Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá

Kód

Typ štúdia: bakalárske

Názov predmetu: Úvod do právnych disciplín

Študijný odbor: 7761 Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca
Garantuje:
prof. et doc. JUDr. Robert Vlček, PhD. MPH

Zabezpečuje:
Katedra sociálnej práce, externá forma štúdia

Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
1. r. / ZS
Týždenný: –
Za obdobie štúdia: 8
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: test
Záverečné hodnotenie: skúška
Cieľ predmetu:

Počet kreditov
3

Cieľom predmetu je „entrée“ do práva ako normatívneho systému. V prvej – najdôležitejšej časti – základy teórie
práva, sa poslucháč naučí chápať právne pojmy a terminológiu, ktorá je po užiteľná vo všetkých právnych
oblastiach, ale hlavne v budúcej praxi. Druhú časť tvoria základy štátneho (ústavného) práva a medzinárodné
organizácie. Tretiu časť tvorí náčrt historických medzníkov, spojených s tvorbou práva, ako normatívneho
systému.

Stručná osnova predmetu:
 Právo ako jav, vzťah práva a niektorých kategórii (morálka, sloboda, rovnosť, ...),
 Právo a štát (ústava, forma štátu, forma vlády, štátne zriadenie, štát. režim, právny štát),
 Právna norma (štruktúra, rekognícia, prijatie, platnosť, účinnosť, zánik platnosti),
 Členenie práva, svetové právne systémy.
 Tvorba práva, pramene práva, výklad a aplikácia práva.
 Ústava SR, náš ústavný vývoj.
 Forma štátu a náčrt jej ústavných základov, sústava najvyšších štátnych orgánov SR.
 Základné práva a slobody, štátne zriadenie, volebný systém SR.
 Územná samospráva obcí a VÚC.
 OSN, Medzinárodná organizácia práce, Rada Európy, Európska únia.
 Historický a štátny vývoj na našom území do Veľkej Moravy, V. Morava a Slovensko ako

súčasť Uhorského štátu.
Povinná literatúra:
POSLUCH, M. – CIBULKA, Ľ. Štátne právo SR. Bratislava : Heuréka, 2009.
Ústava SR č. 460/1992 Zb.
Odporúčaná literatúra:
ŠMID, M. Úvod do práva. Trnava : TU, 1998.
ŠÍBL, D. 1998. Európska únia – naša brána do 3. tisícročia. Bratislava : Ekonom. Univerzita, 1998.
PRUSÁK J. 1995.Teória práva. Bratislava :UK 1995.
ŽELEZKOVÁ, G. –BLAHO, P. 1994. Všeobecné dejiny štátu a práva. Bratislava : UK 1994.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu
2.9.2013

