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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta:

Kód predmetu:
KKULT/PALVK/15

Názov predmetu: Právo a legislatíva v kultúre

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný:  Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia predmetu: 25 bodov aktívna účasť na prednáškach, 25 bodov záverečné
hodnotenie - test.
Úspešné hodnotenie predmetu je podmienené aktívnou účasťou na výučbe (akceptované sú
maximálne 2 absencie). Ak študent prekročí dve povolené absencie na konci semestra vypracuje
extra seminárnu prácu. Ak vymešká viac ako polovicu prednášok v priebehu semestra, nie je možné
predmet ukončiť. Záverečná známka sa vypočítava na základe počtu dosiahnutých bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne prehľad a teoretické vedomosti z aktuálnych právnych noriem v rezorte kultúry,
nadobudne teoretické vedomosti z oblasti práva a legislatívy v kultúre a medzinárodných vzťahov.

Stručná osnova predmetu:
1. Prehľad orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
2. Rezort kultúry
3. Legislatívna činnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
4. Právne predpisy v oblasti kultúry
5. Samospráva
6. Autorský zákon, autorské práva
7. Vysielanie a retransmisia audiovízie
8. Legislatívne normy v oblasti umenia, štátneho jazyka, kultúrneho dedičstva, cirkví a
náboženských spoločností, pamiatkovej starostlivosti, menšinového obyvateľstva, ochrany
pamiatkového fondu ...
9. Medzinárodná spolupráca
10. Tradičná kultúra a osvetová činnosť
11. Reklama
12. Zmluvy – vytvorenie a použitie diela

Odporúčaná literatúra:
Aktuálne právne a legislatívne normy Slovenskej republiky v oblasti kultúry, zákony dohovory,
vyhlášky.
LAZÍKOVÁ, J. : Autorský zákon. Komentár. IURA EDITION, 2013, 480 s. ISBN
9788080785932
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Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva. Zborník príspevkov z odbornej konferencie. 2008.
Slovenská národná knižnica : ISBN 9788089301331.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský.

Poznámky:
Predmet sa realizuje jedine v zimnom semestri, pokiaľ si ho zapíše minimálne 7 študentov.

Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0

ABS N

0.0 0.0

Vyučujúci: Mgr. Veronika Kudlačáková, PhD.,

Dátum poslednej zmeny: 24.03.2014

Schválil: prof. PhDr. Peter Ženuch, DrSc.


