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Komisia pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác zo študijných 
predmetov Finančné právo a Daňové právo 

 
O k r u h    o t á z o k 

pre ústnu časť rigoróznej skúšky 

Finančné právo 

1. Podstata financií, ich členenie, funkcie a vzťah k predmetu finančno-právnej regulácie 
2. Podstata finančnej kontroly, jej právna úprava, druhy, úlohy a orgány 
3. Organizačno-právna základňa finančnej sústavy, jej členenie a  úlohy 
4. Finančné orgány, ich druhy, postavenie a kompetencie 
5. Postavenie, predmet, pojem a systém slovenského finančného práva 
6. Pramene, funkcie a princípy slovenského finančného práva 
7. Finančné právo a jeho vzťah k ostatným odvetviam verejného práva  
8. Finančno-právne normy, ich podstata, členenie, realizácia a aplikácia v praxi 
9. Finančno-právne vzťahy, ich členenie, prvky, predpoklady a charakteristika  
10. Ekonomická a právna podstata štátneho rozpočtu a jeho funkcie 
11. Ekonomická a právna podstata rozpočtov územnej samosprávy a ich funkcie 
12. Príjmová a výdavková časť štátneho rozpočtu a jej právne zakotvenie 
13. Príjmová a výdavková časť rozpočtov územnej samosprávy a ich právna úprava 
14. Osobitosti rozpočtového a finančného hospodárenia obcí a vyšších územných celkov 
15. Systém štátnych účelových fondov, ich právna podstata, funkcie a zásady 
16. Pojem a pramene slovenského rozpočtového práva 
17. Rozpočtové zásady (pravidlá) a ich právna úprava 
18. Rozpočtový proces, jeho právna úprava a etapy  
19. Vzťah rozpočtového procesu k zákonodarnému procesu 
20. Právna úprava finančného hospodárenia štátnych podnikov 
21. Právna úprava finančného hospodárenia rozpočtových organizácií 
22. Právna úprava finančného hospodárenia príspevkových organizácií 
23. Právna úprava finančného hospodárenia verejnoprávnych inštitúcií 
24. Právna úprava finančného hospodárenia vybraných neziskových subjektov 
25. Pojem „mena“ a „menové sústavy“ a vzťah k financiám.  
26. Pôsobnosť NBS v oblasti meny a peňažného obehu 
27. Finančný trh, jeho podstata, funkcie a druhy 
28. Predmet a pramene práva finančného trhu 
29. Vybrané subjekty finančného trhu 
30. Dohľad nad finančným trhom 
31. Ochranné a garančné fondy 
32. Právne postavenie a úlohy obchodných bánk a ich vzťah k NBS 
33. Podstata, členenie a úlohy cla v trhovej ekonomike 
34. Právne zakotvenie, podstata a druhy colných režimov 
35. Právna úprava colného konania a jeho vzťah k daňovému a správnemu konaniu 
36. Právna úprava devízového hospodárstva, jej zásady a základné pojmy 
37. Devízové hodnoty a obchodovanie s nimi z pohľadu platnej právnej úpravy 
38. Devízové orgány a ich kompetencia 
39. Devízová príslušnosť osôb  a práva a povinnosti tuzemcov a cudzozemcov 
40. Devízová licencia 
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Daňové právo 

1. Pojem a funkcie daní a poplatkov, ich členenie a právne zakotvenie 
2. Medzinárodné dvojité zdanenie a daňové úniky 
3. Pojem, predmet a systém daňového práva 
4. Postavenie, pramene, princípy a funkcie daňového práva 
5. Charakteristika daňovo-právnych noriem a ich realizácia a aplikácia v praxi 
6. Charakteristika daňovo-právnych vzťahov a ich náležitosti 
7. Právna úprava DPH, jej charakteristika  a daňové prvky 
8. Zdaniteľné obchody pri DPH, ich druhy a miesto zdaniteľných obchodov  
9. Registrácia pre DPH 
10. Daňový základ a vznik daňovej povinnosti pri DPH 
11. Odpočítanie a pomerné odpočítanie DPH a nadmerný odpočet 
12. Oslobodenie od dane a vrátenie DPH 
13. Osoby povinné platiť DPH a ich povinnosti 
14. Daň z príjmov, jej právna úprava a daňové prvky 
15. Predmet a základ dane z príjmov 
16. Daňovníci dane z príjmov 
17. Oslobodenie od dane z príjmov 
18. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku 
19. Daň z motorových vozidiel, jej právna úprava a daňové prvky 
20. Miestne dane, ich charakteristika a jednotlivé druhy 
21. Daň z nehnuteľností, jej právna úprava a charakteristické  znaky 
22. Právna úprava správnych poplatkov a daňové prvky 
23. Právna úprava súdnych poplatkov a daňové prvky 
24. Právna úprava udržiavacích poplatkov a daňové prvky 
25. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestny poplatok 

za rozvoj: právna úprava a daňové prvky 
26. Finančná (daňová) správa verzus správa daní 
27. Právna úprava správy daní 
28. Správcovia dane a druhostupňové orgány 
29. Príslušnosť na správu daní a modifikácia príslušnosti 
30. Princípy a zásady správy daní  a ich premietnutie v daňových predpisoch 
31. Osoby zúčastnené na správe daní. Daňové subjekty a iné osoby. Procesné zastúpenie 
32. Podania pri správe daní. Podanie daňového priznania, hlásenia a prehľadu 
33. Doručovanie pri správe daní, spôsoby a formy doručovania 
34. Lehoty pri správe daní. Počítanie lehôt, predlženie a zmeškanie lehoty 
35. Vyhľadávacia činnosť a postup správcu dane pri miestnom zisťovaní 
36. Postup správcu dane pri zabezpečení veci a pri prepadnutí veci 
37. Postup správcu dane pri daňovej kontrole 
38. Postup správcu dane pri určení dane podľa pomôcok 
39. Použitie platieb na daň a formy a spôsoby platenia daní 
40. Odklad platenia dane a povolenie splátok 
41. Daňové preplatky a daňové nedoplatky 
42. Daňové konanie, jeho všeobecná charakteristika a účel 
43. Začatie daňového konania a jeho účinky. Prekážky v daňovom konaní 
44. Rozhodnutie v daňovom konaní, jeho druhy, náležitosti, platnosť, právoplatnosť 

a vykonateľnosť  
45. Osobitné daňové konania 
46. Odvolacie konanie 
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47. Obnova konania 
48. Podstata, zásady a začatie daňového exekučného konania 
49. Odloženie daňovej exekúcie a zastavenie daňového exekučného konania 
50. Spôsoby vykonávania daňovej exekúcie 
 

V Košiciach dňa 8. augusta 2022                                                                 

 

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., v. r.                  doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r. 

                 vedúci katedry                                                               dekan fakulty 


