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OKRUHY TÉM PRE ZÁVEREČNÉ MAGISTERSKÉ SKÚŠKY  

Z ODBORU EURÓPSKE PRÁVO  

AR 2016/2017 

1. História európskej integrácie, vývoj zmluvnej základne Spoločenstiev a Únie 

2. Členstvo v Európskej únii, členstvo Slovenskej republiky v EÚ 

3. Občianstvo Európskej únie 

4. Ciele, hodnoty a demokratické zásady Únie, územná a časová pôsobnosť práva EÚ 

5. Právomoci Európskej únie, zásady subsidiarity, proporcionality a lojality 

6. Viacročný finančný rámec EÚ, rozpočet EÚ (príjmy, výdavky, zásady, plnenie) 

7. Štruktúra inštitucionálneho systému Únie, rozdelenie mocí 

8. Európsky parlament - zloženie, organizácia a právomoci 

9. Európska rada - zloženie, organizácia a právomoci 

10. Európska komisia - zloženie, organizácia a právomoci 

11. Rada EÚ - zloženie, organizácia a právomoci 

12. Dvor audítorov, Európska centrálna banka, orgány EÚ 

13. Postupy prijímania právnych aktov Únie 

14. Účasť Slovenskej republiky na rozhodovacích procesoch EÚ 

15. Právny poriadok EÚ - charakteristika, prednosť práva Únie v právnom poriadku EÚ a SR 

16. Priamy a nepriamy účinok práva Únie 

17. Primárne právo Únie (charakteristika, publikácia, revízia), zmluvy o pristúpení 

18. Základné práva Európskej únie, Charta - záväznosť, výklad a vzťah k Dohovoru 

19. Medzinárodné dohody Únie, dohody členských štátov a ich vzťah k právnemu poriadku EÚ 

20. Všeobecné zásady práva Únie - charakteristika, triedenie 

21. Sekundárne právo Únie - triedenie, právny základ, publikácia, jazykový režim 

22. Nariadenie Únie - základné znaky, implementácia, účinky 

23. Smernica Únie - základné znaky, transpozícia, účinky 

24. Porušenie práva Únie členským štátom - prípady a dôsledky 

25. Aplikácia práva Únie súdmi členských štátov, zásady rovnocennosti a účinnosti 

26. Súdny dvor Európskej únie - štruktúra, organizácia a právomoci, vzťah k vnútroštátnym súdom 

27. Konanie pred Súdnym dvorom EÚ - základné prvky, priebeh 

28. Rozhodnutia Súdneho dvora - triedenie, charakteristika, právne účinky 

29. Prejudiciálne konanie - charakteristika, predmet, priebeh, rozhodnutie a jeho účinky 

30. Fakultatívne a obligatórne podávanie prejudiciálnych otázok, dôsledky ich nepoloženia 

31. Konanie o porušenie povinnosti členského štátu EÚ 

32. Konanie o neplatnosť aktu EÚ, konanie o nečinnosť inštitúcie Únie 
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33. Judikatúra Súdneho dvora EÚ ako prameň práva Únie, metódy výkladu práva Únie 

34. Vnútorný trh Európskej únie (charakteristika, pôsobnosť), stupne ekonomickej integrácie 

35. Zásada nediskriminácie v EÚ, podmienky prípustnosti obmedzení slobôd vnútorného trhu 

36. Voľný pohyb tovarov v EÚ - charakteristika, pôsobnosť, prípustné obmedzenia 

37. Voľný pohyb pracovníkov v EÚ, uznávanie odborných kvalifikácií 

38. Voľný pohyb a pobyt osôb v EÚ - charakteristika, pôsobnosť, prípustné obmedzenia 

39. Sloboda usadzovania - charakteristika, pôsobnosť, prípustné obmedzenia 

40. Voľný pohyb služieb - charakteristika, pôsobnosť, prípustné obmedzenia 

41. Voľný pohyb kapitálu a platieb, európska hospodárska a menová únia 

42. Určenie medzinárodnej súdnej príslušnosti podľa nariadení Brusel Ibis a IIbis 

43. Uznanie a výkon rozhodnutí podľa nariadení Brusel Ibis a IIbis, Európsky exekučný titul 

44. Európske konanie s nízkou hodnotou sporu a Európsky platobný rozkaz 

45. Rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadení Rím I a II 

46. Základná charakteristika a pramene súťažného práva v EÚ, pojem podnik a relevantný trh 

47. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž a ich kontrola  

48. Zneužitie dominantného  postavenia a jeho kontrola  

49. Kontrola koncentrácií v EÚ 

50. Štátna pomoc v práve EÚ a jej právny základ, nezlučiteľná štátna pomoc, výnimky 

 

 


