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Konzultačné sústredenia budú prebiehať nielen formou výkladu  a diskusie, ale aj riešením 
prípadových štúdií/praktických úloh za použitia nekomentovaných právnych predpisov. Z 
uvedeného dôvodu je potrebné, aby si študenti na sústredenia naštudovali príslušné témy z 
odporúčanej literatúry, relevantné ustanovenia Zákona o rodine v znení neskorších 
predpisov a vzhľadom na databázu prednášok. Zároveň odporúčam, aby si študenti vypočuli 
prednášky v systéme MS Stream na témy, ktoré budú predmetom jednotlivých 
konzultačných sústrední (viď linky nižšie). 
 
Konzultačné sústredenia prebehnú online, prostredníctvom MS Teams. 
Kód do tímu: sxfis05 
 
Aktuálne znenie Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine je potrebné mať na konzultačnom 
sústredení k dispozícii. 
 

Témy 1. konzultačného sústredenia (19. februára 2022 7,45 – 13,00) 
 
Pojem, predmet, pramene a zásady rodinného práva. 
Uzavretie manželstva. Práva a povinnosti manželov. Majetkové vzťahy medzi manželmi. 
Neplatné a neexistentné manželstvo. 
Rodičovstvo – určenie materstva, určenie otcovstva. 
 

Témy 2. konzultačného sústredenia (26. februára 2022 14,30 – 19,40) 
 
Rodičovstvo – zapretie otcovstva 
Práva a povinnosti rodičov a detí.  
Zánik manželstva, rozvod manželstva.  
Zásahy štátu do výkonu rodičovských práv a povinností. Poručníctvo a opatrovníctvo. 
 

Témy 3. konzultačného sústredenia (15. mája 2020 7,45 – 13,00) 
Pozn: Na začiatku konzultačného sústredenia sa uskutoční priebežné hodnotenie. 
 
Všeobecne o vyživovacej povinnosti. 
Jednotlivé druhy vyživovacích povinností. 
Náhradná starostlivosť. 
Osvojenie. 
 
Odporúčaná literatúra: 
LAZAR, J.: Občianske právo hmotné 1. Iuris Libri. Bratislava. 
PAVELKOVÁ, B.: Zákon o rodine. Komentár. C. H. Beck. 
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Prednášky podľa tematických okruhov konzultačných sústredení 

 
Pojem, predmet a vývoj rodinného práva. Uzavretie manželstva 
https://web.microsoftstream.com/video/21e84225-ae71-4038-9268-9fc340e59600 
 
Neplatné a neexistentné manželstvo 
https://web.microsoftstream.com/video/843758c7-2592-4807-b02d-174d590c2c57 
 
Práva a povinnosti manželov. Majetkové vzťahy medzi manželmi. 
https://web.microsoftstream.com/video/59073f1d-bbf5-485b-8756-30715b59398b 
 
Určenie materstva 
https://web.microsoftstream.com/video/023dd858-742a-4b01-a2fe-bde41945b5f9 
 
Určenie otcovstva 
https://web.microsoftstream.com/video/467caa3b-916d-4cc6-a20a-3145dca4230e 
 

Rodičovstvo – zapretie otcovstva 
https://web.microsoftstream.com/video/a8c267d9-86f5-4eb4-b116-469a9395a9db 
 
Práva a povinnosti rodičov a detí. Zásahy štátu do výkonu rodičovských práv a povinností 
https://web.microsoftstream.com/video/467caa3b-916d-4cc6-a20a-3145dca4230e 
https://web.microsoftstream.com/video/5cdcfe44-2036-4f75-82e5-1cf839080631 
 
Zánik manželstva, rozvod manželstva 
https://web.microsoftstream.com/video/4b7d0cab-3dae-4b47-82ec-1570e3e5e4e1 
 
Poručníctvo a opatrovníctvo 
https://web.microsoftstream.com/video/69f9ec9a-b890-4e08-89d7-942b3a329f23 
 

Všeobecne o vyživovacej povinnosti 
https://web.microsoftstream.com/video/ee519076-2eed-44d7-b494-f475c8464130 
 
Jednotlivé druhy vyživovacích povinností 
https://web.microsoftstream.com/video/ee519076-2eed-44d7-b494-f475c8464130 
 
Náhradná starostlivosť I – náhradná osobná a pestúnska starostlivosť 
https://web.microsoftstream.com/video/8c7aaba5-05ea-483a-bdb2-932b11fd1e38 
 
Náhradná starostlivosť – ústavná starostlivosť 
https://web.microsoftstream.com/video/11611d61-19f6-4db5-b08c-added5f09e74 
 
Osvojenie 
https://web.microsoftstream.com/video/9e2a1093-a7e5-469d-ac3b-c284fabd5e3c 
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