
Tematický plán prednášok z OP1  

ZS 2017/2018  

Prednášajúci: JUDr. Imrich Fekete, CSc.  
  

  

39. týždeň – 25.9.2017 

Pojem, predmet, zásady a pramene občianskeho práva 

 

40.  týždeň – 2.10.2017 

Občianskoprávne vzťahy (vznik, predmet a obsah) a subjektívne právo 

(jeho výkon a ochrana)   

 

41.  týždeň – 9.10.2017 

Právny úkon (pojem, forma, druhy, podmienky), protiprávny úkon  

a zmluva  

 

42. týždeň – 16.10.2017 

Vady právnych úkonov (neplatnosť absolútna a relatívna, 

odporovateľnosť) 

 

43. týždeň – 23.10.2017 

Fyzické osoby a ochrana osobnosti 

 

44. týždeň – 30.10.2017 

dekanské voľno 

 

45. týždeň – 6.11.2017 

Právnické osoby  

 

46. týždeň – 13.11.2017 

Zastúpenie (zákonné a zmluvné)  

 

47. týždeň – 20.11.2017 

Predmet práv a povinností (veci, práva, súčasť a príslušenstvo) 

 

48. týždeň – 27.11.2017 

Význam času v občianskom práve a počítanie času 

 

49. týždeň – 4.12.2017 

Premlčanie a preklúzia (zánik práva) 

 

50. týždeň – 11.12.2017 

Test 

 



 

51. týždeň – 18.12.2017 

Spotrebiteľské zmluvy a repetitórium 

 

  

V prípade, že téma prednášky alebo seminára pripadne na deň voľna (či už 
vyplývajúci z právneho predpisu alebo z rozhodnutia orgánov univerzity alebo 
fakulty), jej zvládnutie bude ponechané na samoštúdium študentov, teda nebude 
odučená v náhradnom termíne. Možnosti konzultácií k danej téme tým nie sú 
vylúčené.  
  

  

  



Tematický plán seminárov z OP1  

ZS 2017/2018  

Vyučujúci: podľa seminárnych skupín  
  

  

39. týždeň – od 25.9.2017 

Základné informácie k štúdiu predmetu 

 

40.  týždeň – od 2.10.2017 

Pojem, predmet, zásady a pramene občianskeho práva 

 

41.  týždeň – od 9.10.2017 

Občianskoprávne vzťahy (vznik, predmet a obsah) a subjektívne právo 

(jeho výkon a ochrana)   

 

42. týždeň – od 16.10.2017 

Právny úkon (pojem, forma, druhy, podmienky), protiprávny úkon  

a zmluva  

 

43. týždeň – 23.10.2017 

Vady právnych úkonov (neplatnosť absolútna a relatívna, 

odporovateľnosť) 

 

44. týždeň – od 30.10.2017 

dekanské voľno 

 

45. týždeň – od 6.11.2017 

Fyzické osoby a ochrana osobnosti 

 

46. týždeň – od 13.11.2017 

Právnické osoby  

 

47. týždeň – od 20.11.2017 

Zastúpenie (zákonné a zmluvné)  

 

48. týždeň – od 27.11.2017 

Predmet práv a povinností (veci, práva, súčasť a príslušenstvo) 

 

49. týždeň – od 4.12.2017 

Význam času v občianskom práve a počítanie času 

 

50. týždeň – od 11.12.2017 

Premlčanie a preklúzia (zánik práva) 

 



 

51. týždeň – od 18.12.2017 

Spotrebiteľské zmluvy, vyhodnotenie testu a repetitórium 

 

  

V prípade, že téma prednášky alebo seminára pripadne na deň voľna (či už 
vyplývajúci z právneho predpisu alebo z rozhodnutia orgánov univerzity alebo 
fakulty), jej zvládnutie bude ponechané na samoštúdium študentov, teda nebude 
odučená v náhradnom termíne. Možnosti konzultácií k danej téme tým nie sú 
vylúčené.  
  

  

 


