
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Právnická fakulta, Kováčska 26,  Košice 

Katedra občianskeho práva 

________________________________________________________________ 

 

O T Á Z K Y 

na rigorózne skúšky zo študijných predmetov 

„Občianske právo hmotné“ a Civilné právo procesné“ 

 

1. Postavenie občianskeho práva v systéme slovenského práva 

2. Právne skutočnosti v občianskom práve 

3. Právne úkony 

4. Zmluvy (vznik, jednotlivé druhy) 

5. Občianskoprávne vzťahy (pojem, prvky, druhy, vznik) 

6. Fyzické osoby ako subjekty občianskoprávnych vzťahov 

7. Ochrana osobnosti v občianskom práve 

8. Právnické osoby ako subjekty občianskoprávnych vzťahov  (záujmové združenie 

právnických osôb) 

9. Nadácie  

10. Premlčanie a preklúzia v občianskom práve 

11. Zastúpenie (zmluvné, zákonné) 

12. Ochrana občianskoprávnych vzťahov 

13. Pojem, obsah a obmedzenie vlastníckeho práva 

14. Nadobúdanie a zánik vlastníckeho práva 

15. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam 

16. Podielové spoluvlastníctvo (vznik, obsah) 

17. Podielové spoluvlastníctvo (zánik, vyporiadanie) 

18. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (vznik a obsah) 

19. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (zánik a vyporiadanie) 

20. Záložné právo – zmluvné, zákonné, sudcovské, exekučné 

21. Výkon záložného práva a jeho zánik 

22. Vecné bremená a zádržné právo 

23. Vlastníctvo bytov 

24. Vlastníctvo nebytových priestorov 

25. Záväzkovoprávne vzťahy (vznik, druhy) 

26. Zabezpečenie záväzkov 



27. Zánik záväzkov 

28. Zmena záväzkov 

29. Kúpna zmluva 

30. Predaj tovaru  v obchode – zodpovednosť za vady 

31. Darovacia zmluva 

32. Zmluva o dielo (zhotovenie veci na zákazku, oprava a úprava veci) 

33. Príkazná zmluva 

34. Konanie bez príkazu 

35. Všeobecne o nájomnej zmluve 

36. Zmluva o nájme bytu 

37. Zmluva o nájme nebytových priestorov 

38. Zmluva o úschove 

39. Zmluva o ubytovaní 

40. Zmluva o pôžičke a zmluva o vypožičaní 

41. Zmluva o preprave osôb 

42. Zmluva o preprave nákladu 

43. Sprostredkovateľská zmluva 

44. Zmluva o vklade 

45. Všeobecne o poistnej zmluve (druhy a formy poistenia) 

46. Poistenie osôb a majetku 

47. Zmluva o združení 

48. Zmluva o dôchodku, stávky a hry 

49. Verejná súťaž a verejný prísľub 

50. Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľská zmluva 

51. Druhy občianskoprávnej zodpovednosti 

52. Predpoklady zodpovednosti za škodu. 

53. Všeobecná a osobitná zodpovednosť za škodu v občianskom  práve 

54. Bezdôvodné obohatenie 

55. Všeobecne o dedení - predpoklady dedenia 

56. Dedenie zo zákona 

57. Dedenie zo závetu 

58. Systém práv na predmety duševného vlastníctva a právna úprava 

59. Autorské právo (autorské dielo a subjekty autorského práva) 

60. Zákonné a zmluvné licencie v autorskom práve 

61. Osobnostné a majetkové práva autora, doba ich trvania 



62. Právo výkonných umelcov  

63. Právo vysielateľov, právo výrobcov zvukových a zvukovoobrazných záznamov 

64. Patentové právo (právna ochrana vynálezov) 

65. Ochrana dizajnov  

66. Ochrana zlepšovacích návrhov a know-how 

67. Ochranné známky  

68. Označenie pôvodu výrobku a zemepisné označenie výrobkov 

69. Ochrana majetkových práv dieťaťa 

70. Určenie a zapretie rodičovstva 

71. Všeobecne o vyživovacej povinnosti 

72. Vzájomná vyživovacia povinnosť rodičov a detí 

73. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela 

74. Osvojenie (pojem, vznik) 

75. Náhradná starostlivosť podľa Zákona o rodine 

76. Opatrovníctvo a poručníctvo v rodinnom práve 

77. Základné princípy civilného procesu 

78. Procesné podmienky 

79. Miestna príslušnosť súdov 

80. Vecná a funkčná príslušnosť súdov 

81. Vylúčenie sudcov a iných osôb 

82. Spôsoby začatia civilného konania 

83. Žaloba v civilnom konaní 

84. Účastníci civilného konania 

85. Priebeh konania na súde prvej inštancie 

86. Procesné úkony súdu 

87. Procesné úkony účastníkov 

88. Súdne doručovanie 

89. Procesné zastúpenie 

90. Prekážky postupu konania 

91. Procesné dokazovanie a jeho predmet 

92. Dôkazné prostriedky a ich  vykonanie 

93. Súdne rozhodnutia 

94. Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí 

95. Trovy civilného konania 

96. Skrátené konania a skrátené rozhodnutia 



97. Neodkladné opatrenia 

98. Zabezpečovacie opatrenie a iné opatrenia súdu 

99. Osobitosti mimosporového civilného procesu 

100. Konanie o dedičstve 

101. Konanie vo veciach osvojenia 

102. Konanie vo veciach notárskych úschov 

103. Konanie o umorenie listiny 

104. Konanie o spôsobilosti na právne úkony a konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia 

alebo držania v zdravotníckom zariadení 

105. Starostlivosť súdu o maloletých, opatrovnícke konanie 

106. Konanie v manželských veciach 

107. Konanie o vyhlásenie za mŕtveho 

108. Právo novôt a koncentrácia v opravných konaniach 

109. Odvolanie 

110. Žaloba na obnovu 

111. Dovolanie 

112. Dovolanie generálneho prokurátora 

113. Všeobecná správna žaloba 

114. Osobitné správne žaloby 

115. Konanie vo veciach volebných a vo veciach politických práv 

116. Konanie vo veciach územnej samosprávy 

117. Začatie exekučného konania a konania o výkon rozhodnutia 

118. Subjekty exekučného konania a konania o výkon rozhodnutia 

119. Exekučný titul 

120. Odklad a zastavenie exekúcie a výkonu rozhodnutia 

121. Vylúčenie veci z exekúcie a odporovacia žaloba. 

122. Spôsoby uskutočňovania exekúcie a výkonu rozhodnutia 

123. Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmov 

124. Exekúcia prikázaním pohľadávky 

125. Exekúcia predajom hnuteľných vecí 

126. Exekúcia predajom nehnuteľností 

127. Exekúcia predajom podniku 

128. Exekúcia vyprataním 

129. Exekúcia odobratím vecí a exekúcia rozdelením spoločnej veci 

130. Exekúcia uskutočnením prác a výkonov 



131. Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí 

132. Začatie konkurzného konania, účinky vyhlásenia konkurzu a použitie civilného 

sporového poriadku v tomto konaní 

133. Konkurzná podstata, jej speňaženie a rozvrh výťažku 

134. Reštrukturalizácia 

 

Košice, 21.09.2020 

 

 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., v. r.     doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v. r. 

                vedúci katedry                 dekan fakulty 

 
 


