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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 1, Vecné 

práva; Dedičské právo, Bratislava: IURIS LIBRI, 2018) a aby sa oboznámili s nižšie 

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

konzultačnom sústredení.  Predmetom štúdia je aj judikatúra – je potrebné si naštudovať aj 

judikáty zverejnené na webovej stránky katedry k predmetu Občianske právo hmotné 2.  

1. konzultačné sústredenie 24.02.2023:  

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Klincová, PhD. 

Témy:  

• Vecné práva – pojem a druhy. Pojem, subjekty, predmet a obsah vlastníckeho práva.   

• Výkon, obmedzenie a ochrana vlastníckeho práva. Držba.   

• Nadobúdanie a zánik vlastníckeho práva.  

Potrebné materiály:   

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

• Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 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: Časť I - Téma č. 7-8, str. 53-70 + 

téme č. 12, str. 109-118   

2. konzultačné sústredenie 11.03.2023:  

Vyučujúci: Mgr. Martin Hamřík, PhD. 

Témy:  

•   Podielové spoluvlastníctvo.   

• Bezpodielové spoluvlastníctvo   

 

Potrebné materiály:   

• 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: Časť I - Téma č. 9, str. 71-85    

 

3. konzultačné sústredenie 24.03.2023:  

Vyučujúci: JUDr. Zuzana Klincová, PhD. 

Témy:  

• Vecné práva k cudzím veciam – vecné bremená, záložné právo, zádržné právo  

Potrebné materiály:   

• 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: Časť I - Téma č. 10, str. 86-99     

 

4. konzultačné sústredenie 15.04.2023:  

Vyučujúci: JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA. 

Pred konzultačným sústredením bude prebiehať priebežné hodnotenie – praktický prípad.  

Témy:  

• Dedičské právo 

Potrebné materiály:   

• 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:  

Časť I - Téma č. 11, str. 100-108    

  

  

  


