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FINANČNÉ PRÁVO 

Vec: náhradná výučba / SAMOŠTÚDIUM - letný semester akad. rok 2019/2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V dôsledku vyhlásenia núdzového stavu vládou Slovenskej republiky dňom 16. 3. 

2020 nariaďujem až do odvolania všetkým študentom študijného predmetu finančné 

právo individuálnu prípravu na postupovú skúšku z tohto predmetu v uvedenom 

semestri formou  

SAMOŠTÚDIA.  

Tematické okruhy, ktoré je nevyhnutné touto formou naštudovať na základe použitia 

odporučenej literatúry: 

1. Rozpočtové právo, pojem, charakteristika a miesto v systéme práva; verejný 

rozpočet, pojem, charakteristika, príjmy a výdavky, rozpočtová klasifikácia; 

rozpočtová sústava; štátny rozpočet, jeho charakteristika, funkcie a členenie; 

rozpočty vyšších územných samosprávnych orgánov a obcí; rozpočtový proces; 

rozpočtové expozé; rozpočtové provizórium; záverečný účet; rozpočet Európskej 

únie; rozpočtová kontrola / zostavovanie, schvaľovanie, plnenie a kontrola 

plnenia verejných rozpočtov / rozpočtové orgány; rozpočtová disciplína 

2. Daňové právo, pojem, charakteristika a miesto v systéme práva; daň, pojem, 

charakteristika, vznik a poslanie; daňová sústava; daňovoprávne normy, pojem, 

charakteristika; daňovoprávne vzťahy, pojem, charakteristika; realizácia 

daňovoprávnych noriem, členenie – klasifikácia daní; daňové prvky; daňová 

kontrola; daňové orgány, ich pôsobnosť a právomoc; daňové konanie; daňové 

reformy a daňové raje 

3. Menové právo, vznik, pojem, charakteristika a miesto v systéme finančného 

práva; mena a menové právo;   

4. Právo finančného trhu, pojem, charakteristika a miesto v systéme práva; burza 

a jej funkcie;  

 

Na individuálnu prípravu je potrebné využiť odbornú študijnú literatúru, ktorej okruh bol 

študentom sprostredkovaný na úvodnej prednáške realizovanej v zimnom semestri, najmä: 

 

KRÁLIK, Jozef – JAKUBOVIČ, Daniel : Finančné právo. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 

vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004, 728 s. ISBN 80 – 224 – 0804 – 2;  

KRÁLIK, Jozef – JAKUBOVIČ, Daniel: Slovník finančného práva. 1. vyd. Bratislava : 

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004, 284 s. ISBN 80 – 224 0814 – X;   

 



Na štúdium možno tiež využiť poznatky sústredené v učebných textoch: 

  

KRÁLIK, Jozef´- GRÚŇ, Lubomír - BALKO, Ladislav : Základy daňového, 

poplatkového a colného práva. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej 

fakulty Univerzity Komenského, 2001, 313 s. ISBN 80-7160-150-0;  

BABČÁK, Vladimír- BALKO, Ladislav -KRÁLIK, Jozef: Finančné právo. In: PRÁCA - 

Právny poradca, 7, 2001, č. 12-13, 184 s.  

BALKO, Ladislav - KRÁLIK, Jozef a kol.: Finančné právo. I. diel.1. vyd. Bratislava: 

Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2005, 308 s. ISBN 80 – 7160 – 189 – 6;  

BALKO, Ladislav - KRÁLIK, Jozef a kol.: Finančné právo. II. diel. 1. vyd. Bratislava : 

Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2005, 360 s. ISBN 80 – 7160 – 199 – 3;  

KRÁLIK, Jozef – JAKUBOVIČ, Daniel - ŠMÁTRALA, Milan : Abeceda finančného 

práva. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2005, 284 s. 

ISBN 80 – 224 – 0851 – 4;  

HORNIAKOVÁ, Ľubica – KRÁLIK, Jozef : Základy verejných financií. Učebnica. 1. 

vyd. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2005, 312 s. ISBN 80 – 8054 – 371 – 2;  

BALKO, Ladislav – BABČÁK, Vladimír a kol.: Finančné právo. 1. vyd. Bratislava : 

Poradca podnikateľa a Bratislavská vysoká škola práva, 2006, 680 s. ISBN 80 – 88931 – 

53 – 3; 2. vyd. 2010.  

PAULIČKOVÁ, Alena - BAKEŠ, Milan a kol.: Finančné právo na Slovensku a v 

Čechách. 1. vyd. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2007, 334 s. ISBN 978 – 80 

– 88984 – 99 – 3; 2. vydanie 2009 

KRÁLIK, Jozef – SABAYOVÁ, Mária : Základy daňového práva I. Hmotné daňové právo. 1. vyd. 
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2009, 150 s. ISBN  978 – 80 – 8054 – 461 – 4 

 KRÁLIK, Jozef – SABAYOVÁ, Mária – ŠIMONOVÁ, Jana : Základy daňového práva II. Procesné daňové 

právo.1. vyd. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2010, 150 s. ISBN 978 – 80 – 8054 – 488 – 1 


