
Finančné právo RP – ZS, akad. r. 2017/2018 
3. ročník bakalárskeho štúdia, externé štúdium, miestnosť č. 13 PF TU 

 
Dátum: 30. 9. 2017 (9.30 – 15.30 hod.) 
Prednáša: JUDr. Michal Maslen, PhD.  
 
Téma: 
• Rozpočtové právo - pojem rozpočtu a jeho význam v systéme verejných financií.  

Rozpočtové zásady. Rozpočtová klasifikácia. Príjmy a výdavky - všeobecne.  
• Rozpočtový proces. Rozpočtová sústava. Štátny rozpočet.  
• Rozpočet obcí a vyšších územných celkov. Finančné hospodárenie rozpočtových 

organizácií a príspevkových organizácií.  
• Colné právo. Orgány štátnej správy v oblasti colníctva. 
• Štátna pokladnica.  
• Správa majetku štátu.  
 
Dátum: 25. 11. 2017 (13.15 – 16.15 hod.) 
Prednáša: JUDr. Michal Maslen, PhD.  
 
Téma 
• Správa majetku obcí a správa majetku vyšších územných celkov. 
• Poplatkové právo. Poplatková sústava. 
• Menové právo. Devízové právo.  
• Dohľad nad finančným trhom. 

 
Podmienky hodnotenia predmetu FP RP 

 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: písomná skúška 
Priebežné hodnotenie: žiadne 
 
Písomná skúška trvá 45 min. a jej náplňou je vypracovanie dvoch „otvorených“ otázok. 
Každá otázka sa hodnotí samostatným klasifikačným stupňom: 
A – výborne  (100 – 91%) 
B – veľmi dobre (90 – 81 %) 
C – dobre   (80 – 71%) 
D – uspokojivo (70 – 61%) 
E – dostatočne  (60 – 51%) 
FX – nedostatočne  (50 – 0%) 
Výsledná známka je priemerom dvoch čiastkových hodnotení, kde čiastková známka FX 
reprezentuje vždy hodnotu „0 %“.  
 
Príklad:  
Otázka č. 1 – hodnotenie „C-dobre“ (74 %)“ 
Otázka č. 2 – hodnotenie „FX-nedostatočne“ (0 %)“ 
 
74 % + 0% = 74%;  
74% : 2 = 37 % 
Výsledné hodnotenie: FX - nedostatočne 



 
Dochádzka:  
 

Ak sa študent nezúčastní najviac 1/3 povinnej časti výučby predmetu počas semestra 
(vymešká 4 seminárne cvičenia), vyučujúci je povinný uložiť mu náhradnú prácu za 
vymeškané seminárne cvičenia. Študentovi, ktorý sa počas semestra nezúčastní na 
praktických cvičeniach viac ako 1/3 výučby (vymešká 5 a viac seminárov), vyučujúci môže 
určiť podmienky nahradenia neúčasti. Ak študent nesplní podmienky nahradenia neúčasti 
alebo vyučujúci neurčí podmienky nahradenia neúčasti, študent nebude z predmetu hodnotený 
(čl. 12 ods. 4 Študijného poriadku Právnickej fakulty TU študijného poriadku). 
 
 
Odporúčaná literatúra: 
 

- Babčák, V.: Daňové právo na Slovensku. Bratislava: Epos, 2015. 750 s. ISBN 978-
80-562-0091-9. 

- Babčák, V.: Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii, Bratislava: 
EUROKÓDEX, 2012. 832 s. ISBN 978-80-89447-86-2. 

- Sidak, M., Duračinská, M. a kol.: Finančné právo. 2. vyd. Bratislava: C.H. Beck, 
2014. 528 s. ISBN 978-80-89603-22-0. 

- Šimonová, J. a kol.: Prípadové štúdie z finančného práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 
229 s. ISBN 978-80-7380-421-3. 

 
Povinná literatura  

- platné právne predpisy 
- prednášky 

 
V Trnave,  27. 9. 2017 


