
 

Otázky na prijímacie konanie na doktorandské štúdium 

     a)  Občianske právo hmotné 

1. Pojem, pramene a medzníky vo vývoji občianskeho práva  

2. Vzťah občianskeho práva k iným právnym odvetviam  

3. Systém občianskeho práva, systematika Občianskeho zákonníka, jeho pôsobnosť a aplikácia  

4. Europeizácia súkromného práva  

5. Fyzická osoba  

6. Právnická osoba  

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

8. Právne skutočnosti (pojem a druhy)  

9. Právne úkony (pojem, druhy, náležitosti)  

10. Vady právnych úkonov a ich právne následky  

11. Význam času v občianskom práve, premlčanie a preklúzia  

12. Vecné práva (pojem, druhy)  

13. Držba a detencia  

14. Vlastnícke právo (pojem a podstata)  

15. Ochrana vlastníckeho práva  

16. Nadobúdanie vlastníckeho práva  

17. Vydržanie  

18. Výkon a obmedzenie vlastníckeho práva  

19. Susedské práva  

20. Neoprávnená stavba  

21. Podielové spoluvlastníctvo  

22. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (pojem a predmet)  

23. Vznik a zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov  

24. Záložné právo (pojem a predmet)  

25. Zriadenie a vznik záložného práva  

26. Výkon záložného práva  

27. Zádržné právo  

28. Vecné bremená  

29. Kataster nehnuteľností a zásady právnej úpravy katastra nehnuteľností  

30. Zápisy do katastra nehnuteľností  

31. Dedenie –pojem, zásady, predpoklady 

32. Dedenie zo závetu  

33. Dedenie zo zákona  

34. Potvrdenie a vyporiadanie dedičstva, ochrana oprávneného dediča  

35. Nespôsobilý dedič, vydedenie 

36. Záväzkové právne vzťahy (pojem, druhy, vznik)  

37. Zmena obsahu záväzkov  

38. Zmena v subjektoch záväzkových vzťahov  

39. Zabezpečenie záväzkov (pojem, funkcie a jednotlivé druhy)  



40. Zánik záväzku splnením  

41. Zánik záväzkov dohodou  

42. Zmluvy (pojem, vznik, jednotlivé typy)  

43. Spotrebiteľské zmluvy  

44. Kúpna zmluva  

45. Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve  

46. Darovacia zmluva  

47. Zmluva o pôžičke a výpožičke  

48. Nájomná zmluva  

49. Nájom bytu  

50. Spoločný nájom bytu  

51. Zánik nájmu bytu  

52. Nájom a podnájom nebytových priestorov  

53. Zmluva o diele  

54. Sprostredkovateľská zmluva, príkazná zmluva a konanie bez príkazu  

55. Poistné zmluvy  

56. Zmluva o úschove, zmluva o vklade  

57. Zmluvy o preprave  

58. Zmluva o združení  

59. Verejná súťaž a verejný prísľub, stávka a hra  

60. Občianskoprávna zodpovednosť (pojem, druhy, vznik)  

61. Zodpovednosť za vady  

62. Zodpovednosť za škodu (pojem, predpoklady, jednotlivé prípady)  

63. Spôsob a rozsah náhrady škody  

64. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti  

65. Zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania  

66. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov  

67. Zodpovednosť za škodu na veciach odložených alebo vnesených  

68. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a zodpovednosť za škodu 

spôsobenú porušením povinnosti z existujúceho záväzkového vzťahu  

69. Bezdôvodné obohatenie 

b) občianske právo procesné 

1. Pojem civilného  práva procesného a civilného procesu, pramene civilného práva procesného, 

druhy civilného procesu 
2.Základné princípy Civilného sporového poriadku a  Civilného mimosporového poriadku 
3. Právomoc súdov 
4. Príslušnosť súdov, delegácia 
5. Strany sporu a modifikácie v ich postavení 
6. Procesné podmienky strán sporu,  zastúpenie v civilnom procese 
7. Intervencia v civilnom sporovom procese 
8. Procesné úkony súdu  
9. Doručovanie  
10. Dispozičné procesné úkony strán sporu a ich modifikácia  
11. Prostriedky procesného útoku a procesnej obrany, koncentrácia v sporovom konaní  
12. Priebeh konania na súde prvej inštancie 



13. Predbežné  prejednanie sporu 
14. Dokazovanie v civilnom procese – pojem, priebeh 
15. Svedecká výpoveď, znalecké dokazovanie 
16. Rozsudok – druhy,  charakteristika procesu tvorby 
17. Uznesenie  
18. Skrátené konania a skrátené rozhodnutia 
19. Právoplatnosť  a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí 
20. Sťažnosť 
21. Trovy konania 
22. Spory s ochranou slabšej strany 
23. Neodkladné,  zabezpečovacie a iné opatrenia súdu v civilnom procese 
24. Odvolanie  
25. Žaloba na obnovu konania 
26. Dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora 

 

c) rodinné právo 

 
1. Uzavretie manželstva  

2. Neplatné manželstvo a zdanlivé manželstvo  

3. Rozvod manželstva  

4. Práva a povinnosti rodičov a detí  

5. Určenie rodičovstva  

6.  Osvojenie  

7. Poručníctvo a opatrovníctvo  

8.  Náhradná rodinná starostlivosť  

9. Všeobecne o vyživovacej povinnosti  

10. Vzájomná vyživovacia povinnosť rodičov a detí 

    d) právo duševného vlastníctva 

1. Súkromné práva k nehmotným statkom  

2. Druhy a kategórie práv duševného vlastníctva  

3.  Pramene práv duševného vlastníctva  

4.  Autorské právo  

5. Právo výkonných umelcov  

6. Právo výrobcov zvukových záznamov a právo výrobcov zvukovoobrazových záznamov  

7. Právo rozhlasových vysielateľov a právo televíznych vysielateľov  

8. Právo pôvodcov vynálezov  

9. Funkcia a podmienky udelenia dodatočného patentu  

10. Právo pôvodcov úžitkových vzorov  

11. Právo pôvodcov dizajnov  

12. Právo majiteľov ochranných známok  

13. Právo majiteľov zapísaných označovaní výrobkov  

14. Právo vyšlachtiteľov nových odrôd rastlín 


