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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 učebnice (Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné 2 záväzkové právo ; právo 

duševného vlastníctva, Bratislava: IURIS LIBRI, 2018) a aby sa oboznámili s nižšie 

uvedenými materiálmi. Nižšie uvedené materiály je potrebné mať k dispozícii na 

konzultačnom sústredení. 

 

Prednášky sú dostupné: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Sylaby_2021_2022_letny_

semester/OP_2_EaP_Plan_preednasok_a_seminarov.pdf 

 
 

 
1. KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIE 

 

Témy 1. konzultačného sústredenia: 

 
Všeobecná časť záväzkového práva 

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 1, str. 126-135 - Praktické zadania č. 2,3,5,6,8 

Súdne rozhodnutia: 

Spoločné záväzky 

Vec ako stojí a leží § 501 OZ 
  

Vznik a zmena záväzkovoprávnych vzťahov 

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 2, str. 136-142 - Praktické zadania č. 1,3,4,6 

Súdne rozhodnutia: 

Zmena záväzkovoprávnych vzťahov 
 

 

 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Sylaby_2021_2022_letny_semester/OP_2_EaP_Plan_preednasok_a_seminarov.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Sylaby_2021_2022_letny_semester/OP_2_EaP_Plan_preednasok_a_seminarov.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Spolocne_zavazky.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Judikat_k____501_-_vec_ako_stoji_a_lezi.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Sylaby_ZS_2019_2020/Judikaty_OP_2_Zmena_ZPV.pdf


 

 

Zabezpečenie záväzkov (všeobecne a jednotlivé zabezpečovacie prostriedky) 

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 3, str. 143-150 - Praktické zadania č. 1,4,6, 

8 

Súdne rozhodnutia: 

Zabezpečenie záväzkovoprávnych vzťahov 
 

 

Zánik záväzkov I. (teoreticky úvod) 

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 4, str. 151-161 

 

 

2. KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIE 

 

Témy 2. konzultačného sústredenia: 

 
Zánik záväzkov – dokončenie (praktické prípady a judikatúra) 

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 4, str. 151-161 - Praktické zadania č. 

1,3,4,7,13, 14 

Súdne rozhodnutia: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Judikat 

y_zanik_ZPV.pdf 
 

 

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

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 6, str. 171-179 - Praktické zadania č. 1,4 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Judikaty_zabezpecenie_ZPV.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Judikaty_zanik_ZPV.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Judikaty_zanik_ZPV.pdf


Súdne rozhodnutia: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Judikat 

ura_Zmluvy_o_prevode_vlastnictva.pdf 
 

 

Zmluvy o výkone činnosti či práce (zmluva o dielo, príkazná zmluva, zmluva o úschove, 

zmluvy o preprave a sprostredkovateľská zmluva) 

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 9, str. 215-221 - Praktické zadania č. 2,3,4,7 

 

 

3. KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIE 

 

Témy 3. konzultačného sústredenia: 

 

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

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 7, str. 181-207 - Praktické zadania č. 5, 10, 

11, 12 a Téma č. 8, str. 208-214 - Praktické zadania č. 1, 2, 4. 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zmluvy 

_o_uzivani_veci_- judikatura.pdf 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/98/20160701 
 

 

Aleatórne zmluvy a jednostranne zaväzujúce zmluvy (poistná zmluva, zmluva o 

dôchodku, verejné obstarávanie a verejný prísľub) 

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. 10, str. 215-221 - Praktické zadania č. 8, 11, 

12 

Súdne rozhodnutia: 

http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Postih_poistovne_podla  

    813_OZ.pdf 

http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Kratenie_poistneho_plneni 

a_a_pricina_vzniku_skody.pdf 

 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Judikatura_Zmluvy_o_prevode_vlastnictva.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Judikatura_Zmluvy_o_prevode_vlastnictva.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zmluvy_o_uzivani_veci_-__judikatura.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zmluvy_o_uzivani_veci_-__judikatura.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/98/20160701
http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Postih_poistovne_podla____813_OZ.pdf
http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Postih_poistovne_podla____813_OZ.pdf
http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Kratenie_poistneho_plnenia_a_pricina_vzniku_skody.pdf
http://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Kratenie_poistneho_plnenia_a_pricina_vzniku_skody.pdf


4. KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIE 

 

Témy 4. konzultačného sústredenia: 

 
Záväzky zo spôsobenej škody, jednotlivé prípady zodpovednosti za škodu 

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011: Téma č. , 11, str. 272-283 - Praktické zadania č. 1,3,4,5, 

8, 9-12 

Súdne rozhodnutia: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zavaezk 

y_zo_sposobenej_skody_I_-_judikatura.pdf 
 

 

  Spôsob a rozsah náhrady škody 

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. , 11, str. 272-283 - Praktické zadania č. 

1,3,4,5, 8, 9-12 

 Súdne rozhodnutia: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zavazky 

_zo_sposobenej_skody_II_-_judikatura.pdf 
 

 

 Záväzky z bezdôvodného obohatenia 

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

Dulaková, D., Smyčková, R. a kol: Praktikum z občianskeho práva, z rodinného práva a z práva 

duševného vlastníctva. C.H.Beck, 2011 – Téma č. , 11, str. 272-283 - Praktické zadania č. 

19,20,23 

Súdne rozhodnutia: 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zavaezk 

y_z_bezdovodneho_obohatenia_-_judikatura.pdf 

 

 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zavaezky_zo_sposobenej_skody_I_-_judikatura.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zavaezky_zo_sposobenej_skody_I_-_judikatura.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zavazky_zo_sposobenej_skody_II_-_judikatura.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zavazky_zo_sposobenej_skody_II_-_judikatura.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zavaezky_z_bezdovodneho_obohatenia_-_judikatura.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/Materialny_na_cvicenia/Zavaezky_z_bezdovodneho_obohatenia_-_judikatura.pdf

