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Konzultačné sústredenie bude 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, 2014) a aby sa oboznámili    s 

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

konzultačnom sústredení. 

 

Na konzultačnom sústredení sa píše priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 100% hodnotenia 

predmetu.  
 

 

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 

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


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/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

