
Prednášky a semináre z Občianskeho práva hmotného I 
 
 
 
 

1.  Vecné práva, pojem, druhy. Úvod do vlastníckeho práva. 
- pojem, pojmové znaky a druhy vecných práv 
- pojem vlastníctvo a vlastnícke právo 
- subjekty a predmet vlastníckeho práva 
- obsah vlastníckeho práva 
- držba a detencia (pojmové znaky, oprávnená a neoprávnená 
držba) 

22.9. Štefanko 

2.  Kataster nehnuteľností 
- podstata a funkcie katastra nehnuteľností 
- zápisy do katastra nehnuteľností (vklad, záznam, poznámka) 
- zásady právnej úpravy katastra nehnuteľností 

29.9. Štefanko 

3.  Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 
- nadobúdanie vlastníctva bytu (zmluva o prevode vlastníctva 
bytu, zmluva o výstavbe, vstavbe a nadstavbe a ich náležitosti) 
- správa bytového domu 
- práva a povinnosti vlastníka bytu v bytovom dome 

6.10. Štefanko 

4.  Nadobúdanie vlastníctva.  
- prevod a prechod vlastníckeho práva 
- originárne a derivatívne spôsoby nadobúdania vlastníckeho 
práva 
- nadobúdanie vlastníckeho práva zmluvou 
- iné spôsoby nadobúdania vlastníckeho práva (dedenie, 
rozhodnutie štátneho orgánu, zákon, vydržanie, veci stratené, 
vytvorenie veci, spracovanie cudzej veci, prírastok, príklep 
licitátora, neoprávnená stavba) 

13.10. 
 

Novotná 

5.  Výkon a obmedzenie vlastníckeho práva. Ochrana vlastníckeho 
práva. 
- všeobecne o výkone a obmedzeniach vlastníckeho práva 
- právna úprava susedských vzťahov 
- iné obmedzenia vlastníckeho práva 
 

20.10. Jurčová 

6.  Ochrana vlastníckeho práva. 
  všeobecne o ochrane vlastníckeho práva  
- všeobecné prostriedky ochrany vlastníckeho práva 
- vlastnícke žaloby ako osobitné prostriedky ochrany 
vlastníckeho práva (reivindikačná a negatórna žaloba) 
Judikatúra ÚS k ochrane vlastníctva 

27.10. Jurčová 

7.  Podielové spoluvlastníctvo. 
- pojem a podstata podielového spoluvlastníctva (osobitné 
formy spoluvlastníctva) 
- obsah podielového spoluvlastníctva (vnútorný vzťah, vonkajší 
vzťah, nakladanie so spoluvlastníckym podielom) 
- zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 
 

3.11. Jurčová 

8.  Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.  10.11. Štefanko/ 



- pojem, predmet a rozsah BSM 
- obsah BSM (vnútorný vzťah, vonkajší vzťah) 
- zánik a vyporiadanie BSM 
- dohodou modifikované BSM 

Novotná 

9.  Vecné bremená. Zádržné právo. 
- pojem a podstata vecných bremien, subjekty právneho vzťahu 
vecného bremena (oprávnený a povinný z vecného bremena) 
- vznik a zánik vecných bremien 
- obsah vecných bremien 
- zádržné právo (pojem, vznik, zánik a obsah) 

17.11 Novotná 

10.  Záložné právo. 
- právna úprava záložného práva, pojem, funkcia a povaha 
záložného práva 
- predmet a subjekty záložného práva 
- zriadenie a vznik záložného práva (záložná zmluva, dedičská 
dohoda, rozhodnutie súdu, zákon), notársky centrálny register 
záložných práv 
- výkon záložného práva  

24.11 Jurčová  

11.  Dedenie všeobecne. 
- dedenie a dedičské právo, pramene dedičského práva  
- zásady dedenia a predpoklady dedenia 
- nadobúdanie dedičstva, odmietnutie dedičstva, dedičská 
nespôsobilosť, vydedenie, ochrana nespôsobilého dediča 

1.12. Štefanko 

12.  Dedičské tituly v slovenskom práve. 
- dedenie zo zákona (dedičské skupiny) 
- dedenie zo závetu (obsahové a formálne náležitosti závetu, 
druhy závetov) 

8.12. Štefanko 

 
 
 
 

Semináre zodpovedajú témam prednášok s týždňovým odstupom, s výnimkou prvého 
seminára, predmetom ktorého je opakovanie všeobecnej časti OPH. 
 

Na seminároch je nevyhnutnosťou : 
Občiansky zákonník v účinnom znení a cvičebnica z OPH: Jurčová, Novotná a kol.: Pracovné 
listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného. 2.vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.  
 

Podmienky PH (aktualizované vzhľadom na trvajúcu dištančnú formu výučby) 
Písomná práca predposledný týždeň semestra (jeden z vypísaných termínov 1.12., 3.12, 
6.12.) je podkladom pre udelenie priebežného hodnotenia. Účasť na písomke je povinná. 
Priebežné hodnotenie sa udeľuje v poslednom týždni výučby príslušného semestra. Ak 
študent nesplní kritériá na úspešné absolvovanie predmetu (alebo vôbec nepíše písomku), 
hodnotí sa klasifikačným stupňom „FX –  nedostatočne“ a má právo na vykonanie dvoch 
opravných termínov. Pri opakovanom zápise predmetu má právo na jeden opravný termín. 
Opravné termíny sú formou ústnej skúšky. 
 

Testové otázky  (áno, nie)    12 bodov 
Príklad      3 body 
Spolu       15 bodov 
 
 



Stupnica priebežného hodnotenia 
15,14    A 
13  B 
12,11  C 
10  D 
9  E 
Menej bodov FX 
 
Forma prednášok a seminárov vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je trvalo 
dištančná. 
 
Informáciu o spôsobe pripojenia k on-line cvičeniu príslušnej skupiny nájdete v systéme 
LMS Moodle. On-line cvičenia a rovnako aj ústna forma skúšania sa budú uskutočňovať 
prostredníctvom programu MS Teams. 


