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RECENZIA

Ešte začiatkom roka som napísala recenziu na učebnicu „Európske právo“ od autorov
JUDr. Rastislav Funta, LL.M., JUDr. Štefan Nebeský, M.E.S. a Bc. Filip Juriš, ktorá mala
veľký ohlas i v zahraničí a preto chcem poukázať na ďalšie nové nadväzujúce dielo autora
JUDr. Rastislava Funtu, LL.M. s názvom „Európske právo – otázky a odpovede“.
Autor zúročil svoje vedomosti z postgraduálneho štúdia Európskeho,
Medzinárodného a Ústavného práva na Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität v
Budapešti (ktoré bolo realizované v spolupráci s Univerzitou Ruprechta-Karla v Heidelbergu)
a taktiež doktorandský študijný program „teoretické právni vedy“ na Právnickej Fakulte
Karlovej Univerzity v Prahe. Svoje odborné skúsenosti získal pôsobením v najväčšej
európskej mediálnej spoločnosti, prestížnej talianskej konzultingovej spoločnosti, spoluprácou
s College of Európe a Európskou Komisiou (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby
- DG MARKT, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž - DG COMP).
Treba poukázať na skutočnosť, že Európska únia (EÚ) sa vyše polstoročie usiluje o
čoraz hlbšiu integráciu. Dnešná EÚ s počtom obyvateľstva okolo 500 miliónov je aj v
dôsledku toho oveľa bezpečnejšia a vplyvnejšia ako bolo pôvodné Európske hospodárske
spoločenstvo (EHS). Snaha EÚ o vytvorenie širšieho vnútorného trhu bola motivovaná rastom
európskej prosperity a konkurencieschopnosti. Ide o spoločenstvo hodnôt, kde je rodinou
demokratických európskych krajín. Aj preto hľadá možnosti spolupráce medzi národmi
Európy, pri súčasnom rešpektovaní a zachovávaní našej rozmanitosti. Tak ako sa uvádza v čl.
6 (1) Zmluvy o Európskej únii je „Únia založená na zásadách slobody, demokracie,
dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, ktoré sú spoločné
členským štátom.“
V poslednom období EÚ prechádza hlbokými a rozsiahlymi zmenami. Predstavuje
najväčšiu svetovú ekonomiku, jej občania tvoria najlukratívnejší svetový trh, a na základe
hodnôt indexu Global Competitive Index má najviac zástupcov v rebríčku
najkonkurenčnejších krajín sveta. Napriek tomu je stále v kríze. Tak ako sa vyjadril americký
miliardár a finančník maďarského pôvodu George Soros, „žijeme v dobe najväčšej
ekonomickej krízy od 30-tych rokov 20. storočia“ a turbulencie, ktorými prechádza EÚ
prevyšujú pád americkej investičnej banky Lehman Brothers. Napriek tomu sa európske
právo stalo pevnou súčasťou nášho každodenného života a rozhodnutia bruselskej mašinérie
majú bezprostredný dosah na kvalitu života nás všetkých.
Celková štruktúra EÚ a jej právneho poriadku častokrát vyvoláva obraz zložitosti a
komplikovaných postupov. Predkladané dielo reflektuje aktuálne zmeny v oblasti EÚ a jej
právneho poriadku a snaží sa prezentovať častokrát zložitú problematiku európskeho práva
jednoduchým a v celku zrozumiteľným spôsobom. Má preto za cieľ objasniť otázky
európskeho právneho poriadku, a tým výraznou mierou prispieť k odstráneniu nezrovnalostí u
občanov Únie. Pokiaľ ide o obsahovú stránku, predkladané dielo pokrýva oblasti zo základov
a právomoci EÚ; inštitucionálny systém; právny poriadok; judikatúru úniových súdov; právo
vnútorného trhu; hospodársku súťaž, atď.

Dielo obsahuje okrem uvedeného i 10 sád testov (každá sada po 40 otázok) v
anglickom jazyku. Doba riešenia 1 testu (40 otázok) by nemala presiahnuť 30 minút. Ako
uvádza autor, cieľom je, aby si všetky subjekty preverili odbornosť ako aj prehľad
o Európskej únii, hlavne keď prejavia záujem.
Kniha je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt, odborníkom z oblasti
európskeho práva, právnikom ako aj odborníkom v súvisiacich odboroch, ako je politológia a
európske štúdiá. Poslúži aj tým, ktorí si chcú rozšíriť svoje poznatky o Európskej únii, jej
štruktúre a fungovaní..
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