OTÁZKY na ústnu časť Odbornej justičnej skúšky
(účinné od 05.12.2018)
z občianskeho práva hmotného, civilného práva procesného, rodinného práva
a z pracovného práva
1)
a) ochrana osobnosti (predmet ochrany, prostriedky ochrany podľa Občianskeho zákonníka
a zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom (tlačový zákon)
b) strany civilného procesu (procesná subjektivita, procesná spôsobilosť), procesné
zastúpenie, povinné zastúpenie podľa Civilného sporového poriadku, Civilného
mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku)
c) diskriminácia v pracovnom práve
2)
a) subjekty občiansko-právnych vzťahov (fyzické a právnické osoby, nadácie)
b) právomoc súdu, právomoc rozhodcovského súdu, počítanie lehôt v civilnom procese
c) výpoveď z pracovného pomeru, výpovedné dôvody
3)
a) bezdôvodné obohatenie (jednotlivé prípady, rozsah vydania)
b) miestna príslušnosť súdu podľa Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového
poriadku, kauzálna príslušnosť
c) spôsoby skončenia pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru
4)
a) nadobúdanie dedičstva (odmietnutie dedičstva, dedičská nespôsobilosť, vydedenie)
b) uzavretie a schválenie zmieru podľa Civilného sporového poriadku a Civilného
mimosporového poriadku
c) pracovný pomer na určitú dobu, preradenie na inú prácu, pracovný pomer na kratší
pracovný čas
5)
a) dedenie zo zákona, zo závetu
b) podanie, všeobecné náležitosti podania, žaloba - náležitosti a druhy, dispozičné procesné
úkony v civilnom procese podľa Civilného sporového poriadku a Civilného
mimosporového poriadku
c) dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
6)
a) zastúpenie podľa Občianskeho zákonníka (zákonné a zmluvné)
b) skrátené konania a skrátené rozhodnutia
c) zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania (plnenie pracovných
úloh a priama súvislosť s ním)
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7)
a) právne úkony (typy a druhy, platnosť, účinnosť, následky neplatnosti právnych úkonov)
b) rozhodnutia súdu (náležitosti, viazanosť súdu podľa § 455 Civilného sporového poriadku),
doplnenie a opravy rozhodnutia
c) rozsah náhrady škody spôsobenej zamestnancom, zodpovednosť za schodok na zverených
hodnotách
8)
a) vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a k hnuteľnej veci; sprostredkovateľská
zmluva (§ 774 a nasl. Občianskeho zákonníka)
b) prerušenie konania podľa Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového
poriadku (dôvody a dôsledky)
c) všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
9)
a) vlastnícke právo (nadobudnutie, obsah, ochrana)
b) podmienky konania, sťažnosť podľa Civilného sporového poriadku
c) podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, zmeny pracovného pomeru, dohoda o zmene
pracovného pomeru
10)
a) bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (predmet, obsah)
b) odvolanie, odvolacie dôvody, dispozícia opravným prostriedkom
c) pracovná cesta, dočasné pridelenie
11)
a) všeobecná a osobitná zodpovednosť za škodu
b) konanie v rodinnoprávnych veciach podľa Civilného mimosporového poriadku a osobitosti
rodinnoprávnych sporov s cudzím prvkom (rozhodné právo podľa Rím III, určovanie
právomoci podľa Brusel IIa)
c) lehoty a doby, počítanie času, doručovanie podľa Zákonníka práce
12)
a) podielové spoluvlastníctvo (vznik, obsah, zánik a spôsoby vyporiadania)
b) trovy konania, náhrada trov konania v sporovom a mimosporovom konaní
c) dôvody zbavenia sa zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze,
chorobe z povolania a rozsah náhrady škody v týchto prípadoch
13)
a) vznik a zánik nájmu bytu, bytové náhrady
b) rozhodcovské konania, spotrebiteľské rozhodcovské konanie, osobitosti rozhodcovského
rozsudku ako exekučného titulu
c) nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
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14)
a) zmena v obsahu záväzkov, zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka
b) doručovanie podľa Civilného sporového poriadku
c) exekučné konanie (začatie, priebeh)
15)
a) kúpna zmluva (náležitosti, platnosť, účinnosť), vedľajšie dohody ku kúpnej zmluve
b) konanie o dedičstve, osobitosti konania o dedičstve s cudzím prvkom (podľa nariadenia
č. 650/2012 – určovanie rozhodného práva, určovanie právomoci v konaní o dedičstve,
európske osvedčenie o dedičstve)
c) osobitné druhy zodpovednosti zamestnávateľa za škodu voči zamestnancovi
16)
a) vecné práva k cudzej veci
b) postavenie prokurátora v civilnom sporovom a mimosporovom konaní
c) základné povinnosti zamestnanca a vedúcich zamestnancov
17)
a) premlčanie a preklúzia, premlčanie nárokov na náhradu škody a z bezdôvodného
obohatenia
b) konanie a rozhodovanie na odvolacom súde, viazanosť rozsahom a dôvodmi odvolania
c) osvojenie, konania vo veciach osvojenia
18)
a) bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (zánik a vyporiadanie)
b) neodkladné opatrenia, zabezpečovacie opatrenia a iné opatrenia súdu
c) prekážky v práci, náhrada mzdy pri prekážkach v práci
19)
a) zmluva o dielo, príkazná zmluva a zmluva o obstaraní veci
b) dovolanie, dovolanie generálneho prokurátora
c) starostlivosť súdu o maloletých
20)
a) náhrada nemajetkovej ujmy v súkromnom práve
b) neodkladné opatrenia a zabezpečenie dôkazného prostriedku vo veciach práva
duševného vlastníctva
c) druhy vyživovacích povinností podľa zákona o rodine, osobitosti vyživovacej povinnosti
podľa nariadenia č. 4/2009
21)
a) spoločný nájom bytu, prechod nájmu bytu
b) postavenie strán a súdu pri vykonávaní dokazovania, dokazovanie v konaní pred súdom
prvého stupňa, dokazovanie v odvolacom konaní
c) odstupné, odchodné
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22)
a) dohoda o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka), zmluva v prospech tretej osoby
b) konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb
c) spôsoby vykonávania exekúcie
23)
a) zabezpečenie záväzkov
b) spotrebiteľské spory
c) účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru
24)
a) zodpovednosť za vady (pojem a právna úprava, druhy vád a spôsob ich uplatnenia,
záručná doba)
b) vylúčenie sudcov a iných osôb z prejednávania a rozhodovania veci, uplatnenie námietky
zaujatosti, konanie o námietke zaujatosti
c) určenie a zapretie rodičovstva
25)
a) zánik záväzkov a jednotlivé formy zániku záväzkov
b) žaloba na obnovu konania
c) úprava výkonu rodičovských práv a povinností (počas trvania manželstva a po rozvode
manželstva)
26)
a) ochrana spotrebiteľa (spotrebiteľské zmluvy)
b) intervencia, procesné spoločenstvo, pristúpenie a zmena účastníka, zloženie súdu (veľký
senát)
c) opatrovníctvo a poručníctvo
27)
a) susedské práva, zmluva o združení (§ 829 a nasl. Občianskeho zákonníka)
b) základné princípy civilného sporového procesu, konania vo veciach notárskych úschov
c) náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, ústavná výchova
28)
a) zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
b) priebeh pojednávania, antidiskriminačné spory
c) exekúcia na peňažné plnenie
29)
a) darovacia zmluva (vrátenie daru), spor o dedičské právo
b) predbežné prejednanie sporu, výkon rozhodnutia vo veciach maloletých detí
c) dovolenka, krátenie dovolenky, dodatková dovolenka
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30)
a) ochrana práv autorov (autorské dielo, výluky z autorskoprávnej ochrany, osobnostné
práva autora a majetkové práva autora)
a) vzájomná žaloba, spojenie veci, postavenie slabšej strany v civilnom procese
b) pracovný poriadok, obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru
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