
Klinika právnickej žurnalistiky

Všetky právnické povolania majú spoločného menovateľa – 
písanie. Zásadám tvorby textu sa možno priučiť aj pri písaní v 
oblasti žurnalistiky. Jedným z cieľov predmetu je aj podpora 
činnosti redakčnej rady študentského fakultného odborného 
časopisu Corpus Delicti.

Zabezpečuje: Mgr. Monika Martišková

CORPUS
DELICTI

Klinika trestného konania

,,Klinika trestného konania“ bude sprevádzať študentov 
jednotlivými štádiami trestného konania, priblíži problematiku 
trestného práva hmotného ako aj procesného.
Študenti budú môcť osvojiť základné praktiky a procesné postupy 
charakteristické pre prokurátora, obhajcu či súd.

Vyučujúca: Mgr. Pamela Záleská, sudkyňa 

CORPUS
DELICTI

Klinika správneho súdnictva

Správne súdnictvo je späté s každodenným životom, keďže rieši 
otázky daní, sociálneho a zdravotného poistenia, správneho 
trestania a pod., ako aj otázky týkajúce sa ďalšej činnosti orgánov 
verejnej správy, s ktorými komunikuje každá fyzická a právnická 
osoba. Klinika ponúka výhodu hlbšej orientácie v správnom 
súdnictve, ktorého matéria je tiež predmetom štátnych skúšok zo 
správneho práva a občianskeho práva. 

Vyučujúca: JUDr. Anita Filová, 
asistentka sudcu NS SR so zaradením do správneho kolégia

Klinika obecnej samosprávy

Prostredníctvom predmetu sa študenti oboznámia s osobitným 
postavením miest a obcí v právnom poriadku Slovenskej republiky. 
Klinika bude zároveň zameraná aj na mimoprávne aspekty výkonu 
právomoci starostu obce. 

Zabezpečuje: JUDr. Michal Aláč, PhD., JUDr. Tomáš Ábel, PhD., primátor



Klinika daňového práva a účtovníctva pre podnikateľov/ Daňové 
právo a účtovníctvo pre podnikateľov

Všetky právnické povolania majú spoločného menovateľa – 
písanie. Zásadám tvorby textu sa možno priučiť aj pri písaní v 
oblasti žurnalistiky. Jedným z cieľov predmetu je aj podpora 
činnosti redakčnej rady študentského fakultného odborného 
časopisu Corpus Delicti.

Zabezpečuje: JUDr. Michal Maslen, PhD.

Klinika ochrany zamestnancov

Cieľom kliniky je naučiť študentov samostatne určiť najvhodnejší 
postup v konkrétnej právnej veci v oblasti ochrany zamestnancov, 
samostatne vypracovať právne analýzy konkrétneho prípadu, 
právne úkony a právne podania v oblasti ochrany zamestnancov, 
pracovať a komunikovať s klientom, tak v pozícii zamestnanca, 
ako aj zamestnávateľa.

Vyučuje: JUDr. Mikuláš Füleky, PhD., advokát, doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Klinika teórie hier a racionálneho rozhodovania

Absolvovaním si študent osvojí základné teórie a modely 
racionálneho rozhodovania, terminologické inventárium, orientuje 
sa v problematike a dokáže identifikovať základné problémy a 
stratégie úspešného a efektívneho rozhodovania v spoločenskom 
a právnom prostredí (z pozície sudcu, advokáta či legislatívca).

Vyučuje: prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (FiF TU)

Logika

Čo je to logika? Čo je to výrok? Klasická výroková logika a jej 
princípy. Základné logické spojky, tabuľky pravdivostných hodnôt. 
Logické usudzovanie a usudzovania vo výrokovej logike. Základné 
a odvodené pravidlá správneho usudzovania vo výrokovej logike. 
Čo je to predikátová logika? 

Vyučuje: Mgr. Ing. Michal Kutáš, PhD. (FiF TU)

§



Akademické písanie

Hlavným cieľom kurzu je priviesť študenta k základným 
štandardom písania a práce s akademických textom. Okrem 
technického zamerania je kurz vedený aj k širším súvislostiam, 
ktoré sa spájajú s akademickým životom a praxou

Zabezpečujú vyučujúci Filozofickej fakulty TU

Filozofické koncepty v dejinách vedy

Cieľom predmetu je voviesť študentov do sveta vedeckého 
spoločenstva v rôznych obdobiach dejín európskej vzdelanosti 
(Aristoteles, Platón, Einstein, Newton....).

Vyučuje: prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (FiF TU)

Cirkevné súdnictvo

Predstavenie kánonického práva ako špecifického právneho 
systému, odlišného od právnych poriadkov štátov. 
Zoznámenie sa s aktuálnou platnou právnou úpravou, najmä 
Kódexom kánonického práva, a vysvetlenie základov kánonického 
hmotného práva, najmä manželského. Predstavenie statickej časti 
kánonického procesného práva – súdy a ich príslušnosť, stupne a 
druhy súdov, personálne zloženie súdov, sudcovia a ďalší 
funkcionári.

Vyučuje: doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D. JC.D. Th.D., cirkevný sudca

Voda v právnych vzťahoch

Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov s právnou 
úpravou vstarostlivosti o vodu. Voda je surovinou nevyhnutnou 
pre život, ktorej hodnota v dôsledku znečisťovania životného 
prostredia a v dôsledku globálneho oteplovania neustále narastá. 
Študenti získajú základné vedomosti o právnej úprave ochrany 
vody. 

Vyučuje: JUDr. Michal Maslen, PhD.
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Sociálne 

má zmysel!

ZBIERKA
ZÁKONOV

Choroba Vek

  

  

  

  

Zimnýsemester 

Núdza



Ochrana práv 
osôb so zdravotným 
postihnutím

Zdravotná 
starostlivosť

Invalidita Pracovné 
vzťahy 

Letnýsemester 

Ťažké zdravotné 
postihnutie

$   Riešenie reálnych prípadov ľudí so zdravotným 
 postihnutím
$   Poskytovanie právneho poradenstva, písanie odvolaní 
 a žalôb
$   Pre všetkých študentov denného aj externého štúdia 

Vyučujúca: JUDr. Katarína Fedorová, PhD.


