Otázky, z ktorých pozostáva písomný test pre výberové konanie na funkciu sudcu
Justičná akadémia Slovenskej republiky, v zmysle § 28c ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a
prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z. (zákon o
sudcoch a prísediacich), vytvára a spravuje databázy určené na výber písomného testu, prípadovej
štúdie, prekladov z cudzieho jazyka a súdnych spisov na účely vypracovania súdneho rozhodnutia
(určené databázy).
V zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu sa testové otázky zverejňujú na
webovom sídle ministerstva a Justičnej akadémie Slovenskej republiky.
Zverejnené testové otázky pozostávajú z nasledovných okruhov právnych oblastí: súkromné právo
hmotné (občianske právo hmotné, obchodné právo, rodinné právo a pracovné právo), právo civilného
procesu (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, exekučné právo), verejné právo
(správne právo a ústavné právo), trestné právo hmotné a procesné, statusové zákony a medzinárodné
právo súkromné a procesné.
Zverejňujú sa otázky z určenej databázy testových otázok, bez ich odpovedí.
Občianske právo hmotné
1)
Absolútna neplatnosť právneho úkonu
2)
Absolútna neplatnosť právneho úkonu
3)
Ak bola nejaká vec získaná za trvania manželstva sčasti za prostriedky len jedného
z manželov
4)
Ak dedičstvo nadobúdajú obidvaja manželia, takto získaný majetok
5)
Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je schopná robiť
temer žiadne právne úkony
6)
Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci
7)
Ak nájomca vykoná zmeny na prenajatej veci podľa Občianskeho zákonníka
8)
Ak za trvania manželstva jeden z manželov nadobudne vec titulom vydržania, takto
nadobudnutá vec
9)
Bezdôvodné obohatenie
10) Darca
11) Darovacia zmluva
12) Dedič zo zákona
13) Dedičský titul
14) Odmietnutie dedičstva
15) Postúpenie pohľadávky podľa Občianskeho zákonníka
16) Prevzatie dlhu
17) Omeškanie dlžníka podľa Občianskeho zákonníka
18) Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí
19) Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
20) Domácnosť podľa Občianskeho zákonníka
21) K predpokladom dedenia patrí
22) Náhrada škody podľa Občianskeho zákonníka

1

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)

Spotrebiteľská zmluva
Maloletí podľa Občianskeho zákonníka
Ak ide o stratenú vec
Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva
Nehnuteľnosť
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
O bezpodielovom spoluvlastníctve manželov platí
Ochrana osobnosti podľa Občianskeho zákonníka
Zmluvné zastúpenie medzi klientom a advokátom
O mieste plnenia dlhu podľa Občianskeho zákonníka platí, že
O náležitostiach závetu podľa Občianskeho zákonníka platí že
Štát v dedičskom práve
O postúpení pohľadávky v občianskoprávnych vzťahoch platí
Pri subjektívnej zodpovednosti platí
O ručení v občianskoprávnych vzťahoch platí
O spôsobilosti mať práva a povinnosti platí
O uznaní dlhu v občianskoprávnych vzťahoch platí
O zmluvnej pokute upravenej v Občianskom zákonníku platí
Odporovateľnosť právneho úkonu upravená v Občianskom zákonníku
Oprávnený držiteľ
Fyzická osoba, do práv na ochranu osobnosti ktorej sa zasiahlo
Zodpovednosť za vady podľa Občianskeho zákonníka
Zodpovednosť za vady podľa Občianskeho zákonníka
Splnenie záväzku
Započítanie ako spôsob zániku záväzku
Premlčacia lehota
Vlastnícke právo k bytu
Neoprávnená stavba
Povinné zverejňovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka znamená že
Záložné právo
Záložné právo
Pri výkone záložného práva
Záložné právo k pohľadávke
Záujmové združenie právnických osôb upravené v Občianskom zákonníku
Zádržné právo
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov upravená
v Občianskom zákonníku
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach
Náhrada škody podľa Občianskeho zákonníka znamená
Hrubé porušenie dobrých mravov Občiansky zákonník upravuje v súvislosti
Porušenie dobrých mravov Občiansky zákonník zakotvuje v súvislosti
Dedič zodpovedá
Oprávnený dedič
Obsah záväzkov
Podľa všeobecnej zodpovednosti za vady
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67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)

Pri zabezpečovacom prevode práva
Nemožnosť splnenia dlhu
Pri kúpnej zmluve podľa Občianskeho zákonníka ak nie je dohodnuté inak platí že
Pri kúpnej zmluve podľa Občianskeho zákonníka platí že
Dobromyseľnosť zakotvená v Občianskom zákonníku
Zákonný zástupca
Zníženie náhrady škody podľa Občianskeho zákonníka
Právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka
Dedičská nespôsobilosť
Vydedenie
Predkupné právo podľa Občianskeho zákonníka
Predkupné právo podľa Občianskeho zákonníka znamená
Zámenná zmluva
Vyhlasovateľ verejnej súťaže v zmysle Občianskeho zákonníka
Zmluva o dôchodku v zmysle Občianskeho zákonníka
Pre dedenie v prvej dedičskej skupine platí
Pre dedenie zo závetu je charakteristické
Pre osobnostné práva fyzickej osoby platí
Predmetom dedenia môže byť
Predmetom právnej dispozície v rámci občianskoprávnych vzťahov nemôžu byť
Pri družstevnom byte spoločný nájom
Pri škode na zdraví podľa Občianskeho zákonníka
Slovenské súkromné právo sa spravuje zásadou:
Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci
Zásada rovnosti účastníkov súkromnoprávnych vzťahov znamená
Podiel v podielovom spoluvlastníctve
Podľa zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka
Združenie ktoré sa vytvorí na základe zmluvy o združení v Občianskom zákonníku
Z poistenia zodpovednosti za škody
Vlastníctvo k bytu sa môže nadobudnúť
Zmluva o prevode vlastníctva bytu musí obsahovať
Zmluva o prevode bytu musí obsahovať
Spoločenstvo vlastníkov podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Správca bytu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zmluva o nadstavbe domu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Pri zmluve zhotovení veci na zákazku
Pri zmluve o oprave alebo úprave veci
Pri zmluve o pôžičke uzavretej podľa Občianskeho zákonníka
Pri zmluve o výpožičke
Predávajúci pri predaji v obchode
Pri zmluve o nájme podľa Občianskeho zákonníka
Nájomná zmluva k bytu musí obsahovať
Pri nájme bytu
Spoločný nájom komunálneho bytu uzavretím manželstva
Prechod nájmu komunálneho bytu
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112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)

Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu
Neplatnosť výpovede z nájmu bytu
Bytové náhrady
Prenajatý byt alebo jeho časť možno inému prenechať do podnájmu
Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme a podnájme nebytového priestoru
V zmysle príkaznej zmluvy uzavretej podľa Občianskeho zákonníka
Príkaznou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka
Zmluva o obstaraní predaja veci
V zmysle zmluvy o obstaraní predaja veci
Cena v zmluve o obstaraní zájazdu
V zmysle zmluvy o obstaraní zájazdu
V zmysle zmluvy o obstaraní zájazdu
Dohoda o výmene bytu
Pri dohode o výmene bytov platí
Pri dohode o výmene bytov platí
Dohoda o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
Pri zmluve o úschove podľa Občianskeho zákonníka
Zmluva o ubytovaní podľa Občianskeho zákonníka
Pri nájomnom vzťahu, ktorý vnikne na základe zmluvy o ubytovaní podľa Občianskeho
zákonníka
Zmluva o preprave osôb podľa Občianskeho zákonníka
Pri zmluve o preprave osôb podľa Občianskeho zákonníka
Pri zmluve o preprave nákladu podľa Občianskeho zákonníka
Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
Pri spotrebiteľských zmluvách
Občiansky zákonník v platnom znení
Pri ochrane osobnosti platí
Nadácia
Objekt občianskoprávnych vzťahov
Uplynutie času v občianskom práve
Vecné bremeno
Záložné právo
Spotrebiteľské právo
Zabezpečenie spotrebiteľských záväzkov
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri „dištančnom predaji“
Závet
Práva zo zodpovednosti za vady z občianskoprávnych zmlúv
Pri zodpovednosti za vady podľa občianskeho zákonníka
Pri kúpnej zmluve podľa Občianskeho zákonníka

Obchodné právo
1)
Ak podniká spolu viac osôb pod spoločným označením bez založenia právnickej osoby:
2)
Obchodné meno
3)
Vymedzenie podnikateľa
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Vymedzenie podnikateľa
Zahraničná osoba podľa Obchodného zákonníka
Presun sídla obchodnej spoločnosti podľa Súdneho dvora EÚ
Prokúra
Rozhodnutie o vylúčení (diskvalifikácia)
Podnik podnikateľa
Neoprávnené podnikanie
Obchodné tajomstvo
Zneužitím účasti na hospodárskej súťaži je
Generálna klauzula nekalej súťaže
Osobitné skutkové podstaty nekalej súťaže
Právne prostriedky ochrany pred nekalou súťažou
Základné imanie obchodných spoločností
Správa vkladu do základného imania
Nepeňažné vklady
Vznik spoločnosti
Kríza obchodnej spoločnosti
Neplatnosť spoločnosti
Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti
Zrušenie spoločnosti
Zrušenie spoločnosti súdom
Účinky splynutia obchodných spoločností
Likvidácia obchodných spoločností
Likvidácia obchodnej spoločnosti
Zákaz zneužitia práva v práve obchodných spoločností
Verejná obchodná spoločnosť
Spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti
Komanditná spoločnosť
Zrušenie verejnej obchodnej spoločnosti
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný podiel
Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným
Spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným
Neplatnosť uznesení valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným
Neúčasť spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na valnom zhromaždení, na ktoré
bol riadne pozvaný
Jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným
Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach
Dozorná rada v spoločnosti s ručením obmedzeným
Zodpovednosť konateľov za škodu
Obchodné vedenie spoločnosti s ručením obmedzeným
Zmeny základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným
Zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
Akciová spoločnosť
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48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)

Akcia podľa Obchodného zákonníka (vymedzenie)
Akcia podľa Obchodného zákonníka (prevoditeľnosť)
Akcionár akciovej spoločnosti
Postavenie akcionára, ktorý sa stal akcionárom obchodnej spoločnosti až potom ako sa
konalo valné zhromaždenia
Orgány akciovej spoločnosti
Akciová spoločnosť
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti
S vymeniteľnými dlhopismi je spojené
Založenie akciovej spoločnosti
Založenie akciovej spoločnosti
Práva akcionára
Povinnosti akcionára
Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Vrátenie vkladu
Akcie jednoduchej spoločnosti na akcie
Družstvo
Orgány družstva
Práva a povinnosti členov družstva
Vymedzenie obchodných záväzkov
Voľba obchodného zákonníka podľa § 262 Obchodného zákonníka
Zabezpečovacie inštitúty (pôsobnosť Obchodného zákonníka)
Všeobecné obchodné podmienky v Obchodnom zákonníku
Dôverné informácie podľa Obchodného zákonníka
Písomná forma právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka
Výklad právneho úkonu podľa Obchodného zákonníka
Zmluva o budúcej zmluve v Obchodnom zákonníku
Zmluvná pokuta v Obchodnom zákonníku
Ručenie podľa Obchodného zákonníka
Povinnosti a práva ručiteľa podľa Obchodného zákonníka
Miesto splnenia záväzku podľa Obchodného zákonníka
Čas plnenia peňažných záväzkov podľa Obchodného zákonníka
Do obchodného registra sa zapisujú
Omeškanie dlžníka
Pri omeškaní dlžníka ma veriteľ právo
Omeškanie veriteľa
Úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka
Náhrada škody v Obchodnom zákonníku
Okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka
Náhrada škody podľa Obchodného zákonníka
Rozsah náhrady škody podľa Obchodného zákonníka
Premlčanie podľa Obchodného zákonníka
Premlčanie podľa Obchodného zákonníka
Spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby podľa Obchodného zákonníka
Uznanie záväzku podľa Obchodného zákonníka
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92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)

Všeobecné obmedzenie premlčacej doby
Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka
Nároky z vád tovaru podľa Obchodného zákonníka
Povinnosti predávajúceho podľa Obchodného zákonníka
Vady tovaru podľa Obchodného zákonníka
Záruka za akosť podľa Obchodného zákonníka
Povinnosti kupujúceho podľa Obchodného zákonníka
Kúpa na skúšku podľa Obchodného zákonníka
Zmluva o kúpe prenajatej veci podľa Obchodného zákonníka
Zmluva o predaji podniku
Ochrana veriteľa pri zmluve o predaji podniku
Dielom podľa Obchodného zákonníka
Zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka
Zmluva o dielo podľa obchodného zákonníka (určenie ceny)
Zmluva o úvere
Zmluva o úvere - povinnosti strán
Zmluva o uložení veci – vymedzenie
Zmluva o uložení veci – povinnosti strán
Ak v zmluve nie je uvedené, či sa má vec opatrovať za odplatu alebo bezodplatne a
opatrovanie veci je predmetom podnikania, platí, že strany uzavreli
Zmluva o skladovaní – vymedzenie
Zmluva o skladovaní – povinnosti strán
Mandátna zmluva – vymedzenie
Mandátna zmluva – vzťah k iným zmluvám
Mandátna zmluva – povinnosti strán
Mandátna zmluva – povinnosti strán
Komisionárska zmluva – vymedzenie
Komisionárska zmluva – povinnosti strán
Komisionárska zmluva – vzťahy s tretími osobami
Komisionárska zmluva – majetkové otázky
Zasielateľská zmluva – vymedzenie
Zasielateľská zmluva – povinnosti strán
Zasielateľská zmluva – vzťah k iným zmluvám
Zmluva o preprave veci – vymedzenie
Zmluva o preprave veci – povinnosti strán
Zmluva o preprave veci – vzťah k iným zmluvám
Zmluva o sprostredkovaní – vymedzenie
Zmluva o sprostredkovaní – povinnosti strán
Zmluva o sprostredkovaní – vzťah k iným zmluvám
Zmluva o obchodnom zastúpení - vymedzenie
Predmet záväzku obchodného zástupcu
Zmluva o obchodnom zastúpení – odmeňovanie obchodného zástupcu
Nárok na províziu obchodného zástupcu
Výhradné a nevýhradné obchodné zastúpenie
Zmluva o tichom spoločenstve – vymedzenie
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136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)

Zmluva o tichom spoločenstve – vzťah k iným zmluvám
Zmluva o tichom spoločenstve – povinnosti strán
Zmluva o otvorení akreditívu – vymedzenie a funkcia
Zmluva o otvorení akreditívu – právne vzťahy medzi stranami
Zmluva o inkase – práva a povinnosti strán
Zmluva o bežnom účte – vymedzenie a povinnosti strán
Zmenky – náležitosti a funkcia
Zmenky – indosament
Vlastná zmenka
Cudzia zmenka
Sľub odškodnenia
Obchodné zvyklosti
Úradné povolenie v medzinárodných obchodných vzťahoch podľa Obchodného zákonníka
Menová doložka v medzinárodných obchodných vzťahoch podľa Obchodného zákonníka
Náhrada škody spôsobenej porušením podľa zákona č. 350/2016 Z. z. o niektorých
pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva
hospodárskej súťaže (pôsobnosť zákona a predpoklady nároku na náhradu škody)

Rodinné právo
1)
Rodičovské práva a povinnosti patria
2)
Záujem maloletého dieťaťa je
3)
Manželstvo je
4)
Manželstvo sa uzaviera
5)
Snúbenci pri uzavieraní manželstva pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi aj
súhlasne vyhlásia, či
6)
Kto chce uzavrieť druhé a ďalšie manželstvo, je povinný preukázať, že
7)
Manželstvo nemožno uzavrieť
8)
Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva
9)
Vzťahy medzi manželmi
10) Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak
11) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví
12) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa
obidvaja rodičia záujem, tak súd
13) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä
14) Ak sú záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním jeho majetku ohrozené a rodičia
sami neurobili alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku,
15) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto
výchovných opatrení
16) Vyživovacia povinnosť rodičov voči maloletému dieťaťu rozhodnutím súdu o obmedzení
alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, alebo o pozastavení ich výkonu
17) Ak sa rodičia nedohodnú o mene alebo priezvisku maloletého dieťaťa alebo ak žiadny z
rodičov nie je známy
18) Maloleté dieťa
19) Náhradnou starostlivosťou je
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20)

21)
22)
23)
24)
25)

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí
rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné,
rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby počas trvania náhradnej
osobnej starostlivosti, najdlhšie však do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa, poukazovali výživné
Náhradná osobná starostlivosť zaniká
Pestúnom sa môže stať len
Poručník
Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť
svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu
Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný
preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a
umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj
ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť,
predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje
Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno
považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd
Výživné plnoletých detí
Predkovia a potomkovia
Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať
V prípade omeškania povinného s plnením výživného určeného rozhodnutím súdu,
Výživné pre maloleté dieťa možno priznať
Matkou dieťaťa je
Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku
manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca
Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred
Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase
Návrh na zapretie otcovstva môže podať
Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu
O osvojení rozhoduje súd
Osvojiteľom sa môže stať len
Osvojiť možno len
Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas
maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak
Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa v starostlivosti budúceho
osvojiteľa
Osvojenec bude mať
Osvojenie môže súd zrušiť
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred
Manželstvo možno uzavrieť
Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené
Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže
Kolízneho opatrovníka súd ustanoví v prípadoch
Majetkovým opatrovníkom sa môže stať
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Pracovné právo
1)
Zamestnávateľ je
2)
Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba
povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnávateľ vzniká
3)
Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba tieto
povinnosti ako zamestnanec vzniká, ak nie je zákonom ustanovené inak, dňom
4)
Zástupcovia zamestnancov sú
5)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť
6)
Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny
a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy doručuje zamestnávateľ
zamestnancovi
7)
Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie
8)
Pracovný pomer sa zakladá
9)
V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť
10) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu (u zamestnancov okrem vedúceho
zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho
zamestnanca) v trvaní
11) Pracovný pomer vzniká
12) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne
vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktorý
13) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť
14) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie
15) Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak
16) Agentúra dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu
17) Pracovný pomer možno skončiť
18) Pracovný pomer možno skončiť
19) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
20) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
21) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov
22) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť
pracovný pomer
23) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak
zamestnanec
24) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
25) Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
26) Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v
skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde
27) Náhrada mzdy v prípade sporu o neplatné skončenie pracovného pomeru z dôvodu ak
zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil
pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil
zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával (ak nejde o oznamovateľa
kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a ak došlo k skončeniu pracovného pomeru
počas poskytovania ochrany podľa osobitného predpisu) môže byť priznaná
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28)

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

47)
48)
49)
50)

Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere
vykonávať inú zárobkovú činnosť (ak nejde o výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej,
lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti), ktorá
Pracovný čas zamestnanca
Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť
Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal
V kalendárnom roku
Základná výmera
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi
Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu
Zamestnanci, ktorí sú poškodení
Nárok na poskytnutie
V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa
Na prehĺbenie starostlivosti
Náhrada škody
Ak bola škoda spôsobená
Zamestnanec na základe
Dohodou
Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce
(pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje (do rozsahu práce sa
započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody
o vykonaní práce)
Odborová organizácia
Zamestnanci majú právo
Zamestnanecká rada
Zamestnanecká rada

Civilný sporový poriadok
1)
Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky
2)
Ak ide o podanie vo veci samej alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo
zabezpečovacieho opatrenia, z ktorého nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje,
alebo ide o podanie neúplné alebo nezrozumiteľné
3)
Ak je konanie prerušené z dôvodu, že tak zhodne navrhli strany
4)
Ak nadriadený súd šikanóznej alebo zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie
5)
Ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o
doručovanie v osobitných prípadoch a adresát neuviedol inú adresu na doručovanie,
doručuje súd písomnosť
6)
Ak podanie alebo dôkaz nie je v štátnom jazyku
7)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi
8)
Ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na súde, lehota je zachovaná
9)
Ak spor alebo vec patrí do právomoci iného orgánu Slovenskej republiky
10) Ak sudca, ktorý má spor prejednať a rozhodnúť, zistí skutočnosti, pre ktoré je vylúčený
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

Ak zo skutočností tvrdených v žalobe je po predbežnom právnom posúdení zrejmé, že
žaloba je zjavne nedôvodná
Pre zastúpenie strany na základe splnomocnenia platí
Doručený rozsudok, ktorý nemožno napadnúť odvolaním, je
Dovolací súd je viazaný
Dovolací súd nie je viazaný
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo
ktorým sa konanie končí, ak
Každý môže pred súdom samostatne konať
Lehota na podanie dovolania je
Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych
pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky je príslušný
Na konanie v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach je príslušný
Na predbežnom prejednaní sporu súd
Namiesto všeobecného súdu žalovaného je v civilnom procese na konanie príslušný výlučne
súd
Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby
O procesných úkonoch, pri ktorých súd koná so stranou alebo vykonáva dokazovanie, sa
vyhotovuje
Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného
predpisu
Podľa Civilného sporového poriadku je odvolanie prípustné proti uzneseniu o
Podľa Civilného sporového poriadku možno dovolanie generálneho prokurátora podať v
lehote
Podľa Civilného sporového poriadku pojednávanie nie je potrebné nariadiť ak
Podľa Civilného sporového poriadku sa právoplatnosťou rozsudku o povolení obnovy
konania odkladá
Podľa Civilného sporového poriadku súd môže na predbežnom prejednaní sporu rozhodnúť
rozsudkom pre zmeškanie
Podľa civilného sporového poriadku súd prizná náhradu trov konania protistrane
Pre dokazovanie podľa Civilného sporového poriadku platí
Pre dokazovanie v civilnom procese platí
Pre dôkazné prostriedky podľa Civilného sporového poriadku platí
Pre intervenciu podľa Civilného sporového poriadku platí
Pre konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach platí
Pre prechodné ustanovenia podľa Civilného sporového poriadku platí
Pre prikázanie sporu inému súdu v civilnom procese platí
Pre rozhodnutie o trovách konania podľa Civilného sporového poriadku platí
Pre sťažnosť podľa Civilného sporového poriadku platí
Pre vykázanie z miesta procesného úkonu platí
Pre zastúpenie v sporoch z právnych vzťahov zo zmenky, šeku alebo iného cenného papiera
a v sporoch medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti platí
Pre žalobu na obnovu konania platí
Procesnú subjektivitu v civilnom procese má
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
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46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)

Proti právoplatnému rozsudku je prípustná žaloba na obnovu konania, ak
Proti rozhodnutiu o sťažnosti
Senát najvyššieho súdu postúpi vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu, ak
Súd aj bez námietky skúma
Súd je povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu žalovaného
Súd môže doručovať písomnosť prostredníctvom
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
Súd nepripustí zmenu žaloby
Súd skúma, či sa spor nemá prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní
Súd ustanoví procesného opatrovníka fyzickej osobe,
Za procesného opatrovníka súd ustanoví
Súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný
Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania sporu, ak
Uznesenie je právoplatné
V antidiskriminačných sporoch súd môže
V civilnom procese je odvolanie prípustné proti uzneseniu
V civilnom procese je súd viazaný uznesením
V civilnom procese koná a rozhoduje
V civilnom procese môže svedok odoprieť výpoveď
V civilnom procese písomné vyhotovenie rozsudku nemusí obsahovať odôvodnenie, ak
V civilnom procese sa strana môže dať v konaní zastupovať akýmkoľvek zástupcom, ktorého
si zvolí
V civilnom procese súd nariadi znalecké dokazovanie znaleckým ústavom len vtedy, ak
V civilnom procese v konaní pred odvolacím súdom rozhodujú
V individuálnych pracovnoprávnych sporoch súd môže
V konaniach podľa Civilného sporového poriadku môže súd na návrh nariadiť neodkladné
opatrenie
V konaniach podľa Civilného sporového poriadku môže súd prekročiť žalobný návrh a
prisúdiť viac, než čoho sa strany domáhajú, iba vtedy
V konaniach podľa Civilného sporového poriadku súd nie je viazaný rozsahom odvolania
V konaniach podľa Civilného sporového poriadku súd prvej inštancie aj bez návrhu
neodkladné opatrenie nariadené po začatí konania vo veci samej zruší rozhodnutím
V platobnom rozkaze súd uloží žalovanému
V skrátenom konaní môže súd vydať
V spotrebiteľských sporoch súd môže
Zmenou žaloby je
Žaloba na obnovu konania v civilnom procese nie je prípustná proti rozhodnutiu
Žaloba na obnovu konania v civilnom procese nie je prípustná proti rozsudku
Pre kompetenčný senát podľa Civilného sporového poriadku platí
81.Popri všeobecnom súde žalovaného je na konanie miestne príslušný aj súd, v ktorého
obvode
Na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je príslušný
Na konanie v sporoch určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo
rámcovej dohody podľa osobitného predpisu je príslušný

13

84)

Na konanie v sporoch týkajúcich sa rozhodcovského konania okrem spotrebiteľského
rozhodcovského konania je príslušný
85) Na konanie v sporoch z hospodárskej súťaže okrem sporov z nekalého súťažného konania a
v autorskoprávnych sporoch je príslušný
86) Na konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie je príslušný
87) Podľa Civilného sporového poriadku pre skúmanie príslušnosti platí
88) Pre konanie o námietke zaujatosti podľa Civilného sporového poriadku platí
89) Podľa Civilného sporového poriadku pre intervenciu platí
90) Podľa Civilného sporového poriadku pre lehoty platí
91) Pre hromadné podanie podľa Civilného sporového poriadku platí
92) Ak ide o podanie vo veci samej alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo
zabezpečovacieho opatrenia, z ktorého nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje,
alebo ide o podanie neúplné alebo nezrozumiteľné
93) Pre označenie strán podľa Civilného sporového poriadku platí
94) Podľa Civilného sporového poriadku môže žalobca počas konania
95) Pre dokazovanie podľa Civilného sporového poriadku platí
96) V civilnom sporovom konaní pre prerušenie konania platí
97) Pre verejnosť pojednávania podľa Civilného sporového poriadku platí
98) V civilnom sporovom konaní pre výsluch svedka platí
99) Podľa Civilného sporového poriadku písomné vyhotovenie rozsudku
100) Podľa Civilného sporového poriadku pre právoplatnosť rozsudku platí
Exekučné právo
1)
Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie
2)
Pre vylúčenie exekútora z vykonávania exekúcie platí
3)
Účastníkmi exekučného konania sú
4)
Ak povinný počas exekúcie zomrie
5)
Návrh na vykonanie exekúcie
6)
Súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak
7)
Exekučným titulom je
8)
Pre pridelenie veci exekútorovi platí
9)
Pre doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému platí
10) Upovedomenie o začatí exekúcie musí obsahovať aj
11) Za bežný právny úkon sa na účely Exekučného poriadku nepovažuje najmä
12) Pre nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii platí
13) Žiadosti povinného o splátky súd vyhovie ,ak
14) Dôvodom odkladu exekúcie je
15) Súd exekúciu zastaví v celom rozsahu alebo v časti, ak
16) Exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ak
17) Pre rozsah exekúcie platí
18) Pre exekúciu zrážkami zo mzdy platí
19) Prednostnými pohľadávkami sú
20) Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke
21) Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii prikázaním iných peňažných pohľadávok
22) Námietky proti udeleniu príklepu v exekúcii predajom nehnuteľnosti
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23)
24)
25)

Pre udelenie príklepu v exekúcii predajom nehnuteľnosti platí
Pre exekúciu predajom hnuteľných vecí platí
Pre exekúciu vyprataním bytu platí

Civilný mimosporový poriadok
1)
Podľa Civilného mimosporového poriadku sa prejednávajú a rozhodujú veci
2)
Civilný sporový poriadok je vo vzťahu k Civilnému mimosporovému poriadku
3)
Na exekučné konanie sa použijú ustanovenia Civilného mimosporového poriadku
4)
Mimosporovým konaním je
5)
V mimosporovom konaní skúma súd príslušnosť
6)
Na mimosporové konanie je miestne príslušný súd,
7)
Ak podal návrh na začatie mimosporového konania ten, komu nesvedčí účastníctvo v konaní
8)
V konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu, je účastníkom
9)
Intervencia je v mimosporovom konaní
10) V konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých vystupuje Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže ako
11) Prokurátor môže vstúpiť do začatého konania
12) Spísať podanie do zápisnice je povinný
13) O vylúčení zamestnancov notára ako súdneho komisára rozhoduje
14) O vylúčení notára ako súdneho komisára rozhoduje
15) Mimosporové konanie možno začať aj bez návrhu, ak
16) Ak sa mimosporové konanie začína bez návrhu, je začaté
17) V mimosporovom konaní sa nepoužijú ustanovenia Civilného sporového poriadku o
18) Ak navrhovateľ zobral návrh na začatie mimosporového konania späť, súd konanie
nezastaví, ak
19) V mimosporovom konaní rozhoduje súd vo veci samej
20) Rozsudky o výživnom sú vykonateľné
21) Súd je v mimosporovom konaní povinný vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci, ak
22) O povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd v mimosporovom konaní
23) O výške trov konania rozhoduje súd v mimosporovom konaní
24) V mimosporovom konaní možno priznať náhradu trov konania podľa úspechu vo veci, ak to
možno spravodlivo požadovať, v konaní
25) V mimosporovom konaní môže odvolateľ meniť a dopĺňať odvolacie dôvody
26) V mimosporovom konaní je odvolací súd viazaný
27) Zmeškanie lehoty na podanie odvolania nemožno odpustiť, ak bolo rozsudkom vyslovené,
28) V konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku je v štádiu odvolacieho konania
prípustné,
29) V konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku je v štádiu dovolacieho konania
prípustné,
30) Aj keď sú podmienky prípustnosti vyžadované Civilným sporovým poriadkom splnené,
dovolanie nie je prípustné
31) Lehota na podanie dovolania generálneho prokurátora proti rozhodnutiu súdu
v mimosporovom konaní je
32) Konanie o povolenie uzavrieť manželstvo sa začína
33) Ak navrhovateľ vzdal návrh na rozvod späť
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34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)

Súd konanie o rozvod manželstva preruší
Účastníkom konania o prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva dieťaťom je
Účastníkom konania o určenie otcovstva je
Účastníkom konania o zapretie otcovstva je
Konanie vo veciach určenia rodičovstva sa začína
V konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých súd rozhoduje o
Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých nie sú rodičia oprávnení podať odvolanie
Pre konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní
platí, že
Uznesenie, ktorým súd nariadil návrat maloletého do cudziny z dôvodu neoprávneného
premiestnenia alebo zadržania je vykonateľné
Navrhovateľ v konaní o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení
alebo zadržaní musí
Odpustiť zmeškanie lehoty nie je možné
Ak nie sú splnené podmienky osvojiteľnosti
Konanie o zrušenie osvojenia môže súd začať
Konanie o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti sa začína
Rozsudok vo veciach výživného plnoletých osôb možno zmeniť alebo zrušiť
Pojednávanie v dedičskom konaní je
Uznesenie, ktorým súd zastavil dedičské konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal žiadny
majetok sa doručuje
V upovedomení o dedičskom práve súd poučí tých, o ktorých sa možno dôvodne domnievať
že sú dedičmi, o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť v lehote
Ak sa dodatočné konanie o dedičstve zastavilo, platí odmenu notára a jeho hotové výdavky
Dedičia môžu veci patriace do dedičstva počas konania o dedičstve scudziť
Ak je v súvislosti s konaním o dedičstve potrebné schváliť právny úkon maloletého dediča
súdom, je na schválenie právneho úkonu príslušný
Ak sú majetok alebo dlhy medzi účastníkmi dedičského konania sporné
Uznesenie o začatí konania o dedičstve
Súd umožní nahliadnuť do závetu
Veriteľ poručiteľa je účastníkom konania o dedičstve
Správca dedičstva začína výkon správy
V konaní o dedičstve nariadi súd pojednávanie pred vydaním uznesenia
Ak súd v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zistí, že nie sú splnené predpoklady na vyhlásenie
za mŕtveho
Ak súd zistí, že ten, kto bol vyhlásený za mŕtveho je nažive
Konanie o vyhlásenie za mŕtveho možno začať
V konaní o spôsobilosti na právne úkony súd rozhoduje o
Na návrh znalca môže súd nariadiť, aby osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná
Návrh na začatie konania o spôsobilosti na právne úkony môže podať
Ten, o koho spôsobilosti na právne úkony sa koná,
Na konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení je miestne
príslušný súd,
V konaní o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení, má umiestnená
plnoletá osoba
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70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)

V konaní o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení ustanoví súd
plnoletému umiestnenému procesného opatrovníka
Ak je umiestnený plnoletý, má v konaní o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom
zariadení spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu,
V konaní o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení platí trovy dôkazov
Na konanie o ustanovení opatrovníka je miestne príslušný súd
Konanie o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom možno
začať
V konaní o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom
rozhoduje súd
V konaní o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom súd
nariadi pojednávanie
Na základe uznesenia vydaného v konaní o zosúladenie údajov v obchodnom registri so
skutočným právnym stavom vykoná registrový súd zápis údajov do obchodného registra
Konanie o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra možno začať
V konaní o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra nemožno rozhodnúť o zrušení
zápisu údajov
Ak registrový súd v konaní o zápise údajov do obchodného registra odmietne vykonať zápis,
môže navrhovateľ podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu v lehote
Na základe uznesenia vydaného v konaní o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra
zruší registrový súd zápis údajov do obchodného registra
Konanie v niektorých veciach právnických osôb je konanie o
Na konanie v niektorých veciach právnických osôb je kauzálne príslušný
V konaní v niektorých veciach právnických osôb súd nariadi pojednávanie
Konanie, v ktorom sa pred vydaním rozhodnutia o zrušení právnickej osoby zverejňuje
oznámenie podľa predpisov obchodného práva, súd preruší aj vtedy, ak
V mimosporovom konaní možno nariadiť neodkladné opatrenie
O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorý bol podaný v priebehu odvolacieho
konania, je príslušný rozhodnúť
Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia vo veciach osobnej starostlivosti o
maloletého je vykonateľné
Účastníkom konania o výkone rozhodnutia vo veciach maloletých je
Výkon rozhodnutia vo veciach maloletého možno uskutočniť
Súd môže nariadiť výkon rozhodnutia vo veciach maloletých
Odvolanie proti uzneseniu o nariadení výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých možno
odôvodniť tým, že
O náhrade trov konania výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých rozhoduje súd
Súd aj bez návrhu uznesením konanie výkon rozhodnutia vo veciach maloletých zastaví, ak
Úkony súdu prvej inštancie vykonáva notár ako súdny komisár na základe poverenia súdu v
konaní
Umoriť možno
Ak zo skutkových tvrdení navrhovateľa vyplýva, že listina, ktorej umorenie sa navrhuje,
nebola vystavená, súd
Od začatia konania o umorenie listiny až do jeho právoplatného skončenia neplynie
premlčacia lehota

17

99) Účastníkmi konania o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu sú
100) Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu údajov do obchodného registra
101) Upovedomenie o začatí konania o umorenie listiny sa doručuje
Správne právo
1)
Správne súdy nepreskúmavajú
2)
Miestne príslušným v správnom súdnictve je
3)
Najvyšší súd koná a rozhoduje o kasačných sťažnostiach vo veľkom senáte zloženom z
predsedu senátu a šiestich sudcov, ak
4)
Sudca na krajskom súde vo veciach správneho súdnictva koná a rozhoduje o
5)
Ak Správny súdny poriadok neustanovuje inak
6)
Konanie pred správnym súdom možno začať
7)
Konanie na správnom súde je
8)
Účastníkmi konania pred správnym súdom sú
9)
Prokurátor je oprávnený v správnom súdnictve
10) Generálny prokurátor je oprávnený v správnom súdnictve
11) Žalobca nemusí byť v správnom súdnictve zastúpený advokátom
12) Do súdneho spisu pred správnym súdom majú právo nahliadnuť
13) Správny súd uznesením zastaví konanie ak
14) Predseda senátu nariadi pred správnym súdom pojednávanie, ak
15) Správny súd nie je viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak
16) Fyzická alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať
17) Ak správny súd nepriznal správnej žalobe odkladný účinok, je povinný o nej rozhodnúť
18) Správny súd rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy, ak
19) Správny súd nie je vo veciach správneho trestania viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak
20) Správny súd rozhodne o správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho
vyhostenia
21) V konaní o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy
22) V konaní o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy, správny súd rozhoduje
23) Žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy musí byť podaná
24) Na konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov je príslušný
25) Správny súd rozhodne o žalobe vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu do
26) Žalobca sa môže žalobou domáhať určenia, že návrh n a registráciu politickej strany nemá
nedostatky
27) V konaní o žalobe generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozpustenie politickej
strany je vecne príslušný
28) Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje o žalobe generálneho prokurátora na
rozpustenie politickej strany
29) Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť
30) Kasačná sťažnosť
31) Kasačná sťažnosť musí byť podaná
32) Kasačný súd rozhodne o kasačnej sťažnosti
33) Najvyšší súd koná a rozhoduje o kasačných sťažnostiach vo veľkom senáte zloženom z
predsedu senátu a šiestich sudcov
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34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

Správny orgán konanie podľa Správneho poriadku zastaví, ak
V správnom konaní podľa Správneho poriadku
Lehota pre rozhodnutie podľa Správneho poriadku je
Odvolanie proti rozhodnutiu v správnom konaní je treba podať
O odvolaní proti rozhodnutiu správneho orgánu môže výnimočne rozhodnúť správny orgán,
ktorý vydal napadnuté rozhodnutie len ak
Proti rozhodnutiu odvolacieho správneho orgánu o odvolaní
Správne konanie pred správnym orgánom je
Priestupkový zákon vychádza z princípu
Páchateľom priestupku môže byť len
Priestupok nemožno prejednať
Proti rozhodnutiu správneho orgánu o priestupku sa môže odvolať v plnom rozsahu len
Priestupky, ktoré nie je možné prejednať v blokovom konaní sú
Správny orgán podľa Správneho poriadku konanie preruší
Veľký senát Najvyššieho súdu je podľa Správneho súdneho poriadku zložený
Priestupkom nie je konanie
Za priestupok možno uložiť tieto sankcie
Na prejednanie priestupku je miestne príslušný

Ústavné právo
1)
Demokratický a právny štát charakterizuje
2)
Aktívne legitimovaný na podanie návrhu na konanie pred Ústavným súdom SR nie je
3)
Prokuratúra Slovenskej republiky chráni
4)
Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú
5)
Registrované partnerstvo v slovenskom právnom poriadku
6)
Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok
7)
Základné práva a slobody sú ustanovené
8)
Ústava Slovenskej republiky zaraďuje ochranu vlastníckeho práva právnických osôb medzi
9)
Vzťah sudcu (všeobecného súdu) k politickej činnosti
10) Súčasťou testu proporcionality pri jeho aplikácii ústavným súdom nie je
11) Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd je dokumentom
12) Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
13) Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy,
na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo
zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom
14) Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
15) Na zabezpečenie plnenia záväzkov prijatých v Dohovore o ochrane ľudských práv
a základných slobôd
16) Charta základných práv Európskej únie upravuje
17) Medzi základné právo podľa Charty Európskej únie patrí
18) Strata účinnosti právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého ustanovenia v zmysle čl.
125 Ústavy, na základe ktorého bol v trestnom konaní vydaný rozsudok
19) Podľa Ústavy Slovenskej republiky medzi politické práva nepatrí
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20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
Ústavný súd Slovenskej republiky
Kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy
Judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky vo vzťahu k všeobecným súdom
K porušeniu práva na primeranú dĺžku konania
Zákon Slovenskej republiky nadobúda platnosť
Ak Ústavný súd Slovenskej republiky svojím rozhodnutím vysloví, že nariadenie vlády
Slovenskej republiky nie je v súlade so zákonom, toto nariadenie vlády
Právo konať, čo nie je zákonom zakázané priznáva Ústava Slovenskej republiky
Zákonným sudcom je sudca, ktorý vykonáva funkciu na príslušnom súde
Právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich Ústava Slovenskej
republiky
Zákon Slovenskej republiky nadobúda účinnosť
Ak Ústavný súd Slovenskej republiky svojím rozhodnutím vysloví, že zákon nie je v súlade
s Ústavou Slovenskej republiky, tento zákon
Ochrany práva na súdnu a inú právnu ochranu sa možno domáhať
Podľa Ústavy Slovenskej republiky sústavu súdov tvoria
Podľa Ústavy Slovenskej republiky medze základných práv a slobôd
Ústava Slovenskej republiky cenzúru
Väzba sudcu
Prokuratúra Slovenskej republiky je
Podľa Ústavy Slovenskej republiky, povinnosti možno ukladať
Platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Právo na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných
ľudských práv a slobôd uvedených v ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie
zákonných prostriedkov sú znemožnené, priznáva Ústava Slovenskej republiky
Právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich Ústava Slovenskej
republiky vo vzťahu k sudcom
Ústavný princíp legality štátnej moci vyjadrený v čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
predpokladá
Podľa Ústavy Slovenskej republiky podmienky a rozsah obmedzenia základných práv
a slobôd a rozsah povinností
Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky
Podľa ústavy Slovenskej republiky, obrana Slovenskej republiky
Medzi základné ľudské práva podľa Ústavy Slovenskej republiky patrí
Kandidáta na verejného ochrancu práv podľa Ústavy Slovenskej republiky
Podpredsedu Ústavného súdu podľa Ústavy Slovenskej republiky vymenúva
Sudca sa podľa Ústavy Slovenskej republiky ujíma funkcie
Sudcov podľa ústavy Slovenskej republiky
Generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky
Počet členov Súdnej rady Slovenskej republiky
Funkčné obdobie generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Členmi Súdnej rady podľa Ústavy Slovenskej republiky
Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky nepatrí
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56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)

Rozsudky sa podľa Ústavy Slovenskej republiky vyhlasujú
Sudcu podľa Ústavy Slovenskej republiky možno preložiť na iný súd
Dane a poplatky možno podľa Ústavy Slovenskej republiky ukladať
Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je podľa Ústavy Slovenskej
republiky
Azyl podľa Ústavy Slovenskej republiky
Podľa Ústavy Slovenskej republiky má každý právo, aby sa jeho vec prerokovala
Právo na štrajk majú podľa Ústavy Slovenskej republiky zaručené
Voľby do Národnej rady slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky vyhlasuje
Podľa Ústavy Slovenskej republiky ak najmenej 1/5 poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky požiada o zvolanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, predseda ju zvolá
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky o veciach,
o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie
Funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa Ústavy Slovenskej republiky je
nezlučiteľná s funkciou
Predseda vyššieho územného celku je podľa Ústavy Slovenskej republiky
Starosta obce je podľa Ústavy Slovenskej republiky
Dane a poplatky sa podľa Ústavy Slovenskej republiky delia na
O vine a treste za trestné činy rozhodujú podľa Ústavy Slovenskej republiky
Podľa Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na náhradu škody spôsobenú
Podľa Ústavy Slovenskej republiky nikoho nemožno z dôvodu rodu
Verejného ochrancu práv podľa Ústavy Slovenskej republiky
Za rozhodovanie podľa Ústavy Slovenskej republiky
Prezident Slovenskej republiky môže podľa Ústavy Slovenskej republiky odvolať sudcu
Funkčné obdobie predsedu Najvyššieho súdu podľa Ústavy Slovenskej republiky je
Funkčné obdobie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu je
Predmetom referenda
Referendum
Prezident

Trestné právo hmotné a procesné
1)
Doručenie vykonané na žiadosť slovenského orgánu cudzím orgánom, ako aj dôkazy pred
ním vykonané sú účinné
2)
Dožiadania o právnu pomoc sa do cudziny zasielajú
3)
Ktorý orgán ako vykonávajúci orgán na území Slovenskej republiky je príslušný na začatie
konania o európskom zatýkacom rozkaze
4)
Ktorý orgán je príslušný na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré
vydal správny orgán štátu pôvodu
5)
Ktorý orgán je príslušný na zabezpečenie vybavenia dožiadania cudzieho orgánu o právnu
pomoc
6)
Ktorý orgán rozhoduje o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu
7)
Európsky zatýkací rozkaz možno vykonať
8)
Európsky zatýkací rozkaz možno vykonať
9)
Predbežná väzba v konaní o európskom zatýkacom rozkaze nesmie trvať viac ako
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

46)
47)

Návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia podľa Trestného poriadku predkladá príslušnému
krajskému súdu
Na konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia podľa Trestného poriadku je príslušný
Rozsudok v trestnom konaní treba písomne vyhotoviť
Vydanie osoby do cudziny je prípustné, ak
Vydanie osoby do cudziny nie je prípustné, ak
Do prísahy nemožno vziať svedka
Devolutívny účinok v trestnom konaní
Bez výsluchu obvineného možno rozhodnúť o väzbe
Nariadiť domovú prehliadku je oprávnený
Milosť udeľuje
Záverečné reči
Obzvlášť závažným zločinom je zločin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia
slobody
Príprava ako vývojové štádium trestnej činnosti je trestná
Okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť činu je
Osobou blízkou veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá
Podľa Trestného zákona sa najmenej tri osoby považujú
Osobou vyššieho veku sa na účely Trestného zákona rozumie
Chránenou osobou sa rozumie
Smrťou viacerých osôb sa rozumie smrť
Dieťaťom na účely trestného konania sa rozumie
Súhrnný trest
Extrémistická skupina je určovaná
Trest domáceho väzenia
Nebezpečným zoskupením sa rozumie
Osoba odsúdená za obzvlášť závažný zločin môže byť podmienečne prepustená
Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená
Osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie
Pri podmienečnom prepustení na slobodu súd určí skúšobnú dobu
Vecou sa na účely Trestného zákona rozumie
Opätovné podmienečné prepustenie
Zločinu úkladnej vraždy sa dopustil ten, kto
Krádeže sa dopustí ten, kto
Prechovávanie extrémistických materiálov
Trestného činu „Výtržníctvo“ podľa § 364 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí
Kto poruší predpisy o medzinárodných letoch tým, že vnikne vzdušným dopravným
prostriedkom na územie Slovenskej republiky, dopustí sa trestného činu
Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci
tým, že sa zúčastní na verejnom podujatí, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu účasti na
verejných podujatiach alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu súd uložil v
súvislosti s výkonom tohto trestu, dopustí sa
Trestného činu „Podplácanie“ podľa § 332 Trestného zákona sa dopustí
Trestného činu „Útok na verejného činiteľa“ podľa § 323 - §325 Trestného zákona sa
dopustí
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48)

49)
50)

51)

52)

53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)

Kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na
sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, v úmysle zadovážiť sebe alebo inému
neoprávnený prospech, dopustí sa
Trestného činu „Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi“ podľa § 269a sa dopustí
Kto neoprávnene zamestná osobu, ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava v
rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, hoci bol za obdobný čin v
predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, dopustí sa trestného činu
Kto nadobudne, drží, užíva, ukryje, na seba alebo iného prevedie, prenajme alebo prijme
ako záloh vec, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, alebo to, čo za
takú vec bolo zadovážené, dopustí sa trestného činu
Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z
rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného
celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie
do omylu v otázke ich splnenia, dopustí sa trestného činu
Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku väčšiu
škodu, dopustí sa trestného činu
Trestného činu „Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže“ (§211) sa dopustí
Trestného činu „Zanedbanie povinnej výživy“ (§207) sa dopustí
Trestného činu „Sexuálne zneužívanie“ (§201) sa dopustí
Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá, dopustí sa
trestného činu
Trestného činu „Lúpež“ (§ 188) sa dopustí
Kto sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe mladšej ako dvadsaťjeden
rokov alkoholické nápoje, dopustí sa trestného činu
Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby, dopustí sa trestného činu
Trestného činu „Nedovolené prerušenie tehotenstva“ (§ 150 - § 152) sa dopustí
Trestného činu „Zabitie“ (§ 147-§ 148) sa dopustí
Závažnejším spôsobom konania sa rozumie spáchanie trestného činu
Krízovou situáciou sa na účely tohto zákona rozumie
Prostriedkom hromadnej prepravy sa na účely Trestného zákona rozumie
Návykovou látkou sa na účely Trestného zákona rozumie
Činnosťou pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu sa rozumie
Extrémistickou skupinou sa na účely Trestného zákona rozumie
Skupinou osôb sa na účely Trestného zákona rozumie
Na účely Trestného zákona sa vojakom rozumie
Viacerými osobami sa na účely Trestného zákona rozumejú
Závislou osobou sa rozumie osoba
Bezbrannou osobou sa na účely Trestného zákona rozumie osoba
Trestným činom terorizmu podľa § 140b TZ nie je
Značnou škodou sa pre účely trestného konania rozumie suma dosahujúca najmenej
Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely Trestného zákona rozumie
Za verejné podujatie sa považuje
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78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)

87)
88)

89)
90)
91)

92)
93)

94)

95)
96)
97)

Trestný čin je spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí, ak sa ho dopustí
účastník verejného podujatia
Trestný čin je spáchaný s použitím nátlaku vtedy
Trestný čin je spáchaný ľsťou
Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný
Trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v Trestnom zákone sa u mladistvých
Peňažný trest možno uložiť mladistvému
O podaní žiadosti o odovzdanie trestného konania do cudziny rozhoduje
O žiadosti cudzieho orgánu, aby trestné konanie prevzali slovenské orgány, rozhoduje
V konaní o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená
s odňatím slobody v Európskej únii podľa z. č. 549/2011 Z. z. súd rozhodne o prepustení
osoby z väzby
Ktorý orgán je príslušný na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré
vydal súd štátu pôvodu
Na účely zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia
nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii
č. 533/2011 Z. z., sa rozhodnutím rozumie právoplatné rozhodnutie vydané súdom alebo
iným príslušným orgánom štátu pôvodu v trestnom konaní, ktorým bolo rozhodnuté o
O podaní žiadosti o odovzdanie trestného konania do cudziny rozhoduje
O žiadosti cudzieho orgánu, aby trestné konanie prevzali slovenské orgány, rozhoduje
V konaní o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená
s odňatím slobody v Európskej únii podľa z. č. 549/2011 Z. z. súd rozhodne o prepustení
osoby z väzby
Ktorý orgán je príslušný na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré
vydal súd štátu pôvodu
Na účely zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia
nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii č.
533/2011 Z. z., sa rozhodnutím rozumie právoplatné rozhodnutie vydané súdom alebo iným
príslušným orgánom štátu pôvodu v trestnom konaní, ktorým bolo rozhodnuté o
V prípade, že osoba bola vydaná do Slovenskej republiky s uplatnením zásady špeciality a je
potrebné požiadať o dodatočný súhlas s jej ďalším trestným stíhaním alebo výkonom trestu
odňatia slobody na území Slovenskej republiky, súd zašle vykonávajúcemu justičnému
orgánu
Vydanie osoby do cudziny podľa Trestného poriadku povoľuje
Zásada špeciality sa na vyžiadanú osobu do Slovenskej republiky na základe európskeho
zatýkacieho rozkazu neuplatňuje ak
Ak sa vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin, za ktorý možno uložiť trest odňatia
slobody na 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie, ktoré nebolo možné pre
obťažnosť veci alebo z iných závažných dôvodov skončiť do uplynutia celkovej lehoty väzby
v trestnom konaní a prepustením obvineného na slobodu hrozí, že bude zmarené alebo
podstatne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania, môže súd rozhodnúť o predĺžení
celkovej lehoty väzby v trestnom konaní na nevyhnutnú dobu, a to aj opakovane. Celková
lehota väzby v trestnom konaní spolu s jej predĺžením podľa predchádzajúcej vety však
nesmie presiahnuť
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98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)

111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)

Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa
vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu
Procesnými prostriedkami, ktorými možno nahradiť väzbu (§ 80, § 81) sú (vymenujte aspoň
tri)
Celková lehota väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom nesmie
presiahnuť
Celková lehota väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom nesmie
presiahnuť
Čin inak trestný nie je trestným činom, ak
Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu
chránenému týmto zákonom
Do plynutia celkovej lehoty väzby sa nezapočítava doba, počas ktorej sa obvinený nemohol
zúčastniť na úkonoch trestného konania v dôsledku toho, že
Do prísahy nemožno vziať svedka
Do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia zaradí súd
Domovú prehliadku bez meškania vykoná
Dovolací súd
Dovolanie možno podať proti
Dovolanie aj proti právoplatnému rozhodnutiu vychádzajúceho zo skutkového stavu, ktorý
bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, alebo ak
boli pri zisťovaní skutkového stavu závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa
má zabezpečiť objasnenie veci, môže podať
Nariadiť domovú prehliadku je oprávnený
Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ
Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ
Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 TZ je trestne zodpovedný, kto v čase
spáchania činu dovŕšil
Pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody súd určí skúšobnú dobu
Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú
dobu na
Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd
Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných
podujatiach súd
Pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí vzťahujúcom sa na
športové podujatie, súd o odsúdení upovedomí (§ 6)
Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd
Príprava ako vývojové štádium trestnej činnosti je trestná
Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ
Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ
Proti rozhodnutiu o dovolaní
Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je
Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je
Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ
Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
Trestný rozkaz
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130) Trestným rozkazom možno uložiť
131) Samosudca vykonáva konanie o prečinoch a zločinoch, na ktoré zákon ustanovuje trest
odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje
132) Sankciami podľa TZ sú
133) Súd môže upustiť od potrestania mladistvého, ktorý spáchal prečin, jeho spáchanie ľutuje a
prejavuje účinnú snahu po náprave, ak
134) Súd môže upustiť od potrestania páchateľa prečinu ak
135) Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je
136) Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je
137) Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak
138) V konaní proti ušlému
139) V neprospech obvineného môže návrh na povolenie obnovy konania podať
140) V rozsudku, ktorým sa ukladá súhrnný trest
141) V trestnom konaní, ak nezamietne nadriadený orgán sťažnosť, zruší napadnuté uznesenie, a
ak je podľa povahy veci potrebné nové rozhodnutie
142) Výkon trestu na tehotnej žene alebo matke dieťaťa mladšieho ako jeden rok
143) Výkon trestu odňatia slobody na tehotnej žene alebo na matke novonarodeného dieťaťa
predseda senátu
144) Vymenujte čo sa rozumie prostriedkami operatívno-pátracej činnosti na účely Trestného
poriadku (§10 TP)
145) Vymenujte dôvody neprípustnosti trestného stíhania / minimálne 4/ (§ 9 TP)
146) Vymenujte druhy výchovných opatrení u mladistvých
147) Za mladistvú osobu sa považuje
148) Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj
149) Základná zásada trestného konania je (§ 2)
150) Základná zásada trestného konania je (§ 2)
151) Základná zásada trestného konania je (§ 2)
152) Vylúčiť z pojednávacej miestnosti možno
153) Orgány činné v trestnom konaní sú
154) Ak súd ukladá peňažný trest, ustanoví pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť
úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody až na
155) Agenta možno použiť na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov
156) Prípravným konaním sa rozumie úsek od
157) Okresný súd v sídle krajského súdu vykonáva v prvom stupni konanie
158) Probáciou sa na účely zákona o probačných a mediačných úradníkoch rozumie
159) Obvinenému sa písomne preloží
160) Dovolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia
161) Dovolanie
162) Poškodený má právo
163) Znalecká činnosť
164) Úkony trestného konania
165) O sťažnosti pre nečinnosť (55 Trestného poriadku)
166) Znalecká činnosť
167) Škodou sa na účely Trestného zákona rozumie
168) Poškodený má právo
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169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)

Návrh na vzatie obvineného do väzby
Dohoda o vine a treste
Proti rozsudku, ktorým súd schválil dohodu o vine a treste
Trestný rozkaz sa doručuje
Odpor proti trestnému rozsudku sa podáva
Odpor proti trestnému rozsudku
Právo odoprieť výpoveď ako svedok má
Verejné zasadnutie v neprítomnosti obvineného nemožno konať
Prokurátor
Neverejné zasadnutie
Hlavné pojednávanie
Prečin je
Zločin je
Počítanie lehôt
Mimoriadnym opravným prostriedkom v trestnom konaní je
Na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu
Na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu
Sudca pre prípravné konanie je sudca prvého stupňa, ktorý je rozvrhom práce súdu
poverený rozhodovať o
Námietku zaujatosti v trestnom konaní (§ 31)
Namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi
alebo jej podstatnú časť
O každom úkone trestného konania sa spíše, a to spravidla pri úkone alebo bezprostredne
po ňom, zápisnica, ktorá nemusí obsahovať (§ 58)
O námietke zaujatosti strany, ktorá je založená na tých istých dôvodoch, pre ktoré už raz
bolo o takej námietke rozhodnuté alebo ktorá nebola vznesená bez meškania
O väzbe zatknutého obvineného rozhodne
Obnova konania v neprospech obvineného je vylúčená, ak
Obnova konania v prospech obvineného je vylúčená, ak
Obžaloba sa môže podať
Prokurátor môže vziať späť obžalobu
Hlavné pojednávanie sa začína
Zmier
Schváliť zmier nemožno, ak
Obžaloba musí obsahovať

Statusové zákony
1)
K zahladeniu disciplinárneho postihu za disciplinárne previnenie alebo za iné porušenie
zákona dochádza po uplynutí
2)
Sudca môže podať návrh na obnovu disciplinárneho konania
3)
Disciplinárny senát preruší disciplinárne konanie, ak
4)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať na disciplinárnom senáte
5)
Rozvrh práce disciplinárnych senátov obsahuje
6)
Predsedovi disciplinárneho senátu sa prideľuje náhodným výberom
7)
Súdna rada vytvára aspoň
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8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje
Ročný štatistický výkaz sudcu za predchádzajúci kalendárny rok vyhotovuje
Kolégium predsedov sudcovských rád
Náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov
schválených ministerstvom sa podľa rozvrhu práce alebo jeho zmeny prerozdeľujú už
pridelené veci aj v prípade
Súdy sú povinné zverejňovať právoplatné rozhodnutia vo veci samej, rozhodnutia, ktorými
sa končí konanie, rozhodnutia o neodkladnom opatrení a rozhodnutia o odklade
vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu,
Podnet týkajúci sa výkonu funkcie predsedu súdu alebo podpredsedu súdu vybavuje
Predseda súdu dohliada na dodržiavanie zásad sudcovskej etiky, zásad dôstojnosti súdneho
konania a plynulosti súdneho konania a na tento účel
Výkon funkcie predsedu súdu v prípade odvolania zaniká
Odvolanie predsedu súdu môže ministrovi navrhnúť
Plénum Najvyššieho súdu
Správa súdu je povinná vymáhať od sudcu náhradu škody, za ktorú zodpovedá. Výška
náhrady škody
Prísediaceho možno pre činy spáchané pri výkone sudcovskej funkcie alebo v súvislosti s
výkonom tejto funkcie vziať do väzby len so súhlasom
Disciplinárny senát je povinný rozhodnúť o disciplinárnom previnení sudcu
Sudcovi nemožno určiť pohotovosť
Funkcia sudcu zaniká

Medzinárodné právo súkromné a procesné
1)
Čo majú spoločné nariadenie o európskom konaní s nízkou hodnotou sporu a nariadenie
o európskom platobnom rozkaze?
2)
V akej lehote musí podať odporca odpor proti európskemu platobnému rozkazu?
3)
Aké pravidlá platia pri uplatnení nariadenia č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve,
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti
4)
Dedičské právne pomery sa spravujú právnym poriadkom štátu, ktorého bol poručiteľ
príslušníkom v čase smrti. Spravuje sa týmto právom aj forma závetu?
5)
Ako súd SR uplatní výhradu verejného poriadku, ak používa cudzí právny poriadok, na ktorý
odkazuje kolízna norma?
6)
Čím je daný medzinárodný prvok v spore ako predpoklad použiteľnosti nariadenia
č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach?
7)
Čím je daný cezhraničný spor a použiteľnosť nariadenia č. 1896/2006 o európskom
platobnom rozkaze?
8)
V ktorom nariadení EÚ v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach nie je výslovne
podmienená jeho aplikácia existenciou medzinárodného/cudzieho prvku?
9)
Súdy ktorých štátov EÚ nie sú viazané nariadením č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci
a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach výslovne daná?
10) Čo spadá do vecnej pôsobnosti nariadenia č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci a o uznaní
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach?
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11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

Aké konania spadajú do pojmu „občianske a obchodné veci“ podľa nariadenia č.1215/2012
Brusel I bis o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných
veciach?
Aký je vzťah nariadenia č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov
v občianskych a obchodných veciach k iným medzinárodným zmluvám?
Aký je vzťah nariadenia č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov
v občianskych a obchodných veciach k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej
cestnej nákladnej doprave (CMR)
Aký je vzťah nariadenia č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov
v občianskych a obchodných veciach k Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre
medzinárodnú leteckú dopravu
Podľa akých noriem sa uzná a vykoná v SR rozhodnutie o náhrade škody spôsobenej
v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave?
Podľa akých noriem sa uzná a vykoná v SR rozhodnutie o náhrade škody spôsobenej
omeškaním letu v medzinárodnej leteckej doprave?
Akými pravidlami sa riadi osobná pôsobnosť nariadenia č.1215/2012 Brusel I bis
o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach?
Čo znamená výlučná právomoc podľa nariadenia č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci
a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach?
V ktorých konaniach je daná výlučná právomoc podľa nariadenia č.1215/2012 Brusel I bis
o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach?
Ktoré skutočnosti možno označiť za podriadenie sa právomoci súdu podľa čl. 26 nariadenia
č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach?
V ktorých konaniach je konajúci súd povinný poučiť žalovaného o možnosti namietnuť
právomoc podľa nariadenia č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci a o uznaní a výkone
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach?
Aké sú podmienky platnosti dohody o voľbe právomoci súdu podľa čl. 25 nariadenia
č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach?
Podľa akých noriem určí súd bydlisko fyzickej osoby v kontexte uplatnenia nariadenia
č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach?
Ktorých konaní sa týka nariadenie č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone
rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (Brusel IIa)?
Na území ktorého členského štátu majú súdy právomoc v konaniach o rozvode manželstva
podľa nariadenia č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v
manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (Brusel IIa)?
Aké sú pravidlá pri uplatnení postúpenia veci na konanie vhodnejšie umiestnenému súdu
(čl.15) v zmysle nariadenia č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov
v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (Brusel IIa)?
Ako upravuje možnosť vydať predbežné opatrenia nariadenie č. 2201/2003 o súdnej
právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských
práv a povinností (Brusel IIa)?
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28)
29)
30)

31)

32)

33)

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

Ktoré z rozhodnutí možno uznať a vykonať podľa nariadenia č.1215/2012 Brusel I bis
o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach?
Akým spôsobom možno uznať cudzie rozhodnutie podľa zákona č. 97/1963 Zb.
o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom?
Ako sa posudzujú účinky uznania cudzieho rozhodnutia podľa nariadenia č.1215/2012
Brusel I bis o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných
veciach?
Ktoré sú obligatórne náležitosti uznania cudzieho rozhodnutia podľa nariadenia
č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach?
Aké skutočnosti patria medzi dôvody neuznania cudzieho rozhodnutia podľa nariadenia
č.1215/2012 Brusel I bis o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach?
Skúma súd pri uznávaní cudzieho rozhodnutia podľa nariadenia č.1215/2012 Brusel I bis
o právomoci a o uznaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach aj
dodržanie pravidiel založenia právomoci súdu pôvodu?
Ktorý súd vydáva k verejnej listine vydanej v SR po 10.januári 2015 osvedčenie pre účely jej
výkonu v inom členskom štáte?
Ako sa volá ústredný orgán SR pre vykonávanie haagskeho Dohovoru o občianskoprávnych
aspektoch medzinárodných únosov detí?
Je v prípade určenia cudzieho rozhodného práva pre mimozmluvné záväzky podľa
nariadenia Rím II, povinný slovenský súd prijať prípadný spätný odkaz?
Podľa ktorých nariadení EÚ sa uplatňuje požiadavka prehlásenia vykonateľnosti cudzieho
rozhodnutia – exequatur?
Na ktoré konania sa vzťahuje nariadenie č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve
pre zmluvné záväzky (Rím I)?
Na aké právo môže odkázať kolízna norma podľa nariadenia č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o
rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)?
Pre aké záväzkové vzťahy pozná nariadenie č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom
práve pre zmluvné záväzky (Rím I) osobitné kolízne normy?
Aké pravidlá platia v prípade spotrebiteľských sporov v kontexte uplatnenia nariadenie č.
593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)?
Čo sú imperatívne normy podľa nariadenia č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom
práve pre zmluvné záväzky (Rím I)?
Aký je vzťah nariadenia č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné
záväzky (Rím I) a výhrady verejného poriadku?
Aké sú pravidlá použiteľnosti nariadenia č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre
mimozmluvné záväzky (Rím II)?
Aká je pôsobnosť pravidiel použiteľnosti nariadenia č. 864/2007 z 11. júla 2007 o
rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II)?
Ako je vymedzená možnosť voľby práva podľa nariadenia č. 864/2007 z 11. júla 2007 o
rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II)?
Na aké konania možno použiť nariadenie č. 861/2007 o európskom konaní s nízkou
hodnotou sporu?
Môže súd SR vyhlásiť cudzinca žijúceho v SR za mŕtveho?
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49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

Súd ktorého členského štátu EÚ má právomoc na prejednanie dedičstva po poručiteľovi,
ktorý zomrel po 17. auguste 2015 v niektorom zo štátov EÚ?
Aké úkony môže urobiť súd v rámci európskeho konania s nízkou hodnotou sporu?
Aké sú lehoty na vydanie rozsudku v európskom konaní s nízkou hodnotou sporu?
Aké sú pravidlá uplatnenia opravných prostriedkov voči rozsudku vydaného v európskom
konaní s nízkou hodnotou sporu?
V akých prípadoch je možné mimoriadne preskúmanie rozsudku vydaného európskom
konaní s nízkou hodnotou sporu?
Akým spôsobom zisťuje súd SR obsah cudzieho práva podľa § 53 zákona č.97/1963 Zb. o
medzinárodnom práve súkromnom a procesnom?
Kto vydáva osvedčenie o práve podľa zákona č.97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom?

V Pezinku dňa 26. septembra 2017

Zodpovedná osoba: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.
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