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Abstrakt 
 

Autori príspevku reagujú na aktuálny vývoj daňovo-právnej normotvorby v národnom, 
európskom a medzinárodnom kontexte, s ohľadom na premietnutie sa tohto vývoja v 
pedagogickom procese. Východiskom je pritom súčasný stav výučby daňového práva ako 
samostatného právneho odvetvia v podmienkach univerzitného vzdelávania na právnických 
fakultách.  
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Abstract 
 

The authors of the paper respond to the current development trends in the field of tax 
legilsation in national, European and international context, with respect to the reflection of 
these development trends in the educational process. The starting point is the current status of 
teaching of tax law as a separate branch of law in terms of university education at law 
faculties. 
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1. ÚVOD 
 
Posledné storočie vývoja spoločnosti bolo poznamenané mnohými zásadnými 

zmenami v jej fungovaní, kde rozhodujúcu úlohu zohralo okrem jej predvojnového 
a povojnového usporiadania aj obdobie socializmu v štátoch strednej a východnej Európy 
a jeho následné prekonanie pri prechode na trhovo orientovanú ekonomiku s dôrazom na 
uplatňovanie demokratických princípov vo fungovaní štátu. Rozmanitosť týchto zásadných 
spoločenských zmien však pokračuje aj v priebehu jej súčasného vývoja, kedy sme svedkami 
prebiehajúceho dynamického rozvoja spoločensko-ekonomických vzťahov, ako aj vzťahov 
medzi štátmi v medzinárodnom kontexte. Výsledkom týchto súčasných zmien je zvyšujúca sa 
miera medzinárodnej kooperácie štátov a intenzívna integrácia v európskom priestore.  

Právo ako fenomén je vo svojej podstate nerozlučne spojené so spoločnosťou, v ktorej 
vzniká a pôsobí. Popri tejto podmienenosti práva spoločenským kontextom jeho existencie 
však môžeme identifikovať aj podmienenosť rozvoja spoločenských vzťahov platným 
a účinným súborom právnych noriem, ktoré sa v nej realizujú. Výsledkom je vzájomné 
pôsobenie spoločnosti a práva, čo je potrebné rešpektovať a zohľadniť pri ich bližšom 
skúmaní.  

                                                            
1 Tento článok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/1170/12. 
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Naznačený spoločenský vývoj sa tak viditeľne premieta aj do oblasti práva a  naďalej 
sa v ňom prejavuje. Zvyšujúci sa podiel európskej a medzinárodnej normotvorby na celkovom 
obsahu práva2, ako aj pokračujúci vývoj vnútroštátnej právnej úpravy so sebou prináša 
nevyhnutnosť pružne reagovať na tieto zmeny zo strany právnickej obce a dobre sa v nich 
orientovať. Uvedené sa následne premieta aj do sféry poskytovania právnych služieb, kde 
zohľadnenie európskeho a medzinárodného kontextu práva je v súčasnosti nevyhnutnosťou. 
Tieto skutočnosti nachádzajú svoje plné vyjadrenie aj v oblasti daňovo-právnej regulácie, 
ktorú je možné označiť ako jednu z najviac sa rozvíjajúcich právnych úprav v súčasnosti.  

Osobitne je potrebné zdôrazniť význam daňového práva ako samostatného právneho 
odvetvia, a to vzhľadom na majoritný podiel daňových príjmov na celkových príjmoch 
verejných rozpočtov, ako aj na závažnosť zásahov do osobnej a majetkovej sféry jednotlivých 
subjektov prostredníctvom daňovo-právnych noriem.  

V tomto príspevku sa pokúšame identifikovať najzásadnejšie obsahové zmeny 
daňovo-právnej normotvorby a zodpovedať pri tom na otázku, nakoľko sú tieto zmeny 
zohľadnené v obsahu vzdelávania na právnických fakultách a v čom je potrebné prispôsobiť 
súčasné vzdelávanie v oblasti daňového práva, aby ešte viac prispievalo ku komplexnej 
a plnohodnotnej príprave na plnenie úloh v najrôznejších oblastiach právnických povolaní. 

 
2. GLOBALIZÁCIA DAŇOVÉHO PRÁVA 

 
V súvislosti s naznačeným kontextom internacionalizácie a europeizácie práva je 

možné v odbornej literatúre postrehnúť akcentovanie troch dominantných prvkov spôsobilých 
vplývať na charakter právnického vzdelávania na európskom kontinente (Maduro, 2008, s. 1-
7). Prvým je poukázanie na nevyhnutnosť prejavenia sa stúpajúcej internacionalizácie 
a europeizácie práva v rovnakom charaktere právnického vzdelávania, ktoré postupne 
nadobúda rovnaký rozmer. Stupeň tejto europeizácie je pritom merateľný prostredníctvom 
stúpajúceho podielu európskej normotvorby na celkovej normotvorbe členských štátov 
Európskej únie. Najkonzervatívnejšie odhady v tejto súvislosti poukazujú na 50%-ný podiel 
európskych noriem na celkovej legislatíve európskych štátov. Na význam európskeho práva je 
možné tiež poukázať prostredníctvom vysokého počtu súdnych rozhodnutí súdov členských 
štátov, v ktorých sú uplatnené argumenty poukazujúce na nevyhnutnosť aplikácie 
a zohľadnenia primárneho a sekundárneho práva Európskej únie. Vysokú výpovednú hodnotu 
má aj počet právnych vecí prejednávaných Súdnym dvorom Európskej únie.  

Druhým prvkom vplývajúcim na podobu uskutočňovania právnického vzdelávania je 
v naznačených súvislostiach aj jeho interakcia s trhom právnych služieb. V tejto súvislosti je 
väčšinou poukazované na prejavovanie sa medzinárodného prvku aj vo fungovaní 
nadnárodných spoločností poskytujúcich právne služby, k čomu zaiste prispela aj postupná 
liberalizácia cezhraničného poskytovania právnych služieb v Európe a k čomu sa aktuálne 
hlási aj Svetová obchodná organizácia na globálnej úrovni.  

Tretím prvkom odzrkadľujúcim sa v právnickom vzdelávaní je nakoniec aj rozvoj 
európskeho a celosvetového trhu s právnym vzdelaním, v súvislosti s čím je poukazované 
najmä na výrazný rozmach LLM študijných programov. Uvedené je možné v celom rozsahu 
uplatniť aj na podobu a rozvoj vzdelávania v oblasti daňového práva, ktoré je už v súčasnosti 
možné považovať za rovnocenné a samostatné právne odvetvie systému práva a ktorého 

                                                            
2 T. C. Halliday, P. Osinsky, K. S. Cook a D. S. Massey definujú globalizáciu práva ako celosvetový vývoj 
nadnárodných právnych štruktúr a diskurzov, ktorému je možné pripísať atribúty rozľahlosti, intenzity, rýchlosti  
a vplyvu. 
Porov. HALLIDAY, T.,C. – OSINSKY, P. – COOK, K.,S. – MASSEY, D., S.: Globalisation of law. In: Annual 
review of Sociology, 2006, Vol. 332, Issue 1, p447-470. 
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výučba na právnických fakultách ma nepochybne nezastupiteľnú úlohu. Aj preto sú vyššie 
popísané prvky relevantné a vysoko aktuálne aj pre vývoj ďalšieho vzdelávania v oblasti 
daňového práva. 

V podmienkach Slovenskej republiky vývoj právnej úpravy v oblasti daňového práva 
za posledné dve dekády napredoval, dá sa povedať, míľovými krokmi. Možno skonštatovať, 
že tento vývoj dospel do štádia, keď sa daňové právo dostalo do roviny samostatného 
právneho odvetvia (Babčák, 2008, s. 101-109, Bujňáková, 2005, s. 20, Husár, 2007, s. 25 ), 
vyčleneného z rámca finančného práva, disponujúceho vlastným špecifickým predmetom 
právnej regulácie, obsiahnutého vo vlastných daňovo-právnych prameňoch práva, 
regulujúcich vlastné špecifické daňovo-právne vzťahy.  

Po roku 1992 sme získali kompletne obnovenú legislatívu3, ktorá stále napreduje 
uskutočňovaním ďalších reformných krokov. Kvalita tejto legislatívy sa výrazne zvýšila po 
poslednej reforme v rokoch 2004-2006. Permanentne však dochádza k legislatívnym zmenám, 
pričom, bohužiaľ veľkú, a nie vždy pozitívnu, úlohu zohráva aktuálne, po každých 
parlamentných voľbách vytvorené, politické prostredie4. V súčasnosti stojíme pred bránami 
ďalšej rozsiahlej reformy daňovej oblasti, ktorá sa začína účinnosťou nového daňového 
poriadku, teda procesného kódexu daňového práva, od roku 2012. Tento nový zákon o správe 
daní je súčasťou „Reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a 
poistných odvodov“, ktorá je realizovaná prostredníctvom programu UNITAS, ako prvá fázy 
etapy UNITAS I.  V tejto prvej fáze sa teda uskutoční reforma daňovej a colnej správy, ako 
samostatných organizácií, ktoré sa následnej v druhej fáze zlúčia do finančnej správy SR. 
Podstatou etapy UNITAS II je zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov.  

Súčasný vývoj v oblasti daňového práva nás nevyhnutne núti k zamysleniu sa nad jeho 
novým rozmerom - dimenziou daní v európskom, resp. medzinárodnom meradle. Ako uvádza 
V. Babčák (2010, s. 37), „budúcnosť slovenského práva, pokiaľ ide o jeho vnútornú 
štrukturalizáciu je treba vidieť skôr v jeho členení na právo vnútroštátne a právo EÚ, než 
napríklad v členení na právo verejné a právo súkromné.“ Nazeranie na daňové právo ako na 
vnútroštátne odvetvie práve už nijako nepostačuje na jeho plné a správne obsiahnutie. Daňová 
suverenita členských štátov naráža na vôľu únie ako celku už od momentu vytvárania 
vnútorného trhu. Štáty sa jej do istej miery vzdali v prospech jedného celku z dôvodu 
vzájomných výhod a lepšieho fungovania európskeho priestoru.5 Daňová oblasť totiž 
predstavovala a stále predstavuje jednu z kľúčových pre spoločné fungovanie Európskej únie 
a pre jej ekonomiku a vnútorný trh charakterizovaný štyrmi základnými slobodami. Z tohto 
pohľadu bolo logickým vyústením uskutočnenie v podstate plnej harmonizácie nepriamych 
daní. Tu bolo nevyhnutné zrealizovať harmonizáciu, keďže ide o základnú podmienku 
efektívneho a reálneho fungovania vnútorného trhu z dôvodu ich bezprostredného vplyvu na 
voľný pohyb tovaru a služieb medzi členskými štátmi. Tendencie uskutočňovania ďalších 
viac – menej harmonizačných krokov zo strany únie však pokračujú a zasahujú aj do ďalších 
častí daňových systémov členských štátov – hlavne priamych daní. Snahy únie sa aktuálne 
prejavujú pri dani z príjmov právnických osôb. Tieto koncepcie však vyvolávajú prudkú 
diskusiu ohľadom ich kladov a záporov pre EÚ ako celok ako aj pre jednotlivé členské štáty, 

                                                            
3 V platnosti neostal žiadny právny predpis z obdobia pred rokom 1989, taktiež nie je súčasťou nášho právneho 
poriadku ani jediná daň, ktorá platila na Slovensku pred týmto rokom, došlo k zavedeniu nových daňovo-
právnych inštitútov,ktoré predchádzajúca právna úprava nepoznala a celkovo došlo k zmenám v chápaní miesta 
daňového práva v právnom poriadku SR. V. Babčák, 2010, s. 35 – 36. 
4 Pozri napr. V. Babčák a kolektív, 2010 s. 16. 
5 Biela kniha dokončenia vnútorného trhu z roku 1985 stanovila úlohu, „aby daňové systémy členských štátov 
zaistili podnikateľom prosperitu a výhody plynúce z členstva, podporovali vnútorné investície a zamestnanosť, 
zároveň však nemohli poskytovať priestor pre nelegálne daňové transakcie, vyhýbanie sa plateniu daní 
a daňovým podvodom.“ J. Široký, 2007, s. 22. 
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i samotné daňové subjekty, rovnako ako o spôsoboch presadzovania takýchto snáh na pôde 
EÚ6. Týmto otázkam sa v súčasnosti venuje mimoriadna pozornosť7, keďže vyžadujú 
komplexné zhodnotenie všetkých pozitív i negatív, ako napr. otázka daňovej konkurencie8.   

Ďalším rozmerom, ktorý nevyhnutne musíme zohľadniť je aj otázka medzinárodného 
dvojitého zdanenia či daňových únikov, ktoré sú vyústením problematického zvládania 
právnej regulácie komplikovaných vzťahov na nadnárodnej úrovni, vyplývajúcich 
z existencie nadnárodných korporácií, v kombinácii s existenciou daňových rajov.  

 
3. VÝUČBA DAŇOVÉHO PRÁVA 

 
Výučba každého predmetu na vysokej škole je pre pedagóga osobitnou výzvou 

a zodpovednosťou, a to s ohľadom na tri zásadné aspekty. Tým prvým momentom, ktorý  
zároveň zohráva kľúčovú úlohu pri motivácii študenta zaoberať sa vybranou problematikou, 
je správne koncipovanie učebných osnov. Osnovy zohrávajú zásadnú úlohu v tom, akým 
smerom sa musí konkrétny vyučujúci nechať viesť pri zabezpečovaní výučby, i keď samotná 
realizácia výuky v rámci prednášok a seminárov do veľkej miery závisí na konkrétnej osobe. 
V rámci nich je potrebné zohľadniť všetky aspekty, ktoré sú pre študentov konkrétneho 
predmetu nevyhnutné na jeho dostatočné zvládnutie a osvojenie si predmetnej matérie, tak 
aby mali dostatočné vedomosti na všeobecnej úrovni danej problematiky ale zároveň aj 
ohľadne jej detailnej úpravy potrebnej pre správnu aplikáciu v praxi. Tu často vyvstáva 
problém, do akej miery a hĺbky by až konkrétny vyučovací predmet mal prenikať, akú šírku 
matérie mal ponímať, a v ktorých svojich aspektoch by mali byť isté úzko špecifické či 
naopak generalizujúce sféry inkorporované do samostatného, špecializovaného predmetu. 
Ďalším fundamentálnym aspektom, ktorý je potrebné mať na pamäti, je vývoj v príslušnej 
sfére a jeho neustále sledovanie. 

Faktor existencie predmetu s konkrétnym zameraním a obsahovým naplnením však 
nie je jediným dôležitým aspektom a netreba preto zabúdať ani na vplyv, ktorý má pôsobenie 
samotného pedagóga pri výučbe konkrétneho predmetu.9 Zohľadňujúc totiž praktické 
skúsenosti, je nesporným faktom, že pokiaľ študent má možnosť voľby, vyberá si predmet nie 
len podľa jeho tematického zamerania či obsahovej náplne, ale kľúčový moment zohráva 
osoba vyučujúceho, tak z hľadiska jeho vedomostí a praktických skúseností, ako aj ľudských, 
charakterových vlastností, spôsobu, akým k svojim študentom pristupuje a v neposlednom 
rade aj spôsobu, akým vedie prednášku či seminár či aké postupy a pomôcky pri svojom 
pedagogickom pôsobení využíva. Akékoľvek moderné a inovatívne prístupy k vyučovaniu by 
sa totiž v teoretickej rovine vytvorili, je skutočne len na samotnom pedagógovi, ako ich reálne 
implementuje do ním uskutočňovaného učebného procesu.  

V neposlednom rade je potrebné mať na pamäti aj dôsledné uplatňovanie prístupov 
smerujúcich študentov do pozície, v ktorej, samozrejme okrem odborných poznatkov, 
nadobudnú  aj schopnosť:  

                                                            
6 „Komisia vo svojom stanovisku k Dohovoru o budúcnosti Európy (KOM (2003) 548 v konečnom znení), 
vyjadrila presvedčenie, že zachovanie jednomyseľnosti pre všetky daňové rozhodnutia, sťažuje dosiahnutie 
úrovne  daňovej  koordinácie potrebnej pre Európu a podala návrhy na prechod na hlasovanie kvalifikovanou 
väčšinou v určitých daňových oblastiach, členské štáty však nesúhlasili s týmito návrhmi ohľadne hlasovania 
kvalifikovanou väčšinou.“ 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy/index_en.htm  
7 Pozri: M. Zajíčková, 2010, P. B. Sorensen, 2003, I. Szarowská, 2008, A. Van der Horst, L. Bettendorf, H. 
Rojas-Romagosa, 2007. 
8 Bližšie pozri prednášky D. J. Mitchella dostupné na: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika: 
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?daniel-j-mitchell 
9 Ako na to poukazuje napr. M. Sirotová, 2009, s.  či I. Turek, 2008, s.137. 
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a) samostatne pracovať s odbornou literatúrou, vyhľadávať informácie o aktuálnom 
vývoji právneho stavu, osobitne pokiaľ ide o európsku normotvorbu a pružne reagovať 
na tieto zmeny, s čím súvisí schopnosť 

b) obmedziť jednoduché memorovanie informácii poskytnutých vyučujúcim, 
prednášajúcim či odporúčanou študijnou literatúrou v prospech spôsobilosti 
abstrahovať z viacerých prezentovaných prístupov a dospieť k správnemu záveru, 

c) aktivizovať sa vo vyhľadávaní podnetov pre diskusiu a prezentovať samostatne 
získané poznatky,  

d) využívať medzi-predmetové súvislosti. 
 

3.1 Formálne a obsahové usporiadanie výučby daňového práva 
 
Všetky uvedené skutočnosti sa naplno prejavujú aj v oblasti daňového práva ako 

pedagogickej disciplíny. Nie je mnoho právnických fakúlt, kde by sa otázkam daní venovalo 
toľko pozornosti ako na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Avšak tak právny ako aj 
faktický vývoj v tejto oblasti i dôležitosť daní ako základného príjmového zdroja štátneho 
i miestnych rozpočtov sú dostatočnými dôvodmi na to, aby sa sfére zdaňovania a jej právnej 
úprave venovala adekvátna pozornosť.  

Práve Alma mater oboch autorov tohto príspevku vyučuje „Daňové právo“ ako 
samostatný vyučovací predmet v hlavnej kategórii povinných predmetov a v rovine praktickej 
aplikácie výberový predmet  „Klinika daňového práva“. Matéria daňového práva predstavuje 
oblasť mimoriadne náročnú na zvládnutie. V týchto intenciách je potrebné zvýrazniť, že 
základná problematika daňového práva SR sa vyučuje v rámci dvoch semestrov, kde sa 
v prvom semestri pozornosť venuje všeobecno-teoretickým otázkam daňového práva 
a následne hmotno-právnej úprave jednotlivých daní našej daňovej sústavy, so zameraním na 
daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a miestne dane. Druhý semester tejto výučby je potom 
venovaný daňovému právu procesnému, a to tak pokiaľ ide o jeho základné východiská ako aj 
samotnú právnu úpravu.10  

Navyše, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach ponúka možnosť alternatívy v podobe 
štátnej skúšky aj z predmetu Daňové právo. Z týchto ako aj ďalších uvedených dôvodov 
považujeme za nedostatočné zaoberať sa problematikou daní a poplatkov len v rámci výuky 
študijného predmetu Finančné právo, ako je to zvykom na iných právnických fakultách11. 
Táto skutočnosť má svoj priamy odraz aj v odporúčanej študijnej literatúre12. Podľa nášho 

                                                            
10 Na tomto mieste považujeme za nevyhnutné poznamenať, že procesnej stránke daňového práva sa venuje 
mimoriadne málo pozornosti zo strany predstaviteľov vedy daňového i finančného práva v porovnaní 
s pozornosťou, aká sa venuje hmotno-právnej stránke zdaňovania. V podstate sa dá skonštatovať, že jednu 
z mála ucelených koncepcií či rozpracovania teoretických poznatkov v otázkach správy daní a daňového konania 
prezentuje len V. Babčák, a prevažujúca časť autorov vo svojich publikáciách venuje procesnej stránke oveľa 
menšiu pozornosť, než si táto sféra zaslúži. Pozri aj pozn. pod čiarou č. 14.  
11 Prehľad vyučovaných predmetov samostatne venovaných daňovému právu na iných právnických fakultách 
v SR: 
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – „Daňové právo“ ako povinne voliteľný predmet pre 
bakalársky študijný program v zimnom semestri tretieho ročníka, „Medzinárodné zdaňovanie“ ako výberový 
predmet pre magisterský študijný program v zimnom a letnom semestri prvého ročníka, vyučovaný v Anglickom 
jazyku a „Daňové účtovníctvo“ ako výberový predmet  pre magisterský študijný program v prvom ročníku  
Trnavská univerzita – žiaden 
Právnická fakulta Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove – nezverejnené 
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bella – nezverejnené 
Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola – nezverejnené   
12 Porovnaj: V. Babčák, 2010, M. Bakeš, A. Pauličková, a kol., 2007, L. Balko, V. Babčák, a kolektív, 2006, L. 
Balko, J. Králik a kol., 2010, M. Bakeš, M. Karfíková, P. Kotáb, H. Marková a kol., 2009, P. Mrkývka a kolektív 
autorů, 2006 . 
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názoru, obsiahnuť celú problematiku daňového práva v rozmere jeho súčasného rozsahu, ba 
až rozmachu, už vyžaduje nie len vyučovanie v rovine daňového práva ako samostatného 
predmetu, ale aj kreovanie nových súčastí výučby vo forme samostatných predmetov 
špecializovaných na vybrané aspekty daňového práva ako právneho odvetvia.  

Na vyššie popisovaný dynamický vývoj daňovo-právnej úpravy je potrebné upriamiť 
pozornosť aj v rámci vyučovacieho procesu na vysokých školách ohľadne výuky daňového 
práva ako vyučovacieho predmetu. Takémuto globálnemu pohľadu na sféru daní však v rámci 
vyučovania základných poznatkov o daňovom práve nie je možné venovať adekvátnu 
pozornosť, a to z dvoch dôvodov. Jednak samotná podstata a právna úprava daňového práva 
ako odvetvia vnútroštátnej časti právneho poriadku je natoľko podrobná a komplikovaná, že 
sama o sebe plne napĺňa učebné osnovy tohto predmetu. Jednak možno konštatovať ten istý 
záver o rozsiahlosti a podrobnosti, ale práve vo vzťahu k medzinárodnému aspektu daňového 
práva, teda interakcie vnútroštátnych prameňov s tými medzinárodnými a ich vzájomných 
väzieb. Venovať sa teda súčasne obom rozmerom - problematikám v rámci jedného predmetu 
teda je už len ťažko predstaviteľné, keďže by nemohli byť uskutočnené s uspokojivými 
výsledkami, a ani reálne možné vzhľadom na spomínanú obsiahlosť matérie. Z tohto dôvodu 
považujeme za nevyhnutne a prospešné zamerať pozornosť na nadnárodnú stránku daňového 
práva formou osobitného študijného predmetu. Podporným argumentom je aj prehĺbenie 
poznatkov o tejto problematike u tých študentov, ktorí počas štúdia základov daňového práva 
nadobudnú záujem o získanie podrobnejších poznatkov v tejto oblasti a napomôcť tak ich 
lepšiemu uplatneniu v aplikačnej praxi v rámci tejto sféry práva.  

Záver o potrebe náležitého zváženia kreovania nového študijného predmetu, ktorý by 
študentom poskytoval možnosť štúdia a lepšieho porozumenia medzinárodných a európskych 
súvislosti daňového práva potvrdzujú aj výstupy činnosti  Európskej asociácie právnických 
fakúlt13. Tá vo svojej správe „For a European Space of Legal Education“ poukazuje na 
potrebu uskutočnenia niekoľkých odvážnych krokov nevyhnutných na dosiahnutie 
konkurencieschopnosti európskych právnických fakúlt s právnickými fakultami v Spojených 
štátoch amerických. Okrem iného tu zdôrazňuje najmä potrebu obsahovej diferenciácie 
výučby prebiehajúcej na bakalárskom a magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania. 
Bakalárske študijné programy by podľa jej odporúčaní mali zahŕňať predovšetkým 
komplexné štúdium vnútroštátneho práva, a to predovšetkým ústavného, administratívneho, 
trestného a občianskeho práva, zahŕňajúc aj procesnú stránku týchto odvetví. Magisterské 
programy by mali byť následne zamerané na európske právo a na štúdium ľudských práv, ako 
aj na štúdium ústavného, administratívneho a obchodného práva, práva duševného vlastníctva, 
práva životného prostredia, súťažného a spotrebiteľského práva, to všetko za súčasného 
zohľadnenia európskych a medzinárodných prvkov v ich obsahu.14 V zmysle uvedeného, 
zaradenie študijného predmetu „Medzinárodné daňové právo“  do obsahu vzdelávania na 
právnických fakultách formálne aj obsahovo zapadá do načrtnutého trendu vývoja 
právnického vzdelávania  a môže byť jedným z prvých krokov na ceste k dôslednému 
uplatňovaniu Bolonského procesu, ku ktorému sa v plnej miere hlási aj Slovenská rektorská 

                                                            
13 Európska asociácia právnických fakúlt je organizáciou reprezentujúcou európske právnické fakulty a za týmto 
účelom združuje približne polovicu týchto právnických fakúlt. Bola založená v roku 1995 a koordinuje 
iniciatívny a činnosti v oblastiach súvisiacich s právnickým vzdelávaním, odbornou prípravou a mobilitami 
študentov a profesorov v medziach jej členskej základne.  Organizuje tiež v ročných intervaloch konferencie 
poskytujúce priestor pre diskusiu o aktuálnych témach právnického vzdelávania a vzdelávania vo všeobecnosti, 
za účasti predstaviteľov odbornej verejnosti a politického života. 
14 V tejto svojej správe Európska asosiácia právnických fakúlt pripúšťa aj uplatnenie tzv. „upside down“ modelu 
pozostávajúceho z výučby medzinárodnej a európskej normotvorby v bakalárskom stupni štúdia a zahŕňajúceho 
otázky vnútroštáneho práva do magisterského štúdia. Zároveň však poukazuje na predčasnoť uplatnenia tohto 
modelu vo všeobecnej rovine a dáva do pozornosti možnosť jeho skúšobného uplatnenia v pilotných projektoch 
na vybraných právnických fakultách.  
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konferencia15. Takáto modifikácia vo výučbe daňového práva by sa tak mohla stať vhodným 
impulzom pre implementáciu obdobných opatrení aj vo vzťahu k ďalším predmetom 
vyučovaným na Právnických fakultách v Slovenskej republike. 

Zaradenie študijného predmetu „Klinika daňového práva“ do súčasnej štruktúry 
predmetov vyučovaných v rámci realizácie študijného programu v odbore právo na Právnickej 
fakulte UPJŠ v Košiciach je nesporne potrebné vyhodnotiť ako významný prvok prispievajúci 
k modernizácii právnického vzdelávania. Vyššie navrhované členenie výučby daňového práva 
zohľadňujúce jeho vnútroštátny, medzinárodný a európsky rozmer by sa vo svojich 
dôsledkoch kvalitatívne prejavilo aj v oblasti realizácie výučby v rámci tohto klinického 
vzdelávania. Systematické zaradenie tejto zložky výučby do záveru prípravy na právnické 
povolanie, kde by študenti disponovali spôsobilosťou dostatočnej orientácie v členitej 
daňovo-právnej normotvorbe na vnútroštátnej aj nadnárodnej úrovni, nadobudnutej v rámci 
štúdia základov daňového práva a medzinárodnej daňovo-právnej normotvorby, by umožnilo 
kvalitatívne výraznejšie prehĺbenie ich poznatkov a zručností, ktoré v priebehu štúdia 
nadobudli.   

Seriózne zaoberanie sa problematikou právnického vzdelávania v Slovenskej 
republike si okrem vyššie uvedeného vyžaduje upriamiť pozornosť aj na jeden z jeho 
výrazných negatívnych javov, ktorým je absencia organického spojenia teoretickej  
a praktickej prípravy študentov na výkon budúceho povolania v rôznych oblastiach 
spoločenského života. Akokoľvek prospešné a nevyhnutné je dôsledné zabezpečenie 
realizácie systematickej teoretickej prípravy v rámci vzdelávania v priebehu výučby 
jednotlivých právnych odvetví, nadviazanie na túto prípravu v podobe umožnenia výkonu 
praktických činností spojených s jednotlivými právnymi profesiami sa v súčasnosti, aj 
s ohľadom na zvyšujúce sa požiadavky a nároky trhu práce na absolventov vysokých škôl, 
javí ako nevyhnuté a nanajvýš žiaduce. Aj preto sa nazdávame, že výučbu práva by bolo 
možné obohatiť o jej praktickú zložku, čo by sa nepochybne stretlo s pozitívnymi ohlasmi tak 
v radoch študentov, ako aj v radoch budúcich zamestnávateľov. Zapojenie sa študentov práva 
do činnosti príslušných orgánov verejnej moci a osôb pôsobiacich v jednotlivých oblastiach 
výkonu právnických profesií v podobe obligatórnych praktických stáží si však zrejme bude 
vyžadovať pre svoje efektívne uplatnenie aj zodpovedajúce legislatívne zakotvenie tohto 
druhu činnosti vykonávanej v priebehu prípravy na právnické povolanie. Zabezpečil  by sa tak 
záujem spoločnosti na výchove právnikov spôsobilých efektívne využívať nadobudnuté 
poznatky a konfrontovať ich v konkrétnych prípadoch realizácie a aplikácie práva.  

 
3.2 Implementácia nových didaktických prístupov 

 
Súčasný priebeh výučby daňového práva je možné hodnotiť z hľadiska jeho 

konkrétneho uskutočňovania a metód v ňom využívaných veľmi pozitívne. K tomuto 
hodnoteniu nepochybne prispieva aj vysoká miera využívania materiálno-technických 
didaktických pomôcok vo výučbe, čo zaiste umožňuje lepšie osvojovanie si vedomostí 
a rovnako tiež prispieva k atraktivite jeho uskutočňovania. Dynamický vývoj v oblasti právnej 
úpravy daňového práva a najmä stúpajúca intenzita integrácie na pôde Európskej únie nás 
však nútia k zamysleniu nad ďalšími prvkami, ktoré by pomohli kvalitatívne pozdvihnúť 
výučbu daňového práva.  

Z relatívne veľkého počtu možností, ktoré by na tomto mieste prichádzali do úvahy, 
zvýrazňujeme tu predovšetkým úlohu využívania judikátov v procese osvojovania si 
vedomostí v oblasti daňového práva. Za miesto ich uplatnenia vo výučbe považujeme okrem 

                                                            
15 Vyhlásenia Slovenskej rektorskej konferencie k bolonskému procesu pri príležitosti rokovania ministrov 
školstva v Bergene (Nórsko, 2005) dostupné na http://web.tuke.sk/kip/download/vuc63.pdf  
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prednášok predovšetkým semináre, primárne zamerané na hlbšie si osvojenie vedomostí 
nadobudnutých individuálnym štúdiom právnej úpravy a teoretických poznatkov o daňovom 
práve ako samostatnom právnom odvetví systému práva.  

V snahe odôvodniť potrebu aktívneho využívania judikatúry s procese výučby 
daňového práva, upriamujeme pozornosť na závery nemeckej právnej vedy o jej význame pre 
právnu prax. Prvým z týchto záverov je konštatovanie o potrebe citovania judikatúry zo strany 
interpreta vždy vtedy, pokiaľ táto judikatúra môže byť považovaná za súladnú, resp. za 
nesúladnú s aktuálnym súdnym rozhodnutím. Z uvedeného následne vyplýva záver, že 
v prípade domnienky sudcu o potrebe odchýlenia sa od ustáleného súdneho rozhodovania, 
musí takého svoje rozhodnutie podložiť dostatočnými argumentmi (Aleny, 1989, s.277). 
Uvedené je možné doplniť konštatáciou, že judikatúra najvyšších súdov má predovšetkým 
argumentačnú povahu a je okolnosťou kladúcou medze nie samotnému súdnemu rozhodnutiu, 
ale skôr jeho odôvodneniu. Odchýlenie sa sudcom od doterajšej judikatúry je tak podmienené 
náležitým odôvodnením takého postupu, pričom záver o argumentačnej povahe judikatúry je 
v posledných rokoch v kontinentálnej právnej kultúre dominantný (Kuhn-Bobek-Polčák, 
2006, s. 11). 

Osobitný význam nadobúdajú v európskom kontexte rozhodnutia Súdneho dvora 
Európskej únie. Aktom pristúpenia členského štátu k Európskej únii vzniká totiž povinnosť 
pre jeho orgány uplatňovať kompletné „acqius communautaire“, ktorého je judikatúra 
Súdneho dvora Európskej únie neoddeliteľnou súčasťou (Kuhn-Bobek-Polčák, 2006, s.73). 
Ak k uvedenému pridáme aj záver o argumentačnej povahe práva (Knapp, 1995, s. 167), na 
rozdiel od axiomatickej povahy iných vied, prichádzame k záveru o potrebe zohľadnenia 
judikatúry aj v priebehu výučby práva na právnických fakultách.  

V naznačených súvislostiach dávame do pozornosti aj uplatňovanie tzv. „Sokratovskej 
metódy“ na amerických univerzitách, ktorá ako dialóg založený na rozhodovacej činnosti 
súdov predstavuje významný rozpoznávací znak ich právnického vzdelávania. Výsledky 
uplatňovania tejto metódy poukazujú na mnohé benefity jej uplatňovania, medzi ktoré okrem 
iného patria napr. nadobúdanie analytických schopností pri rozbore právnych problémov 
a nachádzanie ich strategických riešení. Posilňuje sa tiež schopnosť samostatného myslenia, 
vyjadrovania vlastných myšlienok, kritického myslenia a čítania, ako aj porozumenia 
právnych princípov (Wilson, 2010, s. 295-358). Zohľadňujúc odlišnosti kontinentálneho 
a anglo-saského systému práva sa však nazdávame, že takýmito metódami realizované 
vzdelávanie môže byť neoceniteľným prínosom prípravy budúcich právnikov aj v našich 
podmienkach. 

 
4. ZÁVERY 

 
Aplikujúc vyššie popísané súvislosti národného, európskeho a medzinárodného vývoja 

v oblasti daňového práva, ako aj práva ako takého, je podľa nášho názoru možné formulovať 
niekoľko konkrétnych výziev stojacich v blízkej dobe pred inštitúciami poskytujúcimi 
vysokoškolské právnické vzdelanie, ako aj pred príslušnými zákonodarnými a exekutívnymi 
autoritami. Z celkového rámca možných opatrení vo vzťahu k obsahu, metódam a formám 
uskutočňovania odbornej prípravy študentov daňového práva, dávame do pozornosti 
nasledujúce oblasti majúce povahu návrhov ďalšieho vývoja v tejto sfére: 

a) venovanie adekvátnej pozornosti výučbe daňového práva v rozsahu zodpovedajúcom 
šírke a dôležitosti tejto matérie 

b) zabezpečenie dôslednej diferenciácie pedagogického pôsobenia v oblasti daňového 
práva, v nadväznosti na uskutočňovanie obsahu Bolonského procesu,  

c) prehĺbenie uskutočňovania vzdelávania prostredníctvom právnych kliník, 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
523 

 

d) zahrnutie účasti študentov práva na praktickom uskutočňovaní realizácie a aplikácie 
práva ako nevyhnutnej súčasti vzdelávania v odbore právo, 

e) aktívne využívanie práce s judikatúrou ako podstatnej zložky výučby daňového práva. 
 
Stotožňujeme sa tak v závere s názorom M. P. Madura16 a obdobne konštatujeme, že 

miera schopnosti reagovať na prebiehajúci vývoj v  oblasti daňového práva a 
schopnosti zahrnúť ho do obsahu a metód vzdelávania na právnických fakultách sa 
nepochybne stane diferenciačným kritériom umožňujúcim abstrahovať z veľkého množstva 
subjektov poskytujúcich univerzitné vzdelanie tie, ktoré sa najlepšie dokážu adaptovať na 
novovznikajúce podmienky a ktoré ponúknu vysokoškolské vzdelávanie spôsobilé adekvátne 
odpovedať na súčasné výzvy  vo vývoji daňového práva a práva ako celku.  
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