
OKRUH OTÁZOK NA SKÚŠKU Z PREDMETU OBČIANSKE PRÁVO 1 

(externá forma štúdia - PRVx16) 

 

Skúška z OP 1 pozostáva z 1 teoretickej otázky a 1 praktického zadania.  

Okruh teoretických otázok je nižšie uvedený.  

Okruh tém, z ktorých je vytvorený súbor príkladov zodpovedá stručnej osnove predmetu 

uvedenej v informačnom liste predmetu: 

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2019-2020/PraF/SK/PRVx16.pdf 

 

V súlade s článkom 18 Študijného poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, ktorý 

upravuje používanie nekomentovaných právnych predpisov pri kontrole štúdia (skúšaní), 

kontrola štúdia (skúšanie) za použitia nekomentovaných právnych predpisov študentom zahŕňa 

najmä skúšanie: 

a) teoretických poznatkov, 

b) výkladu pojmov, 

c) orientácie v právnom predpise a spájania súvislostí jeho jednotlivých ustanovení, 

d) judikatúry a základných poznatkov vychádzajúcich z aplikačnej praxe, 

e) simulovaných praktických prípadov a situácií (resp. štúdií). 

 

 

Nekomentované právne predpisy: 

− si študenti zabezpečujú sami, 

− je možné používať len v tlačenej forme, nie vo forme elektronického textového 

súboru, 

− nesmú obsahovať žiadny doplňujúci text okrem vlastného textu právneho 

predpisu, najmä žiadne tlačené ani rukou písané komentáre, judikatúru, poznámky či 

akékoľvek iné texty bez ohľadu na ich obsah. Povolené je len farebné zvýraznenie textu. 

Akékoľvek ďalšie poznámky v texte zákona nie sú prípustné. Ich následné zistenie bude 

považované ako podvádzanie pri štátnej skúške a bude hodnotené známkou FX. 

 

V rámci odpovede musí študent analyzovať skutkový a právny stav príkladu s odkazom na 

dotknuté zákonné ustanovenia a príslušnú judikatúru.  

 

 

Zoznam odporúčaných právnych predpisov na skúšku:  

• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  

• Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 

 

 

Okruh teoretických otázok na skúšku z OP 1:  

 

1. Pojem, pramene a vzťah občianskeho práva k iným právnym odvetviam 

2. Fyzická osoba 

https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2019-2020/PraF/SK/PRVx16.pdf
https://ais2.uniba.sk/repo2/repository/default/ais/informacnelisty/2019-2020/PraF/SK/PRVx16.pdf


3. Právnická osoba 

4. Občianskoprávne vzťahy (pojem, druhy, vznik a obsah) 

5. Právne skutočnosti (pojem a druhy) 

6. Právne úkony (pojem, druhy, náležitosti) 

7. Vady právnych úkonov a ich právne následky 

8. Význam času v občianskom práve, premlčanie a preklúzia 

9. Vecné práva (pojem, druhy) 

10. Držba a detencia 

11. Vlastnícke právo (pojem a podstata) 

12. Ochrana vlastníckeho práva 

13. Nadobúdanie vlastníckeho práva 

14. Vydržanie 

15. Výkon a obmedzenie vlastníckeho práva 

16. Susedské práva 

17. Neoprávnená stavba 

18. Podielové spoluvlastníctvo 

19. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (pojem a predmet) 

20. Vznik a zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

21. Záložné právo(pojem a predmet) 

22. Zriadenie a vznik záložného práva 

23. Výkon záložného práva 

24. Zádržné právo 

25. Vecné bremená 

26. Kataster nehnuteľností, zásady právnej úpravy katastra nehnuteľností a zápisy do 

katastra nehnuteľností 


