Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Rodinné 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: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: Občianske právo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Vypracovanie písomného testu a riešenie praktického príkladu. Úspešné absolvovanie
ústnej skúšky (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja základné informácie o mieste rodinného práva v systéme právneho poriadku SR. Študenti
získajú podrobný prehľad o rodinnoprávnych vzťahoch, predpokladoch pre uzatvorenie manželstva,
povinnostiach a zániku manželstva. Taktiež získajú informácie o postavení a úlohách sociálneho pracovníka,
sociálneho kurátora pri zastávaní záujmov maloletých detí, na právnu úpravu výchovy detí v náhradnej rodine,
účasti štátu na výkone rodičovských práv, právnej úprave vzťahu medzi rodičmi a deťmi, na vyživovacích
povinnostiach. Osvoja si informácie o aplikácii práva EÚ v systéme rodinného práva.
Stručná osnova predmetu:

Miesto rodinného práva v systéme právneho poriadku SR.

Charakteristika rodinnoprávnych vzťahov.

Manželstvo, uzavretie manželstva, osobné a majetkové práva a povinnosti manželov.

Zánik manželstva.

Právna úprava vzťahu medzi rodičmi a deťmi.

Účasť štátu na výkone rodičovských práv.

Právna úprava výchovy detí v náhradnej rodine.

Vyživovacia povinnosť, jednotlivé druhy vyživovacích povinností.

Určenie rodičovstva a osvojenie.

Mediácia pri riešení sporov vznikajúcich v rodinnoprávnych vzťahoch.
Odporúčaná literatúra:
CIRÁK, J. a kol. 2007. Rodinné právo. Bratislava : Heuréka, 2007.
SVOBODA, J, - FICOVÁ, S. 2005. Zákon o rodine. Komentár. Bratislava : Eurounion, 2005.
Judikaty EÚ a súdov SR na všetkých stupňoch.
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v z.n.p.
ČIČ, M. a kol. 1997. Komentár k Ústave SR. Martin : Matica slovenská, 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
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