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OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ 3 
PLÁN PREDNÁŠOK  

Zimný semester ak. roka  2022/2023 - od 19.9.2022 do 16.12.2022 
 

Prednášky: dostupné na https://web.microsoftstream.com/7 

Prednášajúci: doc. JUDr. Martin Križan, PhD. 

V prípade neprepojenia na prednášku kliknutím na uvedený link, skopírujte manuálne link do 
vyhľadávacieho okna internetového prehliadača. 

Všetky prednášky sú dostupné online, prednášky v reálnom čase prebiehať nebudú. 

 
od 19.9. Všeobecne o záväzkoch (pojem záväzok, obsah a predmet záväzkového 

vzťahu, subjekty) 

 https://web.microsoftstream.com/video/71fb8809-eb7d-41aa-aab3-e9278429c8fa 

 
od 26.9. 

 
Vznik záväzkov. Zodpovednosť za vady. 

 https://web.microsoftstream.com/video/9d965b7d-6ccf-4d4c-a600-e158fe9ce8b2 

 
od 3.10. 

 
Zmena záväzkov 

(zmena v obsahu, zmena v subjektoch) 
 https://web.microsoftstream.com/video/e833cb65-c88a-4ab6-8a70-43e2c38c233a 

 
od 10.10. 

 
Zabezpečenie záväzkov 

 https://web.microsoftstream.com/video/b40467e1-6720-467c-8693-cf2c18f55721 

 
od 17.10. 

 
Zánik záväzkov 

 https://web.microsoftstream.com/video/afeb7db9-8831-48c8-802e-2df0418b943e 

 
od 24.10. 

 
Spotrebiteľské zmluvy 

(niektoré hmotnoprávne a procesné osobitosti záväzkov, subjektom ktorých
 je spotrebiteľ) 

 https://web.microsoftstream.com/video/a010a875-bbdc-48a2-b517-66ce802eeb17 

https://web.microsoftstream.com/
https://web.microsoftstream.com/video/71fb8809-eb7d-41aa-aab3-e9278429c8fa
https://web.microsoftstream.com/video/9d965b7d-6ccf-4d4c-a600-e158fe9ce8b2
https://web.microsoftstream.com/video/e833cb65-c88a-4ab6-8a70-43e2c38c233a
https://web.microsoftstream.com/video/b40467e1-6720-467c-8693-cf2c18f55721
https://web.microsoftstream.com/video/a010a875-bbdc-48a2-b517-66ce802eeb17
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od 31.10. 

 
Scudzovacie zmluvy /zmluvy o prevode vlastníctva/ 

(kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva) 
 https://web.microsoftstream.com/video/3169aed8-5477-4969-ba0e-1c23e183debb 

od 7.11. Zmluvy o prenechaní užívania veci 

(nájomná zmluva, zmluvy o pôžičke a zmluva o výpožičke) 

 https://web.microsoftstream.com/video/799cf82d-dcf4-4e0d-b187-35c635f6249b 

 
od 14.11. 

 
Zmluvy o výkone činnosti či práce 
(zmluva o dielo, príkazná zmluva, zmluva o úschove, zmluvy o 
preprave a sprostredkovateľská zmluva) 

 https://web.microsoftstream.com/video/53457625-331f-423e-ad9d-57930eaf5928  
 

  
od 21.11. Záväzky zo spôsobenia škody. Všeobecné predpoklady vzniku zodpovednosti. 

Prípady zodpovednosti za škodu podľa OZ 
 https://web.microsoftstream.com/video/ca99716a-1798-457e-825d-cf96b6188037 

 
 
od 28.11. Zodpovednosť za škodu podľa osobitných predpisov (škoda spôsobená vadným 

výrobkom a škoda spôsobená pri výkone verejnej moci) 
 https://web.microsoftstream.com/video/22ae29f6-1fd1-40b0-a477-81388598ed9c 

 

 
od 5 .12. 

 
Spôsob a rozsah náhrady škody. Záväzky z bezdôvodného obohatenia 

 https://web.microsoftstream.com/video/4c7553e5-786b-4a5c-95e3-7bf94c71eff7 

 

 
od 12.12. 

 
Záväzky z ostatných dôvodov 

(odvážne/aleatórne kontrakty, záväzky z jednostranných právnych úkonov) 

                     (bude doplnené) 

 

 

 

 

 

https://web.microsoftstream.com/video/3169aed8-5477-4969-ba0e-1c23e183debb
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OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ 3 

PLÁN SEMINÁROV - ZS 2022/2023 - od 19.9.2022 do 16.12.2022 

výučba prebieha prezenčne 

 

Vyučujúci: podľa seminárnych skupín 

 
týždeň od 19.9.2022 
Základné informácie k štúdiu predmetu 

 
týždeň od 26.9.2022 
Všeobecne o záväzkoch (pojem záväzok, obsah a predmet záväzkového vzťahu, subjekty) 
 
týždeň od 3.10.2022 
Vznik záväzkov. Zodpovednosť za vady. 
 
týždeň od 10.10.2022 
Zmena záväzkov. 
 
týždeň od 17.10.2022 
Zabezpečenie záväzkov 
 
týždeň od 24.10.2022 
Zánik záväzkov 
 
týždeň od 31.10.2022 
Spotrebiteľské zmluvy 
 
týždeň od 7.11.2022 
Scudzovacie zmluvy - zmluvy o prevode vlastníctva (kúpna zmluva, darovacia zmluva, 
zámenná zmluva) 
 
týždeň od 14.11.2022 
Zmluvy o prenechaní užívania veci (nájomná zmluva, zmluvy o pôžičke a zmluva o 
výpožičke) 
 
týždeň od 21.11.2022 
Zmluvy o výkone činnosti či práce (zmluva o dielo, príkazná zmluva, zmluva o úschove, 
zmluvy o preprave a sprostredkovateľská zmluva) 
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týždeň od 28.11.2022 
Záväzky zo spôsobenia škody. Všeobecné predpoklady vzniku zodpovednosti. Jednotlivé 
prípady zodpovednosti za škodu podľa OZ. 
 
týždeň od 5.12.2022 
Spôsob a rozsah náhrady škody. Záväzky z bezdôvodného obohatenia 
 
týždeň od 12.12.2022 
Záväzky z ostatných dôvodov 
V týždni od 12.11.2022 sa bude konať priebežné hodnotenie.  
 
 

 
 
 


