
Tematický plán prednášok z OP2 

ZS 2017/2018 
Prednášajúci:  

 
39. týždeň – 25.9.2017 

Všeobecná časť záväzkového práva 
 

40. týždeň – 2.10.2017 
Vznik a zmena záväzkovoprávnych vzťahov 

 
41. týždeň – 9.10.2017 

Zabezpečenie záväzkov (všeobecne a jednotlivé  zabezpečovacie 
prostriedky) 
 

42. týždeň – 16.10.2017 
Zánik záväzkov splnením 
 

43. týždeň – 23.10.2017 
Zánik záväzkov bez splnenia 

 
44. týždeň – 30.10.2017 
Dekanské voľno 

 
45. týždeň – 6.11.2017 

Zmluvy o prevode vlastníctva (kúpna zmluva, darovacia zmluva, 
zámenná zmluva) 
 

46. týždeň – 13.11.2017 
Zmluvy o výkone činnosti či práce (zmluva o dielo, príkazná zmluva, 
zmluva o úschove, zmluvy o preprave a sprostredkovateľská zmluva) 

 
47. týždeň – 20.11.2017 

Zmluvy o užívaní veci (nájomná zmluva, zmluvy o pôžičke a zmluva 
o výpožičke)  
 

48. týždeň – 27.11.2017 
Aleatórne zmluvy a jednostranne zaväzujúce zmluvy (poistná zmluva, 
zmluva o dôchodku, verejné obstarávanie a verejný prísľub) 

 
49. týždeň – 4.12.2017 

Záväzky zo spôsobenia škody a jednotlivé prípady zodpovednosti za 
škodu 
 

50. týždeň – 11.12.2017 
Spôsob a rozsah náhrady škody  

 
51. týždeň – 18.12.2017 
Záväzky z bezdôvodného obohatenia. 



Tematický plán seminárov z OP2 

ZS 2017/2018 
 

39. týždeň 
Úvodný seminár 

 
40. týždeň 
Všeobecná časť záväzkového práva 
 

41. týždeň 
Vznik a zmena záväzkovoprávnych vzťahov 
 

42. týždeň 
Zabezpečenie záväzkov (všeobecne a jednotlivé  zabezpečovacie 

prostriedky) 
 
43. týždeň 

Zánik záväzkov splnením, Zánik záväzkov bez splnenia 
 
44. týždeň 

Dekanské voľno, rektorské voľno, štátny sviatok 
 

45. týždeň 
Zmluvy o prevode vlastníctva (kúpna zmluva, darovacia zmluva, 
zámenná zmluva) 

 
46. týždeň 

Zmluvy o výkone činnosti či práce (zmluva o dielo, príkazná zmluva, 
zmluva o úschove, zmluvy o preprave a sprostredkovateľská zmluva) 
 

47. týždeň 
Zmluvy o užívaní veci (nájomná zmluva, zmluvy o pôžičke a zmluva 
o výpožičke)  

 
48. týždeň 

Aleatórne zmluvy a jednostranne zaväzujúce zmluvy (poistná zmluva, 
zmluva o dôchodku, verejné obstarávanie a verejný prísľub) 
 

49. týždeň 
Záväzky zo spôsobenia škody a jednotlivé prípady zodpovednosti za 

škodu 
 
50. týždeň 

Spôsob a rozsah náhrady škody  
 
51. týždeň 

Záväzky z bezdôvodného obohatenia  
 


