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Konzultačné sústredenia budú v súlade s ustanovením čl. 13 ods. 4 Študijného poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prebiehať nielen formou výkladu a 

diskusie, ale aj riešením prípadových štúdií/praktických úloh uvedených pri jednotlivých 

témach za použitia nekomentovaných právnych predpisov, a tiež formou analýzy relevantných 

súdnych rozhodnutí. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby si študenti na sústredenie 

naštudovali príslušné témy z odporúčanej literatúry (príslušné témy podľa obsahu knihy): 

• CIRÁK J., FICOVÁ, S. a kol.: Občianske právo. Všeobecná časť. Heuréka, Šamorín. 

2009.  

• LAZÁR, J.: Občianske právo hmotné 1. Iuris Libri. Bratislava. 2018.  

a aby sa oboznámili s nižšie uvedenými materiálmi. Znenie praktických zadaní spolu s 

aktuálnym znením Občianskeho zákonníka je potrebné mať k dispozícii počas konzultačného 

sústredenia. Predmetom štúdia je aj judikatúra, preto je potrebné si naštudovať aj judikáty 

zverejnené na webovej stránke katedry k predmetu Občianske právo hmotné 1.  

   

1. konzultačné sústredenie 24. 09. 2021:  

Témy:  

• Základné informácie k štúdiu 

• Pojem, predmet, zásady a pramene občianskeho práva 

• Občianskoprávne vzťahy (vznik, predmet, obsah) 

• Subjektívne právo, jeho vznik, výkon a ochrana 

 

Potrebné materiály:   

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

• DULÁKOVÁ, D., SMYČKOVÁ, R. a kol.: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného 

práva a z práva duševného vlastníctva. 1. vydanie. Praha, C. H. Beck, 2011, 694 s. Témy č. 

1 a príslušná časť témy č. 2 a č. 3.   

 

2. konzultačné sústredenie 02. 10. 2021:  

Témy:  

• Subjekty občianskoprávnych vzťahov 
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• Ochrana osobnosti 

• Zastúpenie 

• Príslušenstvo a súčasť vecí, príslušenstvo bytu, príslušenstvo pohľadávky   

 

Potrebné materiály:   

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

• DULÁKOVÁ, D., SMYČKOVÁ, R. a kol.: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného 

práva a z práva duševného vlastníctva. 1. vydanie. Praha, C. H. Beck, 2011, 694 s. Príslušná 

časť témy č. 2 a 3.  

• Rozsudok ESĽP vo veci Vo proti Francúzsku dostupné verzie na: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61887 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Pripad_Vovs.Francie.

pdf 

• Rozsudok ESĽP vo veci Von Hannover proti Nemecku dostupné verzie na: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61853  

https://docplayer.cz/6871253-Vec-von-hannover-proti-nemecku.html 

 

3. konzultačné sústredenie 09. 10. 2021:  

Témy:  

• Právny úkon – pojem, forma, druhy a podmienky 

• Protiprávny úkon a vznik zodpovednostných následkov 

• Platnosť a účinnosť právneho úkonu 

• Vady právnych úkonov a ich následky 

 

Potrebné materiály:   

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

DULÁKOVÁ, D., SMYČKOVÁ, R. a kol.: Praktikum z občianskeho práva, z 

rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. 1. vydanie. Praha, C. H. Beck, 2011, 

694 s. Témy č. 2, 5 a 6.     

4. konzultačné sústredenie 15. 10. 2021:  

Na začiatku konzultačného sústredenia bude prebiehať priebežné hodnotenie prostredníctvom 

Moodle.  

Témy:  

• Zmluva 

• Čas ako právna skutočnosť, počítanie času 

• Premlčanie a preklúzia 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61887
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Pripad_Vovs.Francie.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Pripad_Vovs.Francie.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61853
https://docplayer.cz/6871253-Vec-von-hannover-proti-nemecku.html
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Potrebné materiály:   

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

DULÁKOVÁ, D., SMYČKOVÁ, R. a kol.: Praktikum z občianskeho práva, z 

rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. 1. vydanie. Praha, C. H. Beck, 2011, 

694 s., témy č. 4 (s. 33 – 35) a 5 (s. 162 – 170). Časť témy č. 6 (s. 43 – 49; k právu na 

odstúpenie od zmluvy).    

  

  

  


