
Otázky na Štátnu záverečnú skúšku z predmetu OBČIANSKE PRÁVO 

v magisterskom študijnom programe platné pre AR 2016/2017 

 

ČASŤ I – OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ 

 

1. Pojem, predmet a systém občianskeho práva 

2. Pramene občianskeho práva, výklad, interpretácia a aplikácia 

3. Základné zásady občianskeho práva 

4. Právne skutočnosti v občianskom práve - pojem, druhy 

5. Právne úkony, náležitosti právnych úkonov 

6. Následky vadnosti právnych úkonov 

7. Zmluva a mechanizmus jej vzniku  

8. Čas ako právna skutočnosť, premlčanie, preklúzia 

9. Fyzické osoby 

10. Zastúpenie v občianskom práve 

11. Právnické osoby 

12. Všeobecné osobnostné práva (ochrana osobnosti) 

13. Vecné práva – pojem, druhy, základná charakteristika 

14. Vlastnícke právo - pojem, obsah, nadobúdanie vlastníckeho práva, ochrana 

15. Vecné práva k cudzej veci – pojem, druhy 

16. Vecné bremená – pojem, vznik a zánik 

17. Záložné právo – funkcie, vznik, zánik a výkon 

18. Podielové spoluvlastníctvo 

19. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 

20. Záväzkové právne vzťahy - pojem, prvky, vznik záväzkov 

21. Zabezpečenie záväzkov 

22. Zmena záväzkov 

23. Zánik záväzkov 



24. Právna zodpovednosť, pojem, funkcie, druhy 

25. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za omeškanie 

26. Prevencia v občianskom práve. Všeobecná zodpovednosť za škodu 

27. Osobitné prípady zodpovednosti za škodu 

28. Spôsob a rozsah náhrady škody 

29. Bezdôvodné obohatenie 

30. Predpoklady dedenia 

31. Dedenie zo zákona 

32. Dedenie zo závetu 

33. Spotrebiteľská zmluva – pojem, subjekty, neprijateľné podmienky v spotrebiteľskej 

zmluve 

34. Vplyv európskeho práva na slovenské súkromné právo 

35. Kúpna zmluva a zámenná zmluva – pojem, podstatné náležitosti 

36. Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve 

37. Darovacia zmluva – pojem, podstatné náležitosti 

38. Zmluva o dielo – pojem, podstatné náležitosti, osobitné druhy 

39. Zmluva o pôžičke a zmluva o výpožičke – pojem, podstatné náležitosti 

40. Nájomná zmluva – pojem, podstatné náležitosti, osobitné druhy nájmu 

41. Zmluva o nájme bytu, krátkodobý nájom bytu, zmluva o ubytovaní – pojem, podstatné 

náležitosti 

42. Príkazná zmluva a obstarávacie zmluvy – pojem, podstatné náležitosti 

43. Zmluvy o preprave – pojem, podstatné náležitosti, druhy 

44. Sprostredkovateľská zmluva – pojem, podstatné náležitosti 

45. Poistná zmluva – pojem, podstatné náležitosti 

46. Zmluva o úschove a zmluva o združení – pojem, podstatné náležitosti 

47. Zmluva o dôchodku, stávka a hra – pojem, podstatné náležitosti 

48. Verejná súťaž a verejný prísľub – pojem, podstatné náležitosti 

 



 

ČASŤ II – OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ 

 

1. Pojem civilného  práva procesného a civilného procesu, pramene civilného práva procesného, 

druhy civilného procesu 

 

2. Základné princípy civilného procesu, spoločné princípy konaní podľa CSP, CMP, SSP, 

osobitné princípy CSP, CMP, SSP 

3. Súdy a ich postavenie v civilnom konaní, organizácia súdov, základné zásady súdnej 

organizácie a činnosti 

4. Zloženie súdu a vylúčenie sudcu 

5. Subjekty civilného  procesu  

6. Právomoc súdov 

7. Príslušnosť súdov 

8. Strany sporu a účastníci  konania, spoločenstvo účastníkov, intervenient 

9. Zastúpenie v civilnom konaní 

10. Procesné úkony súdu 

11. Doručovanie v súdnom konaní 

12. Procesné úkony účastníkov konania 

13. Procesné podmienky 

14. Podanie a žaloba 

15. Dispozičné procesné úkony v súdnom konaní 

16. Priebeh konania na súde prvej inštancie, predbežné prejednanie sporu  

17. Pojednávanie - jeho príprava a priebeh 

18. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia podľa CSP 

19. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia podľa CMP 

20. Prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany a koncentrácia konania 

21. Dokazovanie v civilnom procese, základné pojmy, predmet, priebeh a hodnotenie dôkazov 

22. Dôkazné prostriedky v civilnom procese 

23. Rozsudok – pojem, druhy, náležitosti jeho písomného vyhotovenia 



24. Právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku 

25. Uznesenie – pojem, náležitosti, sťažnosť proti uzneseniu 

26. Skrátené konania  a skrátené rozhodnutia 

27. Spory s ochranou slabšej strany 

28. Opravné systémy a opravné prostriedky v súdnom konaní 

29. Odvolanie – pojem a prípustnosť odvolania 

30. Konanie o odvolaní na súde 1. inštancie a konanie na odvolacom súde, rozhodnutie 

odvolacieho súdu 

31. Dovolanie - pojem, priebeh konania o dovolaní, rozhodnutie o dovolaní 

32. Žaloba na obnovu konania - pojem, podmienky prípustnosti, rozhodnutie o žalobe na 

obnovu konania 

33. Dovolanie generálneho prokurátora  a kasačná sťažnosť ako opravný prostriedok 

34. Členenie CMP, jeho vzťah k CSP, osobitosti konaní podľa CMP 

35. Konania v niektorých rodinnoprávnych veciach 

36. Konanie o dedičstve 

37. Konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb 

38. Výkon rozhodnutia vo veciach starostlivosti o maloletých 

39. Exekučné konanie - pojem, funkcie, predpoklady začatie exekučného konania a jeho 

priebeh 

 

40. Základné princípy exekučného konania, exekučné tituly 

41. Subjekty exekučného konania, postavenie tzv. tretích osôb v exekučnom konaní 

42. Odklad exekúcie, zastavenie exekúcie 

43. Rozhodcovské konanie a alternatívne spôsoby riešenia súkromnoprávnych sporov 

(mediácia, konciláciaa pod.) 

44. Postavenie a činnosť notára  

45. Správne súdnictvo, základná charakteristika 

 

 

 



ČASŤ III – RODINNÉ PRÁVO 

 

1. Pojem, základné zásady a postavenie rodinného práva v systéme slovenského právneho 

poriadku 

2. Systém rodinného práva a systematika Zákona o rodine 

3. Pramene rodinného práva (vnútroštátne pramene, medzinárodné pramene a ich vzájomný 

vzťah) 

4. Vznik a obsah manželstva 

5. Zánik manželstva a jeho právne následky 

6. Úprava výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode 

7. Rodičovské práva a povinnosti 

8. Zásahy štátu do výkonu rodičovských práv a povinností 

9. Osobná starostlivosť a výchova maloletého dieťaťa 

10. Zastupovanie a správa majetku maloletého dieťaťa 

11. Systém vyživovacích povinností podľa slovenského rodinného práva 

12. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom 

13. Príspevky na výživu 

14. Spoločné ustanovenia o výživnom 

15. Náhradná starostlivosť (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, 

ústavná starostlivosť) 

16. Osvojenie (hmotnoprávne podmienky, vznik) 

17. Právne následky osvojenia 

18. Určenie rodičovstva 

19. Zapretie otcovstva 

20. Poručníctvo a opatrovníctvo 

 

 

 



 

ČASŤ IV - PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

 

1. Poňatie veci v právnom zmysle a podstatné rozdiely medzi vlastníckym právom ako 

vecným právom a PDV. 

2. Systematické členenie PDV. Základné pramene PDV a interdisciplinárne aspekty PDV. 

3. Predmet autorského práva. Osobitné režimy tvorby (zamestnanecké dielo, dielo na 

objednávku, spoločné dielo, školské dielo). 

4. Subjekty autorského práva (pôvodné a odvodené), kolektívne formy autorstva. 

5. Vznik autorského práva a jeho obsah. Postmortálna ochrana.  

6. Použitie diela v autorskoprávnom význame a udeľovanie súhlasu na použitie diela. 

Možnosti použitia autorského diela bez súhlasu autora. 

7. Zmluvné vzťahy v oblasti autorského práva. Licenčná zmluva podľa autorského zákona. 

8. Právo výkonných umelcov. 

9. Práva výrobcu zvukových záznamov, práva výrobcu audiovizuálneho záznamu a práva 

vysielateľa. 

10. Subjekt, predmet a obsah práva zhotoviteľov databáz a porovnanie s právom tvorcu 

databázy. 

11. Kolektívna správa práv podľa autorského zákona. Organizácie kolektívnej správy a ich 

vzťahy k nositeľom práv a k používateľom. 

12. Rozdiely medzi autorskoprávnou a patentovou ochranou. Právo prednosti. 

13. Predmet a subjekt patentového práva a práva úžitkových vzorov. Európska 

a medzinárodná patentová ochrana. 

14. Vznik a obsah patentového práva. Nakladanie s patentom. Zamestnanecký vynález. 

15. Predmet a subjekt dizajnového práva. Dizajn Spoločenstva. 

16. Vznik a obsah dizajnového práva. Nakladanie s dizajnom. 

17. Priemyselné práva na označenia. Práva súvisiace s priemyselnými právami.  

18. Ochranná známka a dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra ochranných 

známok. Medzinárodná ochranná známka, ochranná známka EÚ. 



19. Práva z ochrannej známky a nakladanie s ochrannou známkou. Zrušenie, zánik a 

vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. 

20. Zmluvné právo priemyselného vlastníctva. 

21. Ochrana a vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva. 

22. Medzinárodné a európske autorské právo. Medzinárodné a európske právo priemyselného 

vlastníctva. 


