Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Občianske a správne právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Priebežné hodnotenie prostredníctvom testu a praktický príklad týkajúci sa merita
prednášky. Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja základné teoretické, ale aj praktické vedomosti z občianskeho práva. Taktiež si osvoja
základné členenie občianskeho práva a správneho práva. Hlavným zámerom je osvojenie si vzťahu občianskeho
práva a správneho práva a sociálnej práce, ako i konkrétne príklady z praxe, vzory právnych podaní
z občianskeho práva a správneho práva so zameraním na aplikovanie občianskeho práva do praxe, práce
sociálneho pracovníka.
Stručná osnova predmetu:
 Občianskoprávne vzťahy.
 Účastníci občianskoprávnych vzťahov.
 Spôsobilosť na právne úkony.
 Premlčanie, preklúzia.
 Vecné práva.
 Dedenie zo zákona, zo závetu, vydedenie.
 Lehoty v občianskom práve.
 Pojem „dobré mravy“.
 Zmluvné vzťahy.
 Občianske právo v nadväznosti na Právo EÚ.
Odporúčaná literatúra:
DULÁKOVÁ, D. – SMYČKOVÁ, R. 2011. Praktikum z občianskeho práva, rodinného práva a z práva
duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011.
LAZAR, J. a kol. 2007. Základy občianskeho práva hmotného. Bratislava : Iura Edition, 2007.
FICOVÁ, S. 2008. Občianske právo procesné. Bratislava : Iura Edition, 2008.
Príslušná judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
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