
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: XNDPb001 Názov: Vývoj a prax notárstva

Zabezpečuje: Katedra dejín práva

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 2/0

Za obdobie štúdia: LS 26/,24

Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

2.rok LS
Právo (XDŠBc-PR)

Právo (XEŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: Záverečné hodnotenie: písomná skúška po splnení povinnej účasti na prednáškach. Skúška bude mať formu zodpovedania

dvoch otvorených otázok zo zoznamu otázok zverejneného na stránke Katedry dejín práva;

hodnotenie: A: 100%-91%; B: 90%-81%; C: 80%-71%; D: 70%-66%; E: 65%-60%; FX: 59%-0.

Ukončené: Skúškou.

Výsledky vzdelávania:

Študent vie po absolvovaní predmetu vymenovať, opísať a vysvetliť premeny notárskej praxe na území Slovenska. Študent pozná podstatu činnosti

notára, základné inštitúty dedičského práva a princípy nakladania s majetkom zomrelého (poručiteľa). Študent vie používať príslušné právne

termíny, formulácie a ovláda koncepcie, ktoré súvisia s praxou notárstva s dôrazom na dedenie. Je schopný samostatne riešiť zadaný dedičský

prípad, pričom je schopný pracovať s materiálmi ako sú listy vlastníctva, pozemkovoknižné vložky a iné podklady, ktoré vytvárajú majetkový

substrát súvisiaci s dedičským konaním. Dokáže objektívne posúdiť obsah prijímaných informácií a zaujať k nim vlastný odborný, prípadne aj

kritický názor a argumentačne ho podoprieť v rámci diskusie s notárom.

Stručná osnova predmetu:

1. História notárstva, postavenie a význam notára. Notárska činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky

poriadok).

2. Notárske centrálne registre.

3. Pojem dedičského práva, pramene dedičského práva, predpoklady dedenia, odmietnutie dedičstva, dedičská nespôsobilosť.

4. Majetok poručiteľa (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, majetok nepodliehajúci režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho

dedenie, zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa).

5. Dedenie zo zákona, dedičské skupiny, započítanie darov za života poručiteľa v konaní o dedičstve.

6. Riešenie praktických prípadov z dedičského práva - dedičské skupiny, stanovenie dedičských podielov podľa dedenia zo zákona a

spoluvlastníckych podielov vzhľadom k majetku poručiteľa.

7. Dedenie zo závetu, náležitosti závetu, formy závetu, zrušenie závetu, vydedenie, neopomenuteľní dedičia, relatívna a absolútna neplatnosť závetu,

riešenie konkrétnych prípadov z dedičského práva.

8. Činnosť notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve (úkony súdu a notára po smrti poručiteľa, zisťovanie majetku zomrelého, účastníci

konania o dedičstve, dedičské pojednávanie - nemajetnosť, majetok nepatrnej hodnoty, ukončenie dedičského konania vydaním uznesenia).

9. Dodatočné konanie o dedičstve, náležitosti návrhu tzv. novoobjaveného majetku po skončení dedičského konania.

10. List vlastníctva a pozemkovoknižné vložky.

11. Úkony za života fyzickej osoby (prevody nehnuteľností, vybrané typy zmlúv - kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zaopatrovacia

zmluva, vecné bremeno) a úkony pre prípad smrti.

12. Diskusia s notárom k danej problematike a k obsahu predmetu.

Odporúčaná literatúra:

Základná odporúčaná literatúra:

CIRÁK, J. a kol.: Dedičské právo. Šamorín: Heuréka, 2009.

Ďalšia odporúčaná literatúra:

BÍLEK, P. - ŠEŠINA, M.: Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Praha: C.H. Beck, 2001.

HORVÁTH, E. (zost.): Judikatúra vo veciach dedičského práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Časová záťaž študenta: 75 hodín

Kombinované štúdium (P, K): 24 hodín

Príprava na cvičenia, na záverečné hodnotenie a štúdium zaslaných podkladov a podkladov v Moodle (samoštúdium): 51 hodín



Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vyučujúci:

JUDr. Jozef Kolárik, PhD., prednášajúci, skúšajúci

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022

Schválil: prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD.


