PRÁVO I.
Odborný garant: Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
Dátum

Téma

Prednáša

Úvod do práva. Právo všeobecne. Ústava SR

Mgr. Ing. Miroslava
Knapková, PhD.

Tvorba práva, zákonodarný proces, Zbierka zákonov
Právne odvetvia a ich pramene, systém práva
Občianske právo, Občiansky zákonník a právny úkon
Vybrané zmluvy v Občianskom zákonníku I. (kúpno-predajná
zmluva, nájomná zmluva, darovacia zmluva)
Vybrané zmluvy v Občianskom zákonníku II. (zmluva o pôžičke,
zmluva o výpožičke, poistná zmluva)
Zodpovednosť v občianskom práve

Skúška za zimný semester
Obchodné právo, Obchodný zákonník – druhy obchodných
spoločnosti
Záväzky v obchodnom práve
Živnostenské podnikanie. Konkurz a reštrukturalizácia
Ochrana osobných údajov – GDPR
Pracovné právo – vznik, zmena a zánik pracovného pomeru
Pracovné právo – nároky zamestnanca, dohody o prácach mimo
pracovného pomeru
Uplatňovanie práv na súde

Skúška za letný semester
Exkurzie

Vyučovanie:
Učebňa:

Pondelok o 15.15 h
č. 522, Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

PRÁVO II.
Odborný garant: Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
Dátum

Téma

Prednáša

Úvod do obchodného práva – obchodný zákonník, podnikanie,
podnikateľ, označovanie podnikateľa, obchodný register

Mgr. Ing. Miroslava
Knapková, PhD.

Formy podnikania – základné charakteristiky : živnosť,
obchodné spoločnosti, iné formy
Záväzky v obchodnom práve všeobecne. Vznik, zmena, zánik
záväzkov. Platnosť zmlúv. Zabezpečovacie prostriedky
Úvod do pracovného práva. Pôsobnosť zákonníka práce, zásady,
subjekty pracovnoprávnych vzťahov, lehoty a doby, počítanie
času, doručovanie
Pracovný pomer - druhy pracovných pomerov, vznik, zmeny ,
skončenie. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru
Prekážky v práci, ochrana práce, zodpovednosť
v pracovnoprávnych vzťahoch
Zákon o zamestnanosti.

Skúška za zimný semester
Úvod do práva soc. zabezpečenia. Dávky nemocenského
poistenia
Štátne dávky, sociálna pomoc. Dôchodkové zabezpečenie
Zákon o sociálnej pomoci
Finančná činnosť štátu a jeho orgánov
Daňový systém v Slovenskej republike
Daň z príjmu a DPH I.
Daň z príjmu a DPH II.

Skúška za letný semester
Exkurzia

Vyučovanie:
Učebňa:

pondelok o 15.30 h
č. 522, Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

PRÁVO III.
Odborný garant: Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
Dátum

Téma

Prednáša

Základné pojmy a kategórie Občianskeho práva

Mgr. Ing. Miroslava
Knapková, PhD.

Vlastnícke právo, vecné práva, držba, vydržanie, kataster
Všeobecné otázky dedenia (dedenie zo zákona a zo závetu)
Občianskoprávna zodpovednosť za škodu a bezdôvodné
obohatenie
Základné zásady konania pred občianskoprávnym súdom.
Právna terminológia v oblasti spotrebiteľa
Spotrebiteľské zmluvy

Skúška za zimný semester
Právne nástroje na ochranu spotrebiteľa – súčasné trendy
v ochrane spotrebiteľov
Alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov (rozhodcovia,
mediácia)
Kolektívna ochrana spotrebiteľských práv
Právna ochrana spotrebiteľa a na finančnom trhu a jej nedostatky
Spotrebiteľ v exekučnom konaní
Postavenie a činnosť spotrebiteľských združení v spotrebiteľských
sporoch.
Vymožiteľnosť spotrebiteľských práv

Skúška za letný semester
Exkurzia

Vyučovanie:
Učebňa:

pondelok o15.30 h
č. 522, Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

PRÁVO IV.
Odborný garant: Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
Dátum

Téma

Prednáša

Úvodná prednáška

Mgr. Ing. Miroslava
Knapková, PhD.

Civilný sporový poriadok – Predmet zákona. Základné princípy.
Právomoc a príslušnosť súdu
Civilný sporový poriadok – Strany sporového konania. Zastúpenie
a intervencia
Civilný sporový poriadok – Konanie na súde I. inštancie.
Dokazovanie
Civilný sporový poriadok – Súdne rozhodnutia a trovy konania
Civilný sporový poriadok – Spory s ochranou slabšej strany.
Neodkladné opatrenia
Civilný sporový poriadok – Opravné prostriedky

Skúška za zimný semester
Civilný mimosporový poriadok – Predmet zákona. Základné
princípy. Osobitosti právnej úpravy v porovnaní s civilným
sporovým poriadkom
Civilný mimosporový poriadok – Konanie o niektorých rodinnoprávnych veciach a výkon rozhodnutia vo veciach maloletých
Civilný mimosporový poriadok – Konanie o dedičstve a konania
v niektorých statusových veciach fyzických osôb
Civilný mimosporový poriadok - Konania vo veciach obchodného
registra v niektorých veciach právnických osôb. Konanie
o umorenie a vo veciach notárskych úschov
Správny súdny poriadok – Predmet zákona, základné princípy,
právomoc a príslušnosť súdu, účastníci konania
Správny súdny poriadok – Konanie pred správnym súdom,
dokazovanie, rozhodnutia a opravné prostriedky
Správny súdny poriadok – Správna žaloba a osobitné konania

Skúška za letný semester
Exkurzie
Vyučovanie:
Učebňa:

pondelok o 15.30 h
č. 522, Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

PRÁVO V.
Odborný garant: Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
Dátum

Téma

Prednáša

Trestný zákon - všeobecná časť
Trestný zákon – osobitná časť
Trestný poriadok
Trestný proces
Správne právo – všeobecná časť, zásady, subjekty, pramene
Správne konanie
Kontrola a zodpovednosť vo verejnej správe
Skúška za zimný semester
Finančné právo – charakteristika, systém
Osobitná časť finančného práva – vybrané problémy
Občiansky súdny poriadok – vzory právnych podaní –
prípadová štúdia
Prokuratúra, súdy, právne služby, mediácia, probácia
Konanie pred ÚS SR
Konanie pred ES pre ľudské práva
Skúška za letný semester

Exkurzia

Vyučovanie: pondelok o 15.30 h
Učebňa:
č. 522, Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

PRÁVO VI.
Odborný garant: doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Dátum

Téma

Prednáša

Rímske právo všeobecne. Pojem a význam rímskeho práva pre modernú doc. Dr. iur. JUDr. Ing.
európsku právnu kultúru
Michal Turošík, PhD.
Osobné právo. Pojem osoba. Spôsobilosti osoby. Rímskoprávne aspekty
s prepojením do súčasnosti
Právny úkon. Pojem a systematika právnych úkonov. Rímsko-právne
aspekty s prepojením do súčasnosti
Rímske procesné právo a jeho odkaz súčasnému právu
Rímske rodinné právo a jeho porovnanie so súčasným právom
Rímske vecné právo. Pojem vec. Systematika vecného práva
Vlastnícke právo. Nadobudnutie vlastníckeho práva vtedy a dnes.

Skúška za zimný semester
Pojem záväzok. Porovnanie vecného a záväzkového práva. Typy
záväzkov
Plnenie a jeho náležitosti. Čo je potrebné zohľadniť pri plnení záväzkov
Ručenie a jeho osobitosti v Ríme s porovnaním k dnešku
Kontrakt. Systematika kontraktov
Zmluva o pôžičke a výpožičke. Rozdiely a porovnanie k súčasnosti
Zmluva o úschove a ručný záloh
Kúpna zmluva. Práva a povinnosti zmluvných strán. Zodpovednosť
zmluvných strán

Skúška za letný semester
Exkurzie
Vyučovanie:
Učebňa:

pondelok o 15.00 h
č. 522, Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

