michaela, Ing. PhD.; PÉLIOVÁ Jana, Ing. PhD.; PILCH Ctibor, Ing. PhD.;
PIOVARČIOVÁ Veronika, doc. Ing. CSc.; POLÁČKOVÁ Hana, Ing. PhD.; PONGRÁCZ Eva, Ing.
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PhD.; PŘÍVARA Andrej, Ing. PhD.; PŘÍVAROVÁ Magdaléna, prof. Ing. CSc.; RABATINOVÁ
Marcela, Ing. PhD.; REHÁK Štefan, doc. Ing. PhD.; RIEVAJOVÁ Eva, prof. Ing. PhD.;
ROZBORILOVÁ Dária, doc. Ing. CSc.; SERVÁTKA Maroš, Ing. Mgr. PhD.; SCHULTZOVÁ Anna,
prof. Ing. CSc.; SCHWARZOVÁ Mária, Ing. PhD.; SIKA Peter, doc.Ing. PhD.; SILANIČ Peter, Ing.
PhD.; SIVÁK Rudolf, prof. Ing. PhD.; SKALÁK Pavol, Ing. PhD.; SOBEK Oto, prof. Ing. CSc.;
STANĚK Peter, prof. Ing. CSc.; STARÍČKOVÁ Zuzana, Ing. PhD.; ŠABÍKOVÁ Ingrid, Ing. PhD.;
ŠIPIKAL Miroslav, doc. Mgr. PhD.; ŠIPIKALOVÁ Silvia, Ing. PhD.; ŠLOSÁR Rudolf, prof. Ing.
PhD.; ŠTURC Boris, Ing. CSc.; TKÁČOVÁ Daniela, doc. Ing. CSc.; TOKÁROVÁ Mária, doc. Ing.
CSc.; TRNOVSKÝ Karol, Ing. PhD.; TUČNÍK Miroslav, Ing. PhD.; TVRDOŇ Jozef, prof. Ing. CSc.;
VALACH Matej, Ing. PhD.; VÁLEK Juraj, Ing. PhD.; VELICHOVÁ Ľudmila, Ing. PhD.; VESELKOVÁ
Alexandra, Ing. PhD.; VIDOVÁ Jarmila, Ing. PhD.; VLČKOVÁ Viera, doc. RNDr. CSc.;
VONDROVÁ Andrea, Ing. PhD.; VONGREJ Marián, Ing. PhD.; WORKIE-TIRUNEH Menbere, doc.
Dr. Ing. PhD.; ZUBAĽOVÁ Alena, doc. Ing. PhD.; ŽÁRSKA Elena, prof. Ing. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
SOCIÁLNA POLITIKA
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, cvičenie, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 2. ročník denné štúdium, 2. ročník externé štúdium, 3. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Ekonomická teória 1, Ekonomická teória 2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca, priebežné testy
písomná skúška
5% - aktivita na prednáškach a seminároch
10% - individuálna práca - esej
15% - priebežný test – úspešné absolvovanie priebežného testu 1 x za semester
70% - písomná skúška
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je pochopenie mechanizmov vzájomných súvislostí medzi hospodárskou a
sociálnou politikou. Vymedzujú sa rámce sociálnej teórie v európskom priestore, pomocou
ktorých by sa študenti mali zoznámiť s teoretickým a praktickým chápaním sociálnej politiky.
Podporiť tvorivé a kritické myslenie študentov.
Po absolvovaní predmetu by študent mal byť schopný:
Vedomosti a porozumenie
- orientovať sa v teóriách, legislatíve, koncepciách a strategických dokumentoch týkajúcich
sa predmetnej problematiky
- syntetizovať základné rysy sociálnej teórie vo vzťahu k európskemu prostrediu
- aplikovať vedomosti v praktických situáciách a tvorivým spôsobom pristupovať k riešeniu
konkrétnych sociálnych situácií
- taktiež študent získa sociálny pohľad na životné situácie, ktoré sú spojené nielen s
ekonomickým rozmerom.
Zručnosti
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- aplikovať správne metódy, postupy a techniky pri konkrétnych sociálnych situáciách
- preukázať zručnosť komunikácie rôznych životných situácií ľudí nielen cez prizmu
ekonomickú, ale najmä sociálnu
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na získanie podrobných vedomostí z oblasti sociálnej politiky. Cieľom je
taktiež vysvetlenie vzájomných súvislostí hospodárskej a sociálnej politiky v kontexte
objasnenia jej zmyslu, podstaty a účelu. Problematika predmetu vychádza zo sociálnej teórie,
vysvetľuje typy sociálnej politiky uplatňované v európskom priestore a rozpracováva základné
poznatky teórie a praxe sociálnej politiky cez princípy, funkcie, ciele a nástroje.
Odporúčaná literatúra:
1. Stanek, V. a kol.: Sociálna politika, Sprint, Bratislava 2011, ISBN: 978-80-89393-28-2.
2. Krebs, V. a kol.: Sociální politika, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, ISBN: 8073572761.
3. Baldock, J., Manning, N., Vickerstaff, S.: Social Policy, Oxford University Press 2003.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
1474
A
1,42

B
12,21

C
29,78

D
30,26

E
22,12

FX
4,21

.
Vyučujúci:
prednášky: SIKA Peter, doc. Ing. PhD.
cvičenia/semináre: SIKA Peter, doc. Ing. PhD., PECHOVÁ Michaela, Ing. PhD., Interní
doktorandi;
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov
Kód predmetu:
Názov predmetu: Sociológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný, zimný 1. ročník denné štúdium
letný, zimný 2. ročník denné štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná práca
zápočet
Študenti sú priebežne hodnotení počas semestra z hľadiska aktivity na seminároch a
záverečné hodnotenie je založené na vyhodnotení ich aktivity a kvality spracovanej
seminárnej práce, s podielom 40% : 60 %.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je poskytnúť študentom súbor poznatkov o sociológii ako vedeckej disciplíne a
kľúčových metodologických prístupoch pri štúdiu spoločnosti, sociálnych vzťahov a kvality
osobného života.
Cieľom výučby sociológie je, aby študenti pochopili povahu spoločnosti v ktorej žijú s tým, že
budú lepšie rozumieť vlastnému správaniu a riešiť kolektívne a medziľudské vzťahy. Výučba
má študentom poskytnúť základy teoretického myslenia a metodologickej prípravy výskumov
ako aj kritického uvažovania nad súčasnými sociálnymi problémami.
Stručná osnova predmetu:
Na úvod cvičenia je prednáška, zameraná na teoretické otázky a reálne problémy, skúmané v
rámci kľúčovej témy. Výklad je doplnený empirickými poznatkami
z výskumov a
sociologických analýz.
1. Úvod do predmetu. Definícia základných sociologických pojmov.
2. Metodologické prístupy ku skúmaniu sociálnej reality, projekt sociologického výskumu.
3. Sociologické chápanie spoločnosti - typy spoločností z hľadiska vývojových etáp.
4. Kúltúra ako sociologická kategória
5. Osobnosť v procese socializácie.
6. Teórie sociálnej stratifikácie. Sociálna nerovnosť a chudoba vo svete.
7. Kolektívne správanie v spoločnosti. Typy davu.
8. Sociálne skupiny. Sociálne procesy v malej skupine.
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9. Rodina a manželstvo a ich výskum v súčasnosti.
10. Verejná mienka a jej výskum.
11. Deviácia a sociálna kontrola.
12.Moderné sociálne hnutie.
13. Nové sociálne riziká v súčasnej spoločnosti.
Odporúčaná literatúra:
Plávková, Oľga. 2008. Úvod do sociológie. I. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2008, 181 s., učebnica.
ISBN 978-80-225-2491-9.
Urban, Lukáš. 2008. Sociologie trochu jinak. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, 205 s. ISBN
978-80-247-2493-5.
Plávková, Oľga. 2008. Základy sociologického výskumu. I. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2008,
108 s., skriptá. ISBN 978-80-225-2550-3.
Nový, Ivan, Surynek, Alois a kol. 2006. Sociologie proekonomy a manažery. 2. vyd. Praha:
Grada Publishing, a.s., 2006, 287 s. ISBN 80-247-1705-0.
Giddens, Anthony. 2005. Sociologie. Praha: Argo, 2005, 595 s. ISBN 80-7203-124-4.
Beck, Ulrich. 2004. Riziková společnost. Praha: SLON, 2004, 348 s. ISBN 80-86429-32-6.
Jandourek, Jan. 2007. Sociologický slovník. 2. vyd. Praha: Portál, s r.o., 2007, 288 s. ISBN 97880-7367-269-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:
2716
A
B
C
D
E
FX
61%
27%
7%
3%
1%
1%
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
cvičenia/semináre: PLÁVKOVÁ Oľga, doc. PhDr. CSc.; ŠKVRNDA, doc. PhDr. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: ZUBAĽOVÁ Alena, doc. Ing. PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Správne právo 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 4. semester
Externá forma štúdia: 6. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0% hodnotenia
Záverečné hodnotenie: ústna skúška -100% 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:
Po absolvovaní predmetu študent má znalosti zo základov správneho práva a verejnej správy
v Slovenskej republike ako predpokladu a základného východiska pre hlbšie štúdium
správneho práva.
Stručná osnova predmetu:
46. Základné inštitúty správneho práva a verejnej správy
47. Pojem a predmet správneho práva
48. Normy správneho práva
49. Subjekty správneho práva
50. Verejná správa
51. Administratívnoprávne vzťahy vo verejnej správe
52. Metódy a formy činnosti vo verejnej správe
53. Problematika kontroly a zodpovednosti vo verejnej správe
54. Nečinnosť vo verejnej správe
Odporúčaná literatúra:
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná časť, 2. prepracované a doplnené vyd.,
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo procesné. Všeobecná časť, 1. vyd., Bratislava: C. H. Beck,
2013.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné - Všeobecná časť, 1. vyd., Bratislava: C. H. Beck
2012
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
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Vyučujúci: doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., doc. JUDr.
Ing. Branislav Cepek, PhD., Mgr. Ján Škrobák, PhD., JUDr. Juraj Vačok, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Správne právo 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 5. semester
Externá forma štúdia: 7. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Správne právo 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 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:
Po absolvovaní predmetu študent má znalosti zo základných, ako aj z osobitných procesných
inštitútov správneho práva procesného v Slovenskej republike, pričom ich dokáže aplikovať na
konkrétne prípady správneho konania v súlade so správnym poriadkom SR.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné inštitúty procesnej časti správneho práva, najmä so zameraním na správny
poriadok
2. Vzťah správneho poriadku k špeciálnym právnym procesom (priestupkové konanie,
územné a stavebné konanie, konanie o zhode a p.).
3. Osobitné druhy konaní, kde sa používa i nepoužíva správny poriadok.
Odporúčaná literatúra:
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné. Osobitná časť, 2. prepracované a doplnené vyd.,
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo procesné. Všeobecná časť, 1. vyd., Bratislava: C. H. Beck,
2013.
Vrabko, M. a kol.: Správne právo hmotné, Všeobecná časť, 1. vydanie, Bratislava, C. H. Beck
2012
Vrabko, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť. VO PraF UK, Bratislava, 2007, 2008, 2010
Srebalová, M.: Rýchlosť správneho konania a nečinnosť správneho orgánu. VO PraF UK,
Bratislava 2008
Srebalová, M.: Príručka s príkladmi a úlohami zo správneho práva procesného. VO PraF UK,
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Bratislava 2006
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E

FX

Vyučujúci: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., doc. JUDr. Mária Srebalová, CSc. doc. JUDr. Ing.
Bernard Pekár, PhD., Mgr. Ján Škrobák, PhD., JUDr. Juraj Vačok, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Kód predmetu:
Názov predmetu: Štatistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, seminár
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium:2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium:24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 2. ročník denné štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Matematika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy
písomná skúška
Dve priebežné písomky, z ktorých každá prispieva 15% k celkovému hodnoteniu.
Skúška sa skladá z dvoch častí: teoretická (testové a otvorené otázky) a praktická (riešenie
príkladov).
Teoretická časť prispieva 30% a praktická časť prispieva 40% k celkovému hodnoteniu.
Výsledky vzdelávania:
Ciele kurzu sú:
1. oboznámiť študentov so základnými štatistickými metódami,
2. naučiť študentov zvoliť a uplatňovať vhodné štatistické metódy pri riešení praktických
úloh,
3. aby študenti boli schopní správne interpretovať získané výsledky.
Po úspešnom absolvovaní tohto predmetu budú študenti schopní:
1. prezentovať štatistické dáta,
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2. vypočítať a interpretovať popisné štatistiky,
3. vhodne používať štatistickú indukciu pre parametre jedného základného súboru,
4. odhadnúť a interpretovať regresnú priamku a korelačné charakteristiky,
5. vypočítať a interpretovať základné charakteristiky časových radov a aplikovať analýzu
trendov,
6. porovnávať ekonomické ukazovatele pomocou indexov a rozdielov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje prehľad základných štatistických metód so zameraním na ich ekonomické
aplikácie. Predmet sa zaoberá opisom základných vlastností štatistického súboru, princípmi
náhodného výberu a štatistickej indukcie, skúmaním lineárnych vzťahov dvoch premenných
použitím regresnej a korelačnej analýzy, opisom časových radov elementárnymi
charakteristikami, sezónnym rozkladom časového radu a výpočtom indexov.
Odporúčaná literatúra:
[1] Sodomová, E. akol.: Štatistika pre bakalárov. Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2010.
[2] Pacáková, V. a kol.: Štatistické metódy pre ekonómov. IURA EDITION, Bratislava, 2009.
[3] Pacáková, V. a kol.: Štatistika pre ekonómov. Zbierka príkladov A. IURA EDITION,
Bratislava, 2005.
[4] Cyhelský, L., Kahounová, J., Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Management
Press, 1996.
[5] Wonnacott, T. H., Wonnacott, R. J.: Statistics for Business and Economics. J. Wiley, New
York, 1984.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
nie
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
778
A
10

B
17

C
18

D
19

E
25

FX
11

.
Vyučujúci:
prednášky: ŠOLTÉS Erik, doc. Mgr. PhD.
cvičenia/semináre: ĎURKA Peter, Ing. PhD.; HURBÁNKOVÁ Ľubica, Ing. PhD.; KOTLEBOVÁ
Eva, RNDr. PhD.; LABUDOVÁ Viera, RNDr. PhD.; SIPKOVÁ Ľubica, Ing. PhD.; SIVAŠOVÁ
Daniela, RNDr. PhD.; SUŠIENKOVÁ Katarína, Ing.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
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Kód predmetu:

Názov predmetu:
ŠTÁTNA SKÚŠKA 1 – NÁRODOHOSPODÁRSKE
NÁUKY
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: iná (uveďte aká):
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/0 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 0
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 3. ročník denné štúdium, 4. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Všetky predmety študijného programu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
iné: Prihlásenie sa na štátnu skúšku v súlade s harmonogramom akademického roka na
príslušnom pracovisku fakulty – katedre NHF EU v Bratislave. Ústna skúška
Predseda komisie pre štátnu skúšku pripustí k štátnej skúške len tých študentov, ktorí majú
skontrolovaný priebeh štúdia Študijným oddelením NHF EU v Bratislave a predložia protokol
o kontrole originality z CRZP.
Výsledky vzdelávania:
Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie
o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutočňuje na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
Komisia pre štátne skúšky vyhotovuje za každého študenta, v deň konania štátnej skúšky o jej
priebehu, zápis o štátnej skúške priamo do Akademického informačného systému, ktorého
súčasťou je originál posudku vedúceho diplomovej práce a originál posudku oponenta,
licenčná zmluva o použití bakalárskej záverečnej práce, licenčná zmluva o použití diela,
analytický list kvalifikačnej práce a výsledok o kontrole miery originality bakalárskej práce.
Stručná osnova predmetu:
Komisie na vykonanie štátnych skúšok sú vytvárané v súlade s §63 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách, v znení neskorších predpisov, a vnútornými predpismi Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Predsedu a členov komisie vymenúva dekan Národohospodárskej
fakulty EU v Bratislave z radov vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesorov, docentov,
ďalších odborníkov schválených vedeckou radou fakulty ako aj z radov vysokoškolských
učiteľov vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolských vzdelaním tretieho stupňa.
Odborníci z príslušného študijného odboru sú do komisií zaraďovaní až po ich schválení na
zasadnutí Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Skúšobná komisia na
vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov. Najmenej jeden člen skúšobnej
komisie pre štátne skúšky je vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo
funkcii docenta. Štátna skúška na bakalárskom stupni štúdia sa vykoná pred takto
zostavenou komisiou.
Odporúčaná literatúra:
- v nadväznosti na okruhy štátnej skúšky, ktorej súčasťou je odporúčaná literatúra pre
jednotlivé študijné programy
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:

A

B

C

D

E

FX

.
Vyučujúci:
predseda a členovia komisie pre štátnu skúšku, menovaní v súlade so zákonom o vysokých
školách
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Svetové právne systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 4. semester
Externá forma štúdia: 4. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Teória práva 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: písomný skúška 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:
Po absolvovaní predmetu študent má orientáciu v najdôležitejších veľkých právnych
systémoch sveta s dôrazom na tieto svetové právne systémy: kontinentálny európsky právny
systém, angloamerický právny systém (anglický právny systém a právny systém USA),
islamský právny systém, právo Indie, Číny, Japonska a právny systém Afriky (vrátane
Madagaskaru).
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet je zameraný na charakteristiku najdôležitejších tzv. veľkých právnych
systémov. Vychádza z teoretických otázok vnútorného a vonkajšieho triedenia práva.
Orientuje sa na vymedzenie svetových právnych systémov (SPS), kritériá členenia
právnych systémov do SPS a ich klasifikáciu.
2. Pri jednotlivých najznámejších SPS (kontinentálny európsky právny systém,
angloamerický právny systém – systém anglického práva a právny systém USA,
islamský právny systém, právo Indie, Číny, Japonska a Afriky – vrátane Madagaskaru)
sa výučba sústreďuje na základné rozdiely medzi nimi, na ich podstatu, historický
vývoj, pramene práva, právne inštitúty a právne špecifiká.
Odporúčaná literatúra:
Hruškovič, I., Kalesná, K., Štefanovič, M.: Svetové právne systémy. VUK, Bratislava 2009
David, R., Grasmann, G.: Einfuhrung in die grossen Rechtssysteme der Gegenwart. C. H.
Beck´sche Verlagbuchhandburg, Munchen 1988
David, R.: Osnovnyje pravovije systemi sovremennosti. Progres, Moskva 1988
Montesquieu, Ch.: Duch zákonov. Tatran, Bratislava 1989
International Encyclopedia of Comparative law. Volume II: The legal systems of the World.
Their Comparison and Unification.Chapter 2. Structure and Division of the law. David, R.
Chief editor. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Tubingen; The Hague; Paris 1971
David, R.: Anglické právo. SAV, Bratislava 1972
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Tunc, A.: Právo Spojených štátov amerických. Veda, Bratislava 1968
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický,
nemecký, ruský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc., JUDr. Ivan Hruškovič. CSc.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Centrum telesnej výchovy a športu
Kód predmetu:
Názov predmetu:
TELOVÝCHOVNÉ AKTIVITY
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: cvičenie
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium:0/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium:dobrovoľný
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný, letný 1. ročník denné štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Žiadne podmieňujúce predmety.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy
zápočet
Testy - somatometrické, motorické a funkčné.
Výsledky vzdelávania:
Kompenzácia duševného zaťaženia, vplyv na telesný, funkčný a pohybový rozvoj, formovanie
trvalého vzťahu k športu, získanie vedomostí o správnej výžive a životospráve.Zlepšenie
základných pohybových zručností, zlepšenie typologických parametrov, získanie vedomostí o
správnej výžive a životospráve.
Stručná osnova predmetu:
Podľa jednotlivých predmetov.
Odporúčaná literatúra:
1. Moravec, R., Kampmiller, T., Sedláček, J. a spol. 1996 Eurofit. Telesný rozvoj a pohybová
výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Bratislava: SVS TVŠ. 19962. Clarkova, N. 2000.
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Sportovní výživa. Praha. Grada
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
Absolvovanie zimného, respektíve letného telovýchovného kurzu.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:

A

B

C

D

E

FX

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky: DUBOVSKÝ Július, PaedDr.
cvičenia/semináre: Externí učitelia; GÁDOŠIOVÁ Daniela, PaedDr. CSc.; HANČÍK Martin, Mgr.;
HERIBAN Roman, Mgr.; HLOŽEK Peter, Mgr.; JANÍK Ján, PaedDr.; KALEČÍKOVÁ Mária,
PaedDr.; LORINCZIOVÁ Drahomíra, Mgr. PhD.; MATULNÍKOVÁ Eva, Mgr.; ORVISKÝ Saša,
Mgr.; PARTL Igor, Mgr.; PODGÓRSKA Lenka, PaedDr.; RÁKOVÁ Eva, Mgr.; ŠKULTÉTY Viktor,
PaedDr.; VOLTNEROVÁ Zuzana, Mgr.
Dátum poslednej zmeny: 31.3. 2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Teória a prax legislatívy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 3. semester
Externá forma štúdia: 3. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: priebežné úlohy a/alebo spracovanie semestrálnej práce 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 %.
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Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent má podrobné znalosti z oblasti legislatívy v podmienkach
Slovenskej republiky, ako napr. základné pojmy legislatívy, ústavný a právny systém
Slovenskej republiky, tvorba práva, právna úprava legislatívneho procesu, zákonodarný
proces v Národnej rade SR, aproximácia všeobecne záväzných právnych predpisov v
podmienkach Slovenskej republiky, tvorba práva a ústavnosť.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy legislatívy, ústavný a právny systém po vzniku Slovenskej republiky
2. tvorba práva – základné pojmy, právna úprava legislatívneho procesu
3. zákonodarná iniciatíva a legislatívna zodpovednosť
4. analýza právnych predpisov upravujúcich legislatívny proces
5. zákonodarný proces v Národnej rade SR, legislatívna technika.
6. Ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
7. aproximácia všeobecne záväzných právnych predpisov v podmienkach Slovenskej
republiky.
8. Tvorba práva a ústavnosť
9. konanie pred Ústavným súdom SR.
Odporúčaná literatúra:
Svák, J. a kol.: Teória a prax legislatívy. Žilina, Eurokódex, 2012
Kráľ, J. : Legislatíva – teória a prax. VO PraF UK, Bratislava 2006
Kráľ, J., Holák, A.: Teória a prax legislatívnej činnosti. VO PraF UK, Bratislava 1999
Knapp, V.: Teoretické problémy tvorby československého práva. Academia, Praha 1983
Posluch, M., Cibulka, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, Šamorín 2006, 2012
Knapp, V.: Teorie práva. C. H. Beck, Praha 1995
Čič, M., Mazák, J., Ogurčák, Š.: Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
Cassoviapress, Košice 1993
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., JUDr. Marián Giba,
PhD., JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.,
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Teória práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
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Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 1.semester
Externá forma štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 0%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 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:
Po absolvovaní predmet študent má osvojené teoretické informácie o práve, ako aj presné
používanie pojmového aparátu práva, má prehľad v pojmovom aparáte teórie práva a v
základných pojmoch verejného a súkromného práva.
Stručná osnova predmetu:
55. Vymedzenie miesta práva v rámci ostatných normatívnych systémov spoločnosti
(najmä vzťah k morálke a spravodlivosti).
56. Pojem právo - vymedzenie z pohľadu jednotlivých právnych teórií.
57. Systém práva a pramene práva.
58. Objektívne a subjektívne právo, právny nárok.
59. Právne normy.
60. Tvorba a realizácia práva.
61. Aplikácia práva.
62. Interpretácia práva a právna argumentácia.
63. Teoretické otázky štátu - štát ako právna kategória.
64. Špecifické znaky štátu.
65. Štátna moc. Legalita a legitimita štátnej moci.
66. Štátne orgány - právomoci a kompetencie.
67. Základné formy štátu.
68. Právny štát - ideové zdroje a základné princípy.
Odporúčaná literatúra:
Ottová, E.: Teória práva. Heuréka, Šamorín 2006, 2010
Ottová, E., Vaculíková, N.: Úvod do právnického štúdia. VO PraF UK, Bratislava 2004
Ottová, E., Vaculíková, N.: Úvod do štúdia práva. VO PF UK, Bratislava 2002
Prusák, J.: Teória práva. VO PF UK, Bratislava 1995, 1997, 1999
Klíma, K. a kol.: Státoveda. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Cenek, Plzen 2006
Neubauer, Z.: Stávtoveda a teorie politiky. SLON, Praha 2006
Šín, Z.: Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika. C. H. Beck, Praha 2003
Boguszak, J., Capek, J., Gerloch, A.: Teorie práva. Eurolex Bohemia, Praha 2001
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, český jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD., doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. JUDr. Anton Fábry,
PhD., JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD., JUDr. Martin Turčan, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: TVORBA ODBORNÝCH PRÁC
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, seminár, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium:2/1 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium:16 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 2. ročník denné štúdium, 3. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Odborné ekonomické a právne predmety
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, písomná práca
písomná skúška
- aktivita na seminároch: 20 %
- vypracovanie seminárnej práce a individuálna prezentácia: 20 %
- výsledok záverečnej ústnej skúšky: 60 %
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom ucelený pohľad na základné metódy vedeckej práce, formy samostatnej
výskumnej práce študentov, plagiátorstvo, na význam bakalárskej práce, jej štruktúru,
formálnu úpravu a obhajobu, na spôsoby uvádzania prameňov, pravidlá písania na PC a
úpravu písomností, prípravu prezentácie v PowerPointe.
Po skončení štúdia budú študenti spoločného študijného programu ovládať metodiku
vypracovania a prezentácie záverečných a seminárnych písomných prác.
študenti budú vedieť používať vhodné vedecké metódy skúmania
študenti budú vedieť vytvárať odborné písomné dokumenty
Vedomosti a porozumenie:
pripravovať prehľad literatúry, ktorá preukazuje vedomosti a kritické chápanie v oblasti
relevantnej pre študenta programu
Praktické zručnosti:
navrhnúť, odôvodniť a aplikovať výskumné metódy vhodné k požiadavke projektu
etickým spôsobom
Kompetencie:
schopnosť vykonávať výskum na zodpovedajúcej úrovni
Stručná osnova predmetu:
Základné metódy vedeckej práce. Samostatná výskumná práca študentov. Plagiátorstvo.
Význam vypracovania bakalárskej práce. Zhromažďovanie a spracúvanie materiálu. Formálna
úprava bakalárskej práce. Spôsoby uvádzania prameňov. Obhajoba bakalárskej práce.
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Pravidlá písania na PC a úprava písomností. Príprava prezentácie v PowerPointe.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
Gonda, V.: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 6. vyd. Bratislava: Iura Edition,
2012. 180 s.
Katuščák, D.: Ako písať záverečné práce. 5. vyd. Nitra: ENIGMA, 2008.
Cmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
Grančay, M. – Szikorová, N.: Nová metodika tvorby písomných prác. Pravidlá písania
seminárnej práce. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2011.
Odporúčaná:
STN ISO 690 : 1998 : Dokumentácia – Bibliografické odkazy. Obsah, forma, štruktúra.
Bratislava: SÚTN, 1998. 30 s.
Interná smernica č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach. /Príloha č. 6: Vzor
bibliografických odkazov/.
Meško, D. – Katuščák, D. – Findra, J. a kol.: Akademická príručka. 2. vyd. Martin: Osveta,
2005.
Gonda, V. a kol.: Metodika vedeckej práce. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2009. 252 s.
Hierhold, Emil: Rétorika a prezentace. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
0
A

B

C

D

E

FX

*Jedná sa o nový predmet
Vyučujúci:
prednášky: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
cvičenia/semináre: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.; KOMPOLTOVÁ Soňa, doc. PhDr. CSc.;
LENNEROVÁ Ivana, Ing. PhD.; NOVÁK Jaromír, Ing. PhD.; ORBÁNOVÁ Darina, Ing. PhD.;
PASIAR Ladislav, Ing.; VELICHOVÁ Ľudmila, Ing. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.3.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Kód predmetu:
Názov predmetu:
ÚČTOVNÍCTVO
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, cvičenie
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium:2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium:24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
zimný 2. ročník denné štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Ekonomická teória, Podnikové hospodárstvo, Základy práva
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, priebežné testy
zápočet, písomná skúška
Aktivita na cvičeniach, riešenie zadaní na doma a výsledky semestrálnych testov 30 %
Výsledok písomného testu na skúške 70 %
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vysvetliť teoreticko-metodologické základy podvojného účtovníctva a
poskytnúť návody na možnosti využitia metodických prostriedkov účtovníctva v súčasných
podmienkach ekonomických subjektov. Všeobecné poznatky o účtovníctve sú aplikované na
podnikateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, pričom sa vychádza z najnovších
teoretických poznatkov účtovníctva, z aktuálnej národnej (slovenskej) aj nadnárodnej
(smernice Európskej únie, medzinárodné štandardy finančného vykazovania – IFRS) úpravy
účtovníctva a požiadaviek súčasnej ekonomickej praxe.
Po absolvovaní predmetu by mal byť študent schopný:
- charakterizovať účtovníctvo, jeho cieľ a význam pre používateľov informácií z účtovníctva,
- rozumieť podstate a obsahu pojmov, zásad a metód používaných v účtovníctve a
podstate informácií, ktoré účtovníctvo poskytuje pre rôznych používateľov,
- rozlišovať prístupy k regulácii účtovníctva vo svete a opísať podstatu regulácie
účtovníctva v SR ako členskom štáte Európskej únie,
- analyzovať a vysvetliť podstatu jednotlivých metodických prostriedkov účtovníctva a
vedieť ich využiť pri riešení konkrétnych účtovných prípadov vznikajúcich v
podnikateľskej účtovnej jednotke.
Stručná osnova predmetu:
Podstata účtovníctva, používatelia informácií z účtovníctva, základné pojmy používané v
účtovníctve. Majetok, záväzky a vlastné imanie. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia.
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Účtovné prípady a ich vplyv na výkazy účtovnej závierky. Účtovné prípady nepôsobiace na
výsledok hospodárenia, účtovné prípady pôsobiace na výsledok hospodárenia, účtovné
prípady pôsobiace na vlastné imanie. Účtovné zásady. Právna úprava účtovníctva (prístupy k
regulácii účtovníctva vo svete, slovenská a nadnárodná úprava účtovníctva). Sústava účtov.
Účtovná dokumentácia. Oceňovanie v účtovníctve. Vnútorný kontrolný systém účtovníctva.
Účtovná závierka všeobecne a jej súčasti.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
1. ŠLOSÁROVÁ, A. a kol. 2011. Účtovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2011. 290 s. ISBN 97880-8078-418-8.
2. ŠLOSÁROVÁ, A. a kol. 2011. Účtovníctvo. Praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2011. 243 s.
ISBN 978-80-8078-419-5.
Odporúčaná (aktuálna právna úprava účtovníctva):
1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
nie
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
2895
A
10

B
17

C
22

D
25

E
22

FX
4

.
Vyučujúci:
prednášky: ŠLOSÁROVÁ Anna, prof. Ing. PhD.
cvičenia/semináre: ANTALOVÁ Renáta, Ing. Mgr. PhD.; BAŠTINCOVÁ Anna, prof. Ing. CSc.;
BOUŠKOVÁ Dagmar, Ing. PhD.; HORNICKÁ Renáta, Ing. PhD.; HVOŽDAROVÁ Janka, prof. Ing.
CSc.; JUHÁSZOVÁ Zuzana, doc. Mgr. Ing. PhD.;KAREŠ Ladislav, doc. Ing. PhD.; KASTLEROVÁ
Sylvia, Ing. PhD.; KORDOŠOVÁ Alena, Ing. PhD.; KOVALČÍKOVÁ Antónia, doc. Ing. PhD.;
KUBAŠČÍKOVÁ Zuzana, Ing. PhD.; MADĚRA František, Ing. PhD.; MATEÁŠOVÁ Martina, Ing.
PhD.; MÁZIKOVÁ Katarína, doc. Ing. PhD.; MELUCHOVÁ Jitka, Ing. PhD.; ONDRUŠOVÁ Lucia,
Ing. PhD.; PAKŠIOVÁ Renáta, Ing. Mgr. PhD.; Ing. PhD.; PODMANICKÁ Martina, Ing. PhD.;
SOLÍK Ján, Ing. PhD.; SUROVÝ Vladimír, Ing. PhD.; SZÁSZ Marek, Ing. PhD.; SZÁSZOVÁ Renáta,
Ing. PhD.; UŽÍK Ján, Ing. PhD.; VAŠEKOVÁ Miroslava, Ing. PhD.; VÉPYOVÁ Mária, Ing. PhD.
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Ústavné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 2. semester
Externá forma štúdia: 4. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety: Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: priebežné úlohy a/alebo spracovanie semestrálnej práce – 20%
Záverečné hodnotenie: písomná skúška - 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:
Po absolvovaní predmetu študent má podrobné znalosti z oblasti ústavného práva ako
jedného zo základných právnych odvetví v podmienkach Slovenskej republiky.
Stručná osnova predmetu:
69. Úvod do štúdia ústavného práva.
70. Teória suverenity.
71. Horizontálna štruktúra štátu. Vertikálna štruktúra štátu (štátne zriadenie).
Konštitucionalizmus.
72. Priama a nepriama demokracia.
73. Voľby a volebné systémy.
74. Straníckopolitické systémy.
75. Pojem a predmet ústavného práva SR. Ústavný vývoj SR. Ústava SR.
76. Ústavné základy SR (štátne zriadenie, štátne občianstvo, územie, štátne symboly).
77. Základné práva a slobody.
78. Zákonodarná moc v Ústave SR. Zákonodarný proces v Národnej rade SR.
79. Výkonná moc v Ústave SR. Prezident SR. Vláda SR.
80. Súdna moc v Ústave SR. Ústavný súd SR. Kontrola ústavnosti. Všeobecné súdnictvo.
81. Parlamentné a komunálne voľby v SR.
82. Územná samospráva. Iné orgány ochrany práva SR.
Odporúčaná literatúra:
Posluch, M., Cibulka, L.: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, Šamorín, 2012
Fridrich, B., Mokrá, L., Trellová, L.: Ústavné právo I. Praktické zadania k seminárnym
cvičeniam. VO PraF UK, Bratislava 2008
Bröstl, A. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Aleš Čeněk, Plzeň 2010
Holländer, P.: Základy všeobecné štátovedy. Aleš Čeněk, Plzeň 2009
Svák, J. Cibulka., L., Klíma, K.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Všeobecná časť.
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Bratislavská vysoká škola práva; Eurokódex, Bratislava; Žilina 2008
Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Heuréka, Šamorín 2007
Balog, B., Svák, J., Orosz, L.: Základy teórie konštitucionalizmu, Žilina, Eurokódex, 2011
Orosz, L. a kol.: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav,
perspektívy). UPJŠ, Košice 2009
Palúš, I., Somorová, L.: Štátne právo Slovenskej republiky. UPJŠ, Košice 2008
Vrtel, L.: Štátne symboly Slovenskej republiky. Veda, Bratislava 2010
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., JUDr. Marián Giba,
PhD., JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Ústavy štátov Európy a USA (18.
až 20.st.)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Denná forma štúdia: prednáška 2/seminár 1 týždenne, 42 hod. za semester, prezenčná
metóda
Externá forma štúdia: prednášky a semináre za semester 20 hod., prezenčná metóda
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Denná forma štúdia: 2. semester
Externá forma štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň štúdia
Podmieňujúce predmety:Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: písomný test - 50%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška – 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: Po absolvovaní predmetu študent má vedomosti o vzniku, upevnení a
vývoji foriem moderného konštitucionalizmu; od anglickej historickej a polylegálnej (nepísanej
ústavy) po písané ústavy USA (1787) a Francúzska (1791) založených na suverenite ľudu,
prirodzených právach človeka a občana, má znalosti o konštitučnej parlamentnej monarchii,
prezidentskej republiky s trojdelením moci, až po ústavu parlamentnej francúzskej republiky
(1875 – 1940), pozná „konštitučno-absolutistické“ mnohonárodné monarchie ich rozpad,
ovláda porovnanie formálno – právneho konštitucionalizmu weimarskej ústavy (1919)
zneužitia jej klauzuly na nastolenie „vodcovskej“ autokracie, svetovlády, genocídy, s
materiálno – právnym konštitucionalizmom (Ústava SRN 1949).
Stručná osnova predmetu:
1. Ústava, ústavnosť, konštitucionalizmus – vznik a vývoj pojmu a právneho inštitútu.
2. Anglický resp. britský konštitucionalizmus - vznik a vývoj od r. 1689 do r. 1919 .
3. Vyhlásenie nezávislosti (1776) Ústava Spojených štátov amerických (1787 ) – Listina práv
(10. Dodatkov) a Rozhodnutie Marbury versus Madison (1803) súdna kontrola ústavnosti.
4. Deklarácia práv človeka a občana (1789) Ústava Francúzska 1791, a Ústava tretej republiky
(1875)
5. Ústava Nemeckej ríše (1871), nemecká tzv. weimarská ústava 1919, a nacistický a
vodcovský štát.
6. Ústavy Francúzskej republiky (1946), Ústavy Talianskej republiky (1947) a Spolkovej
republiky Nemecka (1949) - ústavno právny komparatívny pohľad, rozbor a hodnotenie.
7. Protineostalinistické demokratické revolúcie v štátoch strednej a východnej Európy, pád
ústavných noriem reálnosocialistického typu a obnova konštitucionalizmu. Rozpad ZSSR a
postsovietske štáty.
8. Ústavný vývoj štátov západnej Európy v druhej polovici dvadsiateho storočia.
Odporúčaná literatúra:
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Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států. Linde. Praha 1996; 2006.
Beňa, J.: Súčasné dejiny práva krajín Európy. I. diel. UMB, B. Bystrica 1998.
Orosz, L, Svák, J., B. Balog: Základy teórie konštitucionalizmu. Eurokodex. Blava 2011.
Klima, K. a kol.: Encyklopedie ústavního práva. Aspi. Praha 2007.
Pramene k dejinám práva. Novovek. (ed. Beňa, J.) Vyd. PF UK Bratislava 2009.
Filip, J., Kroupa, J.: Soudobé ústavní systémy. MU., Brno 2001
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:
A
B
C
D
E
FX
Vyučujúci: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc., JUDr. Ján Vyhnánek, PhD. ; JUDr. Ján Púchovský, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 2.6.2014
Schválil: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Verejné financie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: prednáška, cvičenie, konzultácia
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium:2/2 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium:24 hod.
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
letný 2. ročník denné štúdium, 3. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Financie
Ekonomická teória I.
Ekonomická teória II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, priebežné testy
písomná skúška
1. Samostatná práca na cvičeniach 10 %
2. Individuálny projekt na cvičení 10 %
3. Priebežný test
20 %
4. Záverečná skúška
60 %
Výsledky vzdelávania:
• preukázať odborné znalosti v oblasti verejných statkov, fiškálneho federalizmu, verejnej
voľby a byrokracie a to z teoretického ako aj praktického hľadiska;
• praktické zručnosti zamerať na oblasť verejných príjmov, verejných výdavkov a fiškálnej
nerovnováhy;
• porozumieť možnostiam merania veľkosti verejného sektora a dôchodkovým systémom;
• po absolvovaní predmetu má študent vedomosti o systéme verejných financií na
Slovensku a v podmienkach Európskej únie.
1. Vedomosti a porozumenie:
• porozumieť a osvojiť si základný pojmový aparát a východiská verejných financií,
formulovať a kriticky zhodnotiť súčasné problémy;
• nadobudnúť vedomosti o čom všeobecne verejné financie pojednávajú a čo je ich
podstatou;
• porozumieť finančnému systému jednotlivých zložiek subjektov verejných financií v
súčasných globalizačných procesoch;
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2.

Praktické zručnosti:

• vybrať a zvoliť vhodnú formu členenia príjmov verejných rozpočtov a rozlišovať daňové a
nedaňové príjmy a aplikovať ju na slovenský rozpočtový systém s dôrazom na nové trendy;
• zhodnotiť a interpretovať finančné dopady na výkonnosť ekonomiky, preukázať
kreativitu;
• vedieť navrhnúť vhodný spôsob financovania deficitu SR a vhodný spôsob riešenia dlhovej
problematiky v európskom kontexte;
• preukázať pracovnú efektivitu a profesionalitu v tímoch pri riešení stanovených úloh.
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je osvojiť si vedomosti súvisiace s postavením verejných financií vo verejnej
správe a ich jednotlivých zložiek. Predmet sa zaoberá základným terminologickým aparátom
a mechanizmom v oblasti verejného sektora a verejných financií. Vysvetľuje teórie v oblasti
verejných príjmov a výdavkov, osobitá pozornosť je venovaná fiškálnej nerovnováhe.
Odporúčaná literatúra:
SIVÁK, R. a kol.: Verejné financie. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-094-4
NEUBAUEROVÁ, E. a kol.: Teórie vo verejných financiách. Vybraté učebné texty. Bratislava:
Ekonóm, 2003.
MUSGRAVE, R.A. – MUSGRAVEOVÁ, P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha:
Management Press, 1994.
PEKOVÁ, J.: Veřejné finance. Úvod do problematiky. 3. Přeprac. Vydání. Praha: ASPI, 2005
STIGLITZ, J.E.: Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, 1997.
Platné legislatívne nariadenia a zákony k systému verejných financií. Príslušné smernice a
nariadenia EÚ.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: Uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od
zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu:

A

B

C

D

E

FX

Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu
hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX
a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:
prednášky: NEUBAUEROVÁ Erika, doc. Ing. PhD.
cvičenia/semináre: NEUBAUEROVÁ Erika, doc. Ing. PhD.; NEUPAUEROVÁ Zuzana, Ing. PhD.;
ZUBAĽOVÁ Alena, doc. Ing. PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu: Záverečná práca a jej obhajoba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
druh: iná (uveďte aká):
rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/0 (prednáška / cvičenie, seminár)
celkový rozsah výučby v hod. – externé štúdium: 0
metóda: prezenčná metóda
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
na 1. stupni štúdia letný semester 3. ročník denné štúdium, , 4. ročník externé štúdium
na 2. stupni štúdia letný semester 2. ročník denné štúdium, 3. ročník externé štúdium
Stupeň štúdia:
1. stupeň, 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Seminár k záverečnej práci 1, Seminár k záverečnej práci 2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
iné (uveďte aké): Prihlásenie sa na štátnu skúšku v súlade s harmonogramom akademického
roka na príslušnom pracovisku fakulty – katedre NHF EU v Bratislave. Ústna skúška
Výsledky vzdelávania:
Záverečnou prácou študent preukazuje, že je schopný systematicky a samostatne pracovať
v príslušnej oblasti. Študent záverečného ročníka daného stupňa štúdia má povinnosť
odovzdať záverečnú prácu v súlade s harmonogramom daného akademického roka na
príslušnom pracovisku fakulty, na ktorom pracuje vedúci záverečnej práce. So súhlasom
dekana Národohospodárskej fakulty môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj
v inom ako štátnom jazyku. V takom prípade je jej súčasťou resumé v slovenskom jazyku.
Žiadosť o napísanie a obhajobu záverečnej práce v inom ako štátnom jazyku musí študent
podať dekanovi Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave najneskôr do jedného mesiaca
od začiatku semestra, v ktorom začína záverečnú prácu spracúvať v súlade
s harmonogramom akademického roka.
Stručná osnova predmetu:
Záverečná práca má predpísanú vyváženú štruktúru. Rozsah a štruktúra práce sú vymedzené
Internou smernicou č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach a jej prílohami č. 1 až 13.
Vedúcimi záverečných prác sú zamestnanci Národohospodárskej fakulty v kategórii učiteľ tak,
aby bola zachovaná podmienka, aby záverečnú prácu v študijnom programe 1. Stupňa viedol
učiteľ s vysokoškolským vzdelaním minimálne o jeden stupeň vyšším, t.j. minimálne
s ukončeným druhým stupňom vysokoškolského vzdelania bez vedecko-akademickej hodnosti
PhD. Vedúcimi záverečných prác môžu byť aj externí spolupracovníci NHF EU v Bratislave.
Vedúci záverečnej práce dohodne so študentom postup pri jej spracúvaní, vedie študenta,
pomáha mu odbornými radami pri spracúvaní témy práce. Náročnosť záverečnej práce
zodpovedá profilu absolventa daného študijného programu a rozsahu vedomostí, ktoré
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štúdiom v tomto študijnom programe získal. Vedúci záverečnej práce je povinný vypracovať
hodnotenie vedúceho záverečnej práce a zabezpečiť vypracovanie hodnotenia recenzenta
záverečnej práce a to na predpísanom formulári. Súčasťou hodnotenia je klasifikácia
záverečnej práce. Na hodnotenie sa používa klasifikačná stupnica v súlade so Študijným
poriadkom EU v Bratislave. Študent má právo oboznámiť sa s otázkami a pripomienkami
vedúceho a recenzenta záverečnej práce. Vedúci záverečnej práce je povinný minimálne dva
týždne pred konaním štátnej skúšky na danom stupni štúdia odovzdať jeden exemplár
záverečnej práce doplnený hodnotením vedúceho záverečnej práce a hodnotením recenzenta
na miesto, obvyklé pre sústredenie záverečných prác a prípravu štátnych skúšok a obhajoby
záverečných prác, spravidla na sekretariát príslušného pracoviska. Obhajoba záverečnej práce
je neoddeliteľnou súčasťou štátnej skúšky na príslušnom stupni štúdia. Obhajoba záverečnej
práce sa koná pred komisiou pre štátnej skúšky. Samotný proces obhajoby sa začína až po
prevzatí výsledku o kontrole miery originality z centrálneho registra záverečných prác.
S číselnou hodnotou z protokolu o kontrole originality oboznámi predseda komisie pre štátnu
skúšku všetkých členov komisie. Študent začína obhajobu úvodným slovom, v ktorom zhrnie
cieľ práce, použité metódy, prípadne problémy, ich riešenie a výsledky práce. Za ním
nasledujú hodnotenie vedúceho záverečnej práce a hodnotenie recenzenta, ich otázky
a pripomienky, ako aj ďalšia rozprava, ktorú vedie predseda komisie pre štátne skúšky.
Odporúčaná literatúra:
Podľa témy záverečnej práce
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, anglický, nemecký
Poznámky:
Prihlásenie sa na štátnu skúšku v súlade s harmonogramom akademického roka na
príslušnom pracovisku fakulty – katedre NHF EU v Bratislave. Ústna skúška.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov:

A

B

C

D

E

FX

.
Vyučujúci:
všetci vedúci záverečných prác
Dátum poslednej zmeny: 31.03.2014
Schválil: GONDA Vladimír, prof. Ing. CSc.
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