
Podmienky hodnotenia predmetu FINANČNÉ PRÁVO (ZS 2021/2022) 

V PRÍPADE PREZENČNEJ  FORMY SKÚŠKY: 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 

Záverečné hodnotenie: písomná skúška 

Obsahom písomnej skúšky bude vypracovanie zadania praktického príkladu. Zadanie bude obsahovať 

skutkový stav prípadu a čiastkové otázky. Na vypracovanie má študent 80 minút.   

Spôsob hodnotenia výsledkov skúšky:  každá  čiastková otázka sa bodovo hodnotí, maximálny počet 

bodov je 10. Známka sa určuje nasledovne:   A – 9+ bodov, B – 8 bodov, C – 7 bodov, D – 6 bodov, E – 

5 bodov,  Fx – menej ako 5 bodov. V prípade, ak vychádza bodové hodnotenie na rozhraní dvoch 

známok, hodnotenie klesá smerom k horšej známke.  

 

Študent môže na skúške používať vlastné  nekomentované znenie daňových zákonov v tlačenej 

podobe (zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, 

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel). Zároveň je nutné ako pomôcku 

si priniesť kalkulačku. 

POZOR: nie je dovolené používať kalkulačku ani znenie daňových zákonov  v telefónoch, tabletoch 

a podobných zariadeniach! 

 

V PRÍPADE DIŠTANČNEJ SKÚŠKY Z DÔVODU PANDEMICKÝCH OPATRENÍ: 

Ak pandemická situácia spojená s ochorením COVID-19 neumožní prezenčné skúškové obdobie bude 

hodnotenie z predmetu Finančné právo prebiehať nasledovne: 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 

Záverečné hodnotenie: písomná skúška 

Obsahom skúšky bude  vypracovanie zadania praktického príkladu.   Skúšajúci pedagóg rozpošle cez 

systém MAIS zadanie jednotlivým na termín skúšky prihláseným študentom na začiatku termínu 

skúšky. Zadanie bude obsahovať skutkový stav prípadu a čiastkové otázky. Na vypracovanie bude mať 

študent 90 minút, pričom v tomto časovom limite musí odoslať vypracované zadanie na email 

pedagóga, z ktorého mu bolo doručené zadanie príkladu.  

Spôsob hodnotenia výsledkov skúšky: rovnaké ako pri prezenčnej forme skúšky 

Skúšajúci v oboch alternatívnych formách skúšok: -  JUDr. Ľubica Masárová, PhD.  

V Trnave 20. 9. 2022 

 


