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Obdobie štúdia 

predmetu: ZS 

2010/11 

Forma výučby: externá 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 8 h. 

 

Počet kreditov:  
5 

 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: účasť na súdnom pojednávaní  

(v prípade neúčasti - seminárna práca o civilnom alebo poručenskom konaní)   

                                                                                     + ústna skúška 

Cieľ predmetu: Základná orientácia v odbore, pojmový aparát, prehľad,  zámery a úlohy 

odboru. Predmet (Rodinné právo) poskytuje obraz o aktuálnom stave daného odboru, jeho 

porovnanie s predchádzajúcim právnym systémom, oboznámenie sa s činnosťou  

sociálneho pracovníka v rôznych inštitúciách v právnej rovine – účastníci konania, funkcia 

kolízneho opatrovníka, vzory rodinnoprávnych podaní, spisovanie návrhov na úpravu práv 

a povinností a iné. Uvedený predmet umožňuje študentom získať základné právne vedomie, 

poznať nielen teoretickú časť študijného odboru, ale aj možnosť zúčastniť sa súdneho 

konania, a tak porovnať teóriu s praxou. 

Stručná osnova predmetu:  

 Úvod  do rodinného práva 

 Predmet, definícia, roviny právnych vzťahov, základné zásady RP 

 Hlavný prameň rodinného práva a súvisiace právne predpisy 

 Súčasný a predchádzajúci právny systém – porovnanie a zmeny systému v SR 

 Prehľad Zákona o rodine č.36/2005 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Manželstvo (definícia manželstva a definícia v zmysle kódexu kanonického práva) 

 Rozvod manželstva (zastupovanie maloletého dieťaťa kolíznym opatrovníkom)  

 Vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými 

 Rodičovské práva a povinnosti 

 Striedavá starostlivosť rodičov o dieťa 

 Náhradná starostlivosť (NOS, PS, ÚS, PaO) 

 Výživné (druhy vyživovacích povinností) 

 Určenie rodičovstva a osvojenie (určenie materstva, určenie a zapretie otcovstva, 

zapretie otcovstva v praxi) 

 Návrhy v oblastiach rodinného práva - SPODaSK 

 

Literatúra:  

 Svoboda, J., Ficová, S. : Zákon o rodine (komentár, judikatúra, súvisiace predpisy 

a vzory podaní), Bratislava, 2005 

 Zákon NR SR č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Občiansky súdny poriadok 

 Trestný zákon a Trestný poriadok 

 Dohovor o právach dieťaťa (Zbierka zákonov č.104/1991 Zb.)  

 Kompedium sociálnej náuky Cirkvi, Trnava 2008 

 Gjuričová, S. – Kubička, J. : Rodinná terapie, Praha, 2003 

 Sociálna politika a zamestnanosť/ časopis 

 

V Žiline, 17. júna 2010 PhDr. Blažena Prieložná, v.r. 



 


