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OBČIANSKE PRÁVO – HMOTNÉ
1. Súkromné právo: Charakteristika; Zásady súkromného práva; Systém súkromného práva
2. Povaha, podstata, pojem, pramene a systém občianskeho práva; Systematika Občianskeho
zákonníka
3. Európske právo a jeho vplyv na slovenské súkromné právo
4. Právne skutočnosti v občianskom práve
5. Právne úkony
6. Význam času v občianskom práve; Určenie času; Počítanie lehôt
7. Premlčanie a preklúzia podľa Občianskeho zákonníka
8. Občianskoprávne vzťahy: Subjekty občianskoprávnych vzťahov
9. Občianskoprávne vzťahy: Predmet OPV; Veci v občianskoprávnom zmysle; Obsah OPV;
Výkon a ochrana občianskych práv
10. Ochrana osobnosti; Právne prostriedky na ochranu osobnosti
11. Zastúpenie podľa Občianskeho zákonníka
12. Vecné práva; Vlastnícke právo; Držba
13. Podielové spoluvlastníctvo; Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
14. Vecné práva k cudzím veciam; Záložné právo

15. Vecné práva k cudzím veciam; Vecné bremená; Zádržné právo
16. Dedičské právo: Dedenie a dedičské právo; Subjekty; Dedičstvo; Predpoklady dedenia;
Nadobúdanie dedičstva; Dedičská nespôsobilosť; Vydedenie; Ochrana oprávneného dediča
17. Dedenie zo zákona; Dedenie zo závetu
18. Zodpovednosť za škodu: Predchádzanie hroziacim škodám; Pojem a funkcie zodpovednosti;
Predpoklady vzniku zodpovednosti; Druhy zodpovednosti
19. Zodpovednosť za škodu: Subjekty zodpovednosti; Spoluzodpovednosť za spôsobenú škodu;
Obsah, rozsah a spôsob náhrady škody
20. Zodpovednosť za škodu spôsobenú zavineným protiprávnym úkonom; Zodpovednosť za
škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou; Zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselným
konaním proti dobrým mravom; Zodpovednosť za škodu spôsobenú zvlášť nebezpečnou
prevádzkou
21. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinnosti z existujúceho záväzkového
vzťahu; Zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho
konania; Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
22. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov; Zodpovednosť za
škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach; Zodpovednosť za škodu spôsobenú
vadným výrobkom
23. Zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie
24. Záväzkové právo: Pojem, funkcia a systematika záväzkového práva; Záväzkovoprávny vzťah
a jeho prvky
25. Vznik a zánik záväzkovoprávnych vzťahov
26. Zmena záväzkovoprávnych vzťahov
27. Zabezpečenie záväzkov
28. Jednotlivé zmluvné typy podľa 8. časti OZ (hl. II - IV) – Kúpna a zámenná zmluva, Darovacia
zmluva, Zmluva o dielo
29. Jednotlivé zmluvné typy podľa 8. časti OZ (hl. V - VII) – Zmluva o pôžičke, Zmluva o
výpožičke, Nájomná zmluva
30. Jednotlivé zmluvné typy podľa 8. časti OZ (hl. VIII - XI) – Príkazná zmluva, Konanie bez
príkazu, Zmluva o úschove, Zmluva o ubytovaní
31. Jednotlivé zmluvné typy podľa 8. časti OZ (hl. XII - XIV) – Zmluvy o preprave,
Sprostredkovateľská zmluva, Vklady
32. Jednotlivé zmluvné typy podľa 8. časti OZ (hl. XV - XX) – Poistné zmluvy, Zmluva o
združení, Zmluva o dôchodku, Stávka a hra, Verejná súťaž, Verejný prísľub

OBČIANSKE PRÁVO – PROCESNÉ

1. Civilný proces, Pojem a povaha občianskeho procesného práva, Pramene civilného
procesného práva, Systematika a pôsobnosť Civilného sporového poriadku
2. Druhy civilného procesu, Princípy civilného procesu
3. Právomoc a príslušnosť súdu (vecná a funkčná príslušnosť)
4. Miestna príslušnosť súdov; Kauzálna príslušnosť súdov, Spory o príslušnosť
5. Zloženie súdu, Vylúčenie sudcov a iných súdnych osôb; Notár ako súdny komisár; Súdny
exekútor, Iné súdne osoby, Prokurátor v občianskom procese
6. Strany v sporovom konaní, Vecná legitimácia, Procesná subjektivita, Procesná spôsobilosť,
Zastúpenie v civilnom procese, Poučovacia povinnosť súdu
7. Procesné spoločenstvo, Intervencia, Oznámenie o spore, Pristúpenie a zmena subjektov
8. Dispozičné procesné úkony, Prostriedky procesného útoku, Prostriedky procesnej obrany,
Koncentrácia konania
9. Procesné úkony súdu - vymedzenie, miesto a čas procesných úkonov, Dožiadanie, Súdne
zápisnice, Súdny spis, Súdny register, Záznam z procesných úkonov
10. Doručovanie, Lehoty, Predvolanie, predvedenie a poriadkové opatrenia
11. Konanie na súde 1. stupňa – začatie konania, Príprava pojednávania, Procesné podmienky
konania, Prerušenie konania
12. Predbežné prejednanie sporu, Nariadenie a priebeh pojednávania, Konanie bez pojednávania
13. Procesné dokazovanie – teoretické základy dokazovania, Priebeh dokazovania
14. Procesné dokazovanie – dôkazné prostriedky a ich druhy
15. Súdne rozhodnutia – podstata a druhy súdnych rozhodnutí, Rozsudok, Rozsudok na základe
uznania a vzdania sa nároku, Rozsudok pre zmeškanie
16. Súdne rozhodnutia – podstata a druhy súdnych rozhodnutí, Uznesenie, Platobný rozkaz,
Európsky platobný rozkaz
17. Súdne rozhodnutia – štádiá súdneho rozhodovania; Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych
rozhodnutí
18. Spory o ochranu slabšej strany
19. Neodkladné opatrenia, zabezpečovacie opatrenia a iné opatrenia súdu
20. Trovy konania – všeobecne o trovách konania, Druhy a platenie trov konania, Súdne poplatky
a oslobodenie od súdnych poplatkov podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a
poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
21. Trovy konania – náhrada trov konania
22. Opravné konania a opravné systémy, triedenie opravných prostriedkov; Odvolanie
23. Mimoriadne opravné prostriedky – všeobecná charakteristika, triedenie, Žaloba na obnovu
konania
24. Mimoriadne opravné prostriedky – všeobecná charakteristika, triedenie, Dovolanie,
Dovolanie generálneho prokurátora
25. Výkon rozhodnutia podľa zákona č. 233/1995 Z. z. (Exekučný poriadok) v znení neskorších
predpisov – všeobecná charakteristika
26. Spôsoby výkonu rozhodnutia na peňažné plnenie podľa Exekučného poriadku

27. Spôsoby výkonu rozhodnutia na nepeňažné plnenie podľa Exekučného poriadku
28. Všeobecná charakteristika mimosporových konaní, Systematika a pôsobnosť CMP (Civilného
mimosporového poriadku)
29. Osobitná úprava CMP v otázkach miestnej príslušnosti, účastníkoch konania, priebehu
konania v prvej inštancii, dokazovania, súdnych rozhodnutí, trov konania a uplatnenia
opravných prostriedkov
30. Konanie o povolenie uzavrieť manželstvo, Konanie o rozvod manželstva, Konanie o určenie
neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva
31. Konania vo veciach určenia rodičovstva, Konania vo veciach osvojenia
32. Konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, Konanie o návrat maloletého do cudziny
pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, Konanie vo veciach výživného plnoletých
osôb
33. Konanie o dedičstve
34. Konanie o vyhlásenie za mŕtveho, Konanie o spôsobilosti na právne úkony
35. Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení, Konanie o ustanovení
opatrovníka
36. Konania vo veciach obchodného registra, Konania v niektorých veciach právnických osôb
37. Konanie o umorenie listiny
38. Konania vo veciach notárskych úschov
39. Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých podľa štvrtej časti CMP
RODINNÉ PRÁVO
1. Pojem, predmet a pramene rodinného práva
2. Manželstvo: Všeobecná charakteristika; Vznik manželstva; Spôsobilosť na uzavretie
manželstva; Formy uzavretia manželstva
3. Uzavretie manželstva pred matričným úradom; Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi;
Konzulárny sobáš; Uzavretie manželstva prostredníctvom zástupcu
4. Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva; Neplatné manželstvo; Zdanlivé manželstvo
5. Vzťahy medzi manželmi; Práva a povinnosti manželov
6. Zánik manželstva
7. Vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými; Práva a povinnosti rodičov a detí
8. Určenie rodičovstva a jeho zapieranie
9. Majetkový opatrovník maloletého dieťaťa; Ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy
v rodine; Práva a povinnosti detí voči rodičom
10. Účasť spoločnosti pri výkone práv a povinností rodičov

11. Náhradná starostlivosť: Všeobecná charakteristika; Náhradná osobná starostlivosť; Ústavná
starostlivosť
12. Pestúnska starostlivosť
13. Poručníctvo a opatrovníctvo
14. Výchovné opatrenia; Zásahy do rodičovských práv a povinností
15. Osvojenie
16. Vyživovacie vzťahy: Vznik, rozsah a zánik vyživovacej povinnosti
17. Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom; Vyživovacia povinnosť detí voči rodičom
18. Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými; Vyživovacia povinnosť medzi
manželmi
19. Príspevok na výživu rozvedeného manžela; Príspevok na výživu a úhradu niektorých
nákladov nevydatej matke

