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OTÁZKY, Z KTORÝCH POZOSTÁVA ODBORNÝ TEST ODBORNEJ JUSTIČNEJ 

SKÚŠKY 

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej 

akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o Justičnej akadémii“ overuje vedomosti a odborné predpoklady justičných čakateľov, vyšších 

súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu ako aj súdnych poradcov Ústavného súdu 

potrebné na výkon funkcie sudcu a právnych čakateľov prokuratúry potrebné na výkon funkcie 

prokurátora vykonaním odbornej justičnej skúšky. 

 

V zmysle § 12 ods 5 zákona o Justičnej akadémii, odborná justičná skúška pozostáva z písomnej 

a ústnej časti. Písomná časť pozostáva z odborného testu, z vyhotovenia rozhodnutí v trestnej a v inej 

než trestnej veci. Písomnou časťou skúšky sa overuje spôsobilosť justičného čakateľa a právneho 

čakateľa prokuratúry samostatne vykonávať procesné úkony a postupy vyplývajúce z funkcie, na 

ktorú sa pripravuje. 

 

Podľa čl. 6 ods. 4 Skúšobného poriadku Justičnej akadémie Slovenskej republiky účinného od 27. 

októbra 2020, sa znenie testových otázok bez odpovedí zverejňuje najmenej tri mesiace pred konaním 

skúšky na internetovom portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky. 

 

Zverejnené testové otázky pozostávajú z nasledovných okruhov právnych oblastí: súkromné právo 

hmotné (občianske právo hmotné, rodinné právo, pracovné právo, právo duševného vlastníctva a 

obchodné právo), civilné právo procesné (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový 

poriadok), exekučné právo, medzinárodné právo súkromné a procesné, medzinárodné právo verejné 

a európske právo, verejné právo (ústavné právo, správne právo – správny poriadok, zákon o 

priestupkoch a Správny súdny poriadok, organizácia a pôsobnosť súdov a prokuratúry), trestné právo 

hmotné a trestné právo procesné. 

 

Zverejňujú sa znenia otázky z určenej databázy testových otázok, bez ich odpovedí. 

 

Občianske právo hmotné 

1. Kogentnosť a dispozitívnosť súkromnoprávnych noriem podľa Občianskeho zákonníka 

2. Ochrana osobnosti podľa Občianskeho zákonníka – premlčanie nárokov 

3. Ochrana osobnosti podľa Občianskeho zákonníka – posmrtná ochrana 

4. Ochrana osobnosti podľa Občianskeho zákonníka – nároky 

5. Ochrana osobnosti podľa Občianskeho zákonníka – zákonné licencie 

6. Zmluvné zastúpenie podľa Občianskeho zákonníka – rozsah plnomocenstva 

7. Zmluvné zastúpenie podľa Občianskeho zákonníka – prekročenie rozsahu plnomocenstva 

8. Zmluvné zastúpenie podľa Občianskeho zákonníka – plnomocenstvo, vnútorný a vonkajší 

vzťah 

9. Zákonné zastúpenie podľa Občianskeho zákonníka 

10. Platnosť právneho úkonu podľa Občianskeho zákonníka – forma 

11. Právny úkon podľa Občianskeho zákonníka – odkladacie podmienky 

12. Právny úkon podľa Občianskeho zákonníka – rozväzovacie podmienky 

13. Právny úkon podľa Občianskeho zákonníka – zmarenie podmienky 

14. Výklad právneho úkonu podľa Občianskeho zákonníka 

15. Spôsobilosť na právne úkony podľa Občianskeho zákonníka 

16. Relatívna neplatnosť 

17. Relatívna neplatnosť právneho úkonu podľa Občianskeho zákonníka 

18. Čiastočná neplatnosť právneho úkonu podľa Občianskeho zákonníka 

19. Konverzia právneho úkonu podľa Občianskeho zákonníka 

20. Omyl podľa Občianskeho zákonníka 

21. Omyl o tom, čo je pri dohode o urovnaní medzi stranami sporné alebo pochybné 
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22. Odporovateľné právne úkony podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie odporovateľných 

právnych úkonov 

23. Uplatnenie práva odporovať žalobou – určenie pasívne legitimovaného subjektu 

24. Právne následky odporovateľnosti podľa Občianskeho zákonníka voči žalobcovi 

25. Právne následky odporovateľnosti podľa Občianskeho zákonníka voči tretím osobám 

26. Návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka – náležitosti 

27. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka – náležitosti 

28. Uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka – okamih uzavretia 

29. Účinnosť zmluvy podľa Občianskeho zákonníka – moment nadobudnutia účinnosti 

30. Zmluvy v prospech tretích osôb podľa Občianskeho zákonníka 

31. Neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách – rozsah ochrany 

32. Zmluva uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok 

33. Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka – dĺžka premlčacej doby 

34. Premlčanie judikovaných práv podľa Občianskeho zákonníka 

35. Blízka osoba podľa Občianskeho zákonníka 

36. Súčasť a príslušenstvo veci podľa Občianskeho zákonníka 

37. Ochrana vlastníckeho práva podľa Občianskeho zákonníka 

38. Nadobudnutie vlastníckeho práva podľa Občianskeho zákonníka 

39. Ochrana držby podľa Občianskeho zákonníka 

40. Podielové spoluvlastníctvo – rozhodovanie 

41. Podielové spoluvlastníctvo – vzťahy s tretími osobami 

42. Dispozícia so spoluvlastníckym podielom 

43. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – rozsah 

44. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – rozhodovanie o spoločných veciach 

45. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – vyporiadanie bez dohody 

46. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – spôsob vyporiadania 

47. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanie jedného z nich 

48. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a obchodný podiel 

49. Záložné právo – zriadenie a vznik 

50. Záložné právo – zabezpečená pohľadávka 

51. Záložné právo – predmet zálohu 

52. Záložné právo – postavenie záložcu 

53. Záložné právo – dispozícia so zálohom 

54. Záložné právo – výkon záložného práva 

55. Záložné právo – pluralita záložných práv 

56. Záložné právo – zánik 

57. Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti 

58. Vecné bremená – vymedzenie a druhy 

59. Vecné bremeno – obmedzenie, zrušenie a zánik 

60. Zádržné právo 

61. Predchádzanie škodám podľa Občianskeho zákonníka – okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

62. Zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka 

63. Zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania 

64. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov – zodpovedný 

subjekt 

65. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov – možnosti liberácie 

66. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov – rozsah 

zodpovednosti 

67. Spoločná zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka 

68. Právo na náhradu škody podľa Občianskeho zákonníka spôsobenej niektorým trestným činom 

korupcie 

69. Zníženie náhrady škody spôsobenej fyzickou osobou podľa Občianskeho zákonníka 
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70. Porušenie alebo ohrozenie práva duševného vlastníctva, ktoré môže byť predmetom licenčnej 

zmluvy 

71. Bezdôvodné obohatenie – skutkové podstaty 

72. Bezdôvodné obohatenie – subjekt, ktorému sa má obohatenie vydať 

73. Bezdôvodné obohatenie a vyporiadanie neplatných zmlúv 

74. Bezdôvodné obohatenie – rozsah obohatenia 

75. Dedenie – vzťah dedenia zo zákona a zo závetu  

76. Odmietnutie dedičstva 

77. Vydedenie 

78. Predlžené dedičstvo 

79. Dedenie zo zákona – prvá skupina dedičov 

80. Dedenie zo zákona – druhá skupina dedičov 

81. Dedenie zo zákona – tretia skupina dedičov 

82. Nadobudnutie zo závetu len časti dedičstva 

83. Spoločný závet viacerých poručiteľov 

84. Ochrana oprávneného dediča 

85. Spoločné záväzky podľa Občianskeho zákonníka 

86. Spoločné práva podľa Občianskeho zákonníka 

87. Zmena v obsahu záväzku dohodou strán – účinky 

88. Postúpenie pohľadávky v občianskom práve 

89. Postúpenie pohľadávky – postupiteľné pohľadávky 

90. Postúpenie pohľadávky – oznámenie a jeho účinky  

91. Postúpenie pohľadávky – zodpovednosť pri odplatnom postúpení 

92. Postúpenie pohľadávky – vplyv na zabezpečenie záväzku 

93. Postúpenie pohľadávky – ochrana dlžníka 

94. Zmluvná pokuta podľa Občianskeho zákonníka – náležitosti 

95. Zmluvná pokuta podľa Občianskeho zákonníka – predpoklady vzniku nároku 

96. Zmluvná pokuta podľa Občianskeho zákonníka – vzťah k náhrade škody 

97. Ručenie podľa Občianskeho zákonníka 

98. Uznanie dlhu podľa Občianskeho zákonníka 

99. Splnenie dlhu podľa Občianskeho zákonníka – námietky synalagmy 

100. Splnenie dlhu podľa Občianskeho zákonníka – čas splnenia 

101. Splnenie dlhu podľa Občianskeho zákonníka – miesto splnenia 

102. Zánik záväzku dohodou podľa Občianskeho zákonníka – účinky 

103. Zánik záväzku dohodou podľa Občianskeho zákonníka – vplyv na zabezpečenie 

104. Nemožnosť plnenia podľa Občianskeho zákonníka 

105. Započítanie podľa Občianskeho zákonníka – započítací úkon 

106. Započítanie podľa Občianskeho zákonníka – započítateľné pohľadávky 

107. Započítanie podľa Občianskeho zákonníka – účinky započítania 

108. Výpoveď podľa Občianskeho zákonníka 

109. Urovnanie podľa Občianskeho zákonníka – predpoklady 

110. Urovnanie podľa Občianskeho zákonníka – odlišnosť od dohody o zmene záväzku 

111. Urovnanie podľa Občianskeho zákonníka – účinky 

112. Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka – povinnosti zmluvných strán 

113. Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka – zodpovednosť za vady 

114. Výhrada vlastníctva podľa Občianskeho zákonníka 

115. Predkupné právo podľa Občianskeho zákonníka – základná charakteristika a prípustnosť 

116. Predkupné právo podľa Občianskeho zákonníka ako vecné právo 

117. Predkupné právo podľa Občianskeho zákonníka – povinnosti strán, nároky z porušenia 

118. Právo spätnej kúpy podľa Občianskeho zákonníka – povinnosti strán 

119. Právo spätnej kúpy podľa Občianskeho zákonníka – následky porušenia 

120. Spotrebiteľská kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie 
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121. Spotrebiteľská kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka – zodpovednosť za vady a 

záruka 

122. Darovacia zmluva – vymedzenie 

123. Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie 

124. Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka – dielo ako predmet zmluvy 

125. Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka – cena a jej splatnosť 

126. Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka – cena a určenie jej výšky 

127. Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka – povinnosti objednávateľa 

128. Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka – povinnosti zhotoviteľa 

129. Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka – nároky pri nevykonaní diela 

130. Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka – odstúpenie od zmluvy 

131. Zhotovenie veci na zákazku podľa Občianskeho zákonníka – nároky z vád 

132. Zmluva o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie zmluvy 

133. Zmluva o výpožičke podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie zmluvy 

134. Nájomná zmluvy podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie zmluvy 

135. Nájomná zmluvy podľa Občianskeho zákonníka – oprávnenie dať vec do podnájmu 

136. Nájomná zmluvy podľa Občianskeho zákonníka – zmeny na veci a ich následky 

137. Nájomná zmluvy podľa Občianskeho zákonníka – nájomné a povinnosť platiť nájomné 

138. Nájomná zmluvy podľa Občianskeho zákonníka – zabezpečenie nájomného 

139. Nájomná zmluvy podľa Občianskeho zákonníka – spôsoby skončenia nájmu 

140. Prechod nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka – osoby, na ktoré nájom prechádza 

141. Prechod nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka a postavenie prenajímateľa 

142. Prechod nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka v prípade spoločného nájmu bytu 

143. Dôvody výpovede nájmu bytu prenajímateľom podľa Občianskeho zákonníka 

144. Ochrana nájomcu pri výpovedi nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka 

145. Príkazná zmluva podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie 

146. Príkazná zmluva podľa Občianskeho zákonníka – povinnosti príkazníka 

147. Príkazná zmluva podľa Občianskeho zákonníka – povinnosti príkazcu 

148. Konanie bez príkazu – vzťah k bezdôvodnému obohatenia 

149. Konanie bez príkazu – vzťah k zodpovednosti za škodu 

150. Konanie bez príkazu – konanie pri odvracaní škody 

151. Zmluva o úschove podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie zmluvy 

152. Zmluva o úschove podľa Občianskeho zákonníka – povinnosti uschovávateľa 

153. Zmluva o obstaraní veci podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie 

154. Zmluva o úschove podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie zmluvy 

155. Sprostredkovateľská zmluva podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie 

156. Poistná zmluva podľa Občianskeho zákonníka – identifikácia strán 

157. Poistná zmluva podľa Občianskeho zákonníka – identifikácia strán 

158. Poistná zmluva podľa Občianskeho zákonníka – moment uzavretia zmluvy 

159. Zmluva o združení podľa Občianskeho zákonníka – vymedzenie 

160. Zmluva o združení podľa Občianskeho zákonníka – postavenie účastníkov voči tretím 

osobám 

 

Rodinné právo 

161. Vzťahy medzi manželmi podľa zákona o rodine 

162. Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností podľa zákona o rodine 

163. Úprava styku s maloletým dieťaťom podľa zákona o rodine 

164. Rodičovské práva a povinnosti podľa zákona o rodine 

165. Zastupovanie maloletého dieťaťa podľa zákona o rodine 

166. Správa majetku maloletého dieťaťa podľa zákona o rodine 

167. Majetkový opatrovník podľa zákona o rodine 

168. Pozastavenie a obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností 

169. Náhradná osobná starostlivosť – osoba, ktorej je možné dieťa zveriť 
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170. Zánik náhradnej osobnej starostlivosti 

171. Pestúnska starostlivosť – osoba, ktorej je možné dieťa zveriť 

172. Zánik pestúnskej starostlivosti 

173. Poručníctvo – dôvody ustanovenia poručníka 

174. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom  

175. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom – určenie rozsahu 

176. Vyživovacia povinnosť detí k rodičom 

177. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi 

178. Príspevok na výživu rozvedeného manžela  

179. Určenie otcovstva – otcovstvo manžela matky 

180. Určenie otcovstva – otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov 

181. Osvojenie – účinky osvojenia podľa zákona o rodine 

182. Neplatnosť manželstva podľa zákona o rodine 

183. Rozhodnutie o rozvode manželstva podľa zákona o rodine 

184. Zánik manželstva podľa zákona o rodine 

185. Zapretie otcovstva podľa zákona o rodine 

 

Pracovné právo 

186. Vzťah Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka 

187. Oprávnenie robiť právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch za zamestnávateľa 

188. Pracovnoprávne spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom  

189. Neplatný právny úkon v zmysle Zákonníka práce 

190. Zamestnanec – spôsobilosť v pracovnoprávnych vzťahoch mať práva a povinnosti 

191. Založenie pracovného pomeru  

192. Skúšobná doba podľa Zákonníka práce 

193. Pracovný pomer na dobu určitú 

194. Výpoveď podľa Zákonníka práce 

195. Výpovedná doba podľa Zákonníka práce 

196. Výpoveď zo strany zamestnávateľa 

197. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom  

198. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca 

199. Ustanovený pracovný čas  

200. Dovolenka –krátenie dovolenky 

201. Dovolenka – základná výmera dovolenky  

202. Zodpovednosť zamestnanca podľa Zákonníka práce za škodu spôsobenú z nedbanlivosti 

203. Rozsah náhrady škody spôsobenej zamestnancom podľa Zákonníka práce 

204. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu podľa Zákonníka práce 

205. Dohoda o vykonaní práce 

 

Obchodné právo 

206. Obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby 

207. Obchodné meno obchodnej spoločnosti 

208. Organizačná zložka podniku 

209. Konanie osoby poverenej činnosťou pri prevádzkovaní podniku 

210. Konanie osoby nachádzajúcej sa v prevádzkarni podnikateľa 

211. Zákaz konkurencie v práve obchodných spoločností 

212. Vklady do základného imania obchodných spoločností 

213. Zmluvy o výkone funkcie podľa Obchodného zákonníka 

214. Vrátenie vkladu v práve obchodných spoločností – vymedzenie  

215. Rozdelenie obchodnej spoločnosti – právne následky 

216. Zrušenie spoločnosti – dôvody 

217. Neplatnosť obchodnej spoločnosti 

218. Likvidácia obchodnej spoločnosti – likvidátor 
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219. Likvidácia obchodnej spoločnosti – postup pri likvidácii 

220. Dodatočná likvidácia majetku spoločnosti 

221. Postavenie faktických orgánov v práve obchodných spoločností 

222. Komanditná spoločnosť – vymedzenie 

223. Prevod obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným  

224. Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 

225. Spoločnosť s ručením obmedzeným – výkon práv spoločníkov 

226. Spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom 

227. Spoločnosť s ručením obmedzeným – povinnosti spoločníkov 

228. Hlasovanie spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným per rollam 

229. Konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným – konanie v mene spoločnosti 

230. Konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným – právne postavenie 

231. Nárok na náhradu škody, ktorú utrpela spoločnosť s ručením obmedzeným konaním konateľa 

232. Obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti konateľa za škodu spôsobenú spoločnosti 

233. Dôkazné bremeno v konaní o nároku na náhradu škody, ktorú utrpela spoločnosť konaním 

konateľa 

234. Valné zhromaždenie v spoločnosti s ručením obmedzeným 

235. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným 

236. Akciová spoločnosť – vymedzenie 

237. Akcia a jej druhy 

238. Orgány akciovej spoločnosti 

239. Prevod akcie akciovej spoločnosti 

240. Povinnosti akcionára v akciovej spoločnosti 

241. Práva akcionára v akciovej spoločnosti 

242. Jednoduchá spoločnosť na akcie – vymedzenie 

243. Akcia v jednoduchej spoločnosti na akcie 

244. Orgány jednoduchej spoločnosti na akcie 

245. Vznik a zánik členstva v družstve 

246. Relatívne obchodné záväzky 

247. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy podľa Obchodného zákonníka 

248. Zmluvná pokuta podľa Obchodného zákonníka v porovnaní s Občianskym zákonníkom 

249. Zmluvná pokuta podľa Obchodného zákonníka – nárok na zmluvnú pokutu 

250. Ručenie podľa Obchodného zákonníka 

251. Následky omeškania veriteľa podľa Obchodného zákonníka 

252. Odstúpenie od zmluvy podľa Obchodného zákonníka – predpoklady 

253. Odstúpenie od zmluvy podľa Obchodného zákonníka – účinky 

254. Úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka 

255. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka 

256. Náhrada škody podľa Obchodného zákonníka – predpoklady 

257. Rozsah náhrady škody podľa Obchodného zákonníka 

258. Premlčacia doba podľa Obchodného zákonníka – začiatok plynutia 

259. Spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby podľa Obchodného zákonníka 

260. Uznanie záväzku podľa Obchodného zákonníka 

261. Kúpna zmluva v obchodnom práve – povinnosti zmluvných  

262. Zodpovednosť za vady podľa obchodnoprávnej kúpnej zmluvy 

263. Záruka za akosť podľa obchodnoprávnej kúpnej zmluvy 

264. Zmluva o predaji podniku – vymedzenie zmluvy a jej účinky 

265. Zmluva o dielo v obchodnom práve – určenie ceny 

266. Mandátna zmluva podľa Obchodného zákonníka a oprávnenie konať v mene mandanta 

267. Komisionárska zmluva v obchodnom práve – vzťahy s tretími stranami 

268. Zmluva o sprostredkovaní podľa Obchodného zákonníka 

269. Zmluva o obchodnom zastúpení – vymedzenie zmluvy 

270. Zmluva o úvere podľa Obchodného zákonníka – vymedzenie zmluvy 
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271. Zmluva o skladovaní podľa Obchodného zákonníka – povinnosti zmluvných strán 

272. Zmluva o uložení veci podľa Obchodného zákonníka – povinnosti zmluvných strán 

273. Banková záruka 

274. Cudzia zmenka 

275. Vlastná zmenka 

 

Civilné právo procesné (Civilný sporový poriadok) 

276. Dotváranie práva súdom v civilnom sporovom konaní 

277. Právomoc civilných súdov podľa Civilného sporového poriadku 

278. Právomoc rozhodcovského súdu a jej vplyv na právomoc súdu podľa Civilného sporového 

poriadku 

279. Skúmanie právomoci súdu podľa Civilného sporového poriadku 

280. Príslušnosť súdov a jej skúmanie súdom podľa Civilného sporového poriadku 

281. Miestna príslušnosť výlučná podľa Civilného sporového poriadku 

282. Osobitná miestna príslušnosť súdu daná na výber podľa Civilného sporového poriadku 

283. Výlučná miestna príslušnosť podľa Civilného sporového poriadku 

284. Kauzálna príslušnosť súdu podľa Civilného sporového poriadku  

285. Námietka miestnej nepríslušnosti súdu podľa Civilného sporového poriadku 

286. Príslušnosť súdov v spotrebiteľských sporoch 

287. Funkčná príslušnosť súdu podľa Civilného sporového poriadku 

288. Príslušnosť súdov a jej skúmanie súdom podľa Civilného sporového poriadku 

289. Prikázanie sporu inému súdu podľa Civilného sporového poriadku 

290. Rozhodovanie senátu v civilnom sporovom konaní  

291. Veľký senát podľa Civilného sporového poriadku  

292. Vylúčenie sudcu podľa Civilného sporového poriadku  

293. Námietka zaujatosti v civilnom sporovom konaní – uplatnenie námietky 

294. Konanie o námietke zaujatosti podľa Civilného sporového poriadku  

295. Strany sporu podľa Civilného sporového poriadku 

296. Vecná legitimácia podľa Civilného sporového poriadku 

297. Procesný opatrovník podľa Civilného sporového poriadku 

298. Procesné spoločenstvo v zmysle Civilného sporového poriadku  

299. Samostatné spoločenstvo v civilnom sporovom konaní  

300. Nerozlučné spoločenstvo v civilnom sporovom konaní  

301. Nútené spoločenstvo v civilnom sporovom konaní 

302. Pristúpenie do konania podľa Civilného sporového poriadku 

303. Zmena subjektov podľa Civilného sporového poriadku 

304. Intervenient podľa Civilného sporového poriadku 

305. Zastúpenie na základe splnomocnenia v civilnom konaní – všeobecne 

306. Zastúpenie na základe splnomocnenia v civilnom konaní – rozsah zastúpenia 

307. Zastúpenie advokátom podľa Civilného sporového poriadku 

308. Iné subjekty konania v civilnom sporovom konaní – všeobecne 

309. Iné subjekty konania v civilnom sporovom konaní – prokurátor 

310. Iné subjekty konania v civilnom sporovom konaní – ďalšie a osobitné subjekty 

311. Procesné úkony súdu a procesné úkony strán podľa Civilného sporového poriadku 

312. Predvolanie podľa Civilného sporového poriadku 

313. Predvedenie podľa Civilného sporového poriadku 

314. Poriadkové opatrenia podľa Civilného sporového poriadku 

315. Dožiadanie podľa Civilného sporového poriadku 

316. Doručovanie podľa Civilného sporového poriadku – všeobecne 

317. Doručovanie podľa Civilného sporového poriadku – doručujúce orgány 

318. Postupnosť pri doručovaní písomností súdom podľa Civilného sporového poriadku 

319. Doručovanie do vlastných rúk podľa Civilného sporového poriadku 

320. Doručovanie verejnou vyhláškou podľa Civilného sporového poriadku 
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321. Procesné lehoty podľa Civilného sporového poriadku 

322. Odpustenie zmeškania lehoty podľa Civilného sporového poriadku  

323. Podanie podľa Civilného sporového poriadku – forma  

324. Podanie podľa Civilného sporového poriadku – náležitosti 

325. Podanie podľa Civilného sporového poriadku – druhy 

326. Podanie podľa Civilného sporového poriadku – oprava a doplnenie 

327. Hromadné podanie v civilnom sporovom konaní  

328. Žaloba podľa Civilného sporového poriadku – všeobecne  

329. Žaloba podľa Civilného sporového poriadku – náležitosti 

330. Žaloba podľa Civilného sporového poriadku – druhy  

331. Žaloba podľa Civilného sporového poriadku – doručovanie  

332. Odstraňovanie vád žaloby podľa Civilného sporového poriadku 

333. Účinky podania žaloby podľa Civilného sporového poriadku 

334. Určovacia žaloba 

335. Zmena žaloby podľa Civilného sporového poriadku – rozhodovanie súdu o zmene žaloby 

336. Späťvzatie žaloby podľa Civilného sporového poriadku  

337. Vzájomná žaloba v civilnom sporovom konaní 

338. Zmier v civilnom sporovom konaní  

339. Viazanosť žalobným petitom podľa Civilného sporového poriadku 

340. Hmotnoprávna námietka podľa Civilného sporového poriadku 

341. Dispozičné procesné úkony strán sporu podľa Civilného sporového poriadku 

342. Koncentrácia konania podľa Civilného sporového poriadku – účel a druhy 

343. Sudcovská a zákonná koncentrácia podľa Civilného sporového poriadku 

344. Procesné podmienky a ich skúmanie súdom podľa Civilného sporového poriadku 

345. Prekážka veci rozhodnutej podľa Civilného sporového poriadku 

346. Prekážka litispendencie podľa Civilného sporového poriadku 

347. Prerušenie konania podľa Civilného sporového poriadku 

348. Spojenie vecí podľa Civilného sporového poriadku 

349. Predbežné prejednanie sporu podľa Civilného sporového poriadku 

350. Pojednávanie podľa Civilného sporového poriadku – všeobecne 

351. Nariadenie pojednávania podľa Civilného sporového poriadku 

352. Odročenie pojednávania podľa Civilného sporového poriadku 

353. Zaznamenávanie procesných úkonov podľa Civilného sporového poriadku 

354. Dokazovanie podľa Civilného sporového poriadku – predmet dokazovania 

355. Dokazovanie a aktivita súdu pri dokazovaní podľa Civilného sporového poriadku 

356. Zisťovanie skutkového stavu v civilnom sporovom konaní – všeobecne a vzťah k právnemu 

posúdeniu veci 

357. Dokazovanie na návrh a bez návrhu v sporovom konaní podľa Civilného sporového poriadku 

358. Nezákonný dôkaz a jeho prípustnosť v civilnom sporovom konaní 

359. Edičná a informačná povinnosť pri dokazovaní podľa Civilného sporového poriadku 

360. Ukončenie dokazovania podľa Civilného sporového poriadku 

361. Dôkazné prostriedky podľa Civilného sporového poriadku – všeobecne 

362. Svedok v civilnom sporovom konaní – výsluch svedka 

363. Svedok v civilnom sporovom konaní – povinnosť svedka odpovedať na otázky písomne 

364. Svedok v civilnom sporovom konaní – návrh na výsluch svedka 

365. Svedok v civilnom sporovom konaní – prítomnosť svedka na pojednávaní 

366. Svedok v civilnom sporovom konaní – postup pred výsluchom svedka 

367. Svedok v civilnom sporovom konaní – postup pri výsluchu svedka 

368. Svedok v civilnom sporovom konaní – odopretie výpovede svedka 

369. Dokazovanie listinou v civilnom sporovom konaní 

370. Dokazovanie listinou v civilnom sporovom konaní – verejné listiny 

371. Znalecké dokazovanie podľa Civilného sporového poriadku 

372. Vykonanie znaleckého dokazovania podľa Civilného sporového poriadku 
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373. Súkromný znalecký posudok podľa Civilného sporového poriadku 

374. Súčinnosť strán a tretích osôb pri znaleckom dokazovaní podľa Civilného sporového poriadku 

375. Obhliadka veci podľa Civilného sporového poriadku 

376. Rozhodovanie súdu rozsudkom podľa Civilného sporového poriadku 

377. Meritórne a procesné rozhodovanie súdom podľa Civilného sporového poriadku 

378. Rozsudok podľa Civilného sporového poriadku – náležitosti  

379. Rozsudok podľa Civilného sporového poriadku – vyhlásenie  

380. Rozsudok podľa Civilného sporového poriadku – odôvodnenie  

381. Rozsudok podľa Civilného sporového poriadku – doručovanie  

382. Rozsudok podľa Civilného sporového poriadku – záväznosť  

383. Čiastočný rozsudok podľa Civilného sporového poriadku 

384. Medzitýmny rozsudok podľa Civilného sporového poriadku 

385. Rozsudok pre zmeškanie žalovaného 

386. Rozsudok pre zmeškanie žalobcu 

387. Zrušenie rozsudku pre zmeškanie podľa Civilného sporového poriadku 

388. Rozsudok pre uznanie nároku podľa Civilného sporového poriadku  

389. Rozsudok pre vzdanie sa nároku podľa Civilného sporového poriadku 

390. Viazanosť súdu uplatneným návrhom podľa Civilného sporového poriadku 

391. Písomné vyhotovenie rozsudku podľa Civilného sporového poriadku – obsah 

392. Oprava chyby v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností v rozsudku podľa Civilného 

sporového poriadku 

393. Právoplatnosť rozsudku podľa Civilného sporového poriadku 

394. Vykonateľnosť rozsudku podľa Civilného sporového poriadku 

395. Zmena rozsudku pre podstatnú zmenu pomerov podľa Civilného sporového poriadku 

396. Subjektívna záväznosť rozsudku podľa Civilného sporového poriadku 

397. Rozhodovanie súdu uznesením, právoplatnosť a vykonateľnosť uznesenia podľa Civilného 

sporového poriadku 

398. Uznesenie podľa Civilného sporového poriadku – viazanosť súdu uznesením 

399. Sťažnosť podľa Civilného sporového poriadku – subjekty oprávnené podať sťažnosť 

400. Sťažnosť podľa Civilného sporového poriadku – predmet sťažnosti 

401. Sťažnosť podľa Civilného sporového poriadku – lehota a náležitosti  

402. Sťažnosť podľa Civilného sporového poriadku – konanie a rozhodovanie o sťažnosti  

403. Platobný rozkaz 

404. Odpor proti platobnému rozkazu  

405. Rozhodovanie o trovách v civilnom sporovom konaní 

406. Oslobodenie od súdneho poplatku podľa Civilného sporového poriadku  

407. Neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku – predpoklady 

408. Neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku – obsah opatrenia 

409. Neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku – rozhodovanie o návrhu 

410. Neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku – účasť strán na konaní 

411. Neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku – vykonateľnosť  

412. Neodkladné opatrenia podľa Civilného sporového poriadku – zánik a zrušenie 

413. Neodkladné opatrenie a žaloba vo veci samej podľa Civilného sporového poriadku 

414. Zabezpečovacie opatrenie – charakteristika, lehota na rozhodnutie 

415. Spotrebiteľské spory podľa Civilného sporového poriadku – poučovacia povinnosť súdu 

416. Konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach podľa Civilného sporového 

poriadku – podstata 

417. Individuálne pracovnoprávne spory podľa Civilného sporového poriadku 

418. Odvolanie podľa Civilného sporového poriadku – prípustnosť vo vzťahu k rozsudkom 

419. Odvolanie podľa Civilného sporového poriadku – prípustnosť vo vzťahu k uzneseniam 

420. Odvolanie podľa Civilného sporového poriadku – oprávnené subjekty 

421. Odvolanie podľa Civilného sporového poriadku – náležitosti a rozsah odvolania 

422. Odvolanie podľa Civilného sporového poriadku – odvolacie dôvody 
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423. Odvolanie podľa Civilného sporového poriadku – rozhodnutia o odvolaní 

424. Odvolanie podľa Civilného sporového poriadku – odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu 

425. Žaloba na obnovu konania podľa Civilného sporového poriadku – prípustnosť proti rozsudku 

426. Žaloba na obnovu konania podľa Civilného sporového poriadku – prípustnosť proti uzneseniu 

427. Žaloba na obnovu konania podľa Civilného sporového poriadku – oprávnené subjekty 

428. Žaloba na obnovu konania podľa Civilného sporového poriadku – konanie o povolení 

obnovy, odklad vykonateľnosti 

429. Žaloba na obnovu konania podľa Civilného sporového poriadku – rozhodnutia v konaní  

430. Žaloba na obnovu konania podľa Civilného sporového poriadku – postup po povolení obnovy 

431. Dovolanie podľa Civilného sporového poriadku – dôvody prípustnosti, bagateľný cenzus 

432. Dovolanie podľa Civilného sporového poriadku – oprávnené subjekty 

433. Dovolanie podľa Civilného sporového poriadku – dovolacie dôvody  

434. Dovolanie podľa Civilného sporového poriadku – podanie dovolania a účinky podania 

dovolania 

435. Lehota na podanie dovolania podľa Civilného sporového poriadku 

 

Civilné právo procesné (Civilný mimosporový poriadok) 

436. Návrh na začatie civilného mimosporového konania 

437. Príslušnosť súdov v civilnom mimosporovom konaní 

438. Účastníci civilného mimosporového konania 

439. Podanie v civilnom mimosporovom konaní 

440. Zmena návrhu na začatie konania podľa Civilného mimosporového poriadku 

441. Vstup prokurátora do konania podľa Civilného mimosporového poriadku 

442. Súdny komisár podľa Civilného mimosporového poriadku 

443. Dokazovanie v civilnom mimosporovom konaní 

444. Výsluch maloletého v civilnom mimosporovom konaní 

445. Rozhodnutia v civilnom mimosporovom konaní 

446. Trovy civilného mimosporového konania 

447. Opravné prostriedky v civilnom mimosporovom konaní – druhy  

448. Odvolanie v civilnom mimosporovom konaní  

449. Odvolací súd v civilnom mimosporovom konaní  

450. Dovolanie generálneho prokurátora podľa Civilného mimosporového poriadku – prípustnosť 

451. Dovolanie generálneho prokurátora podľa Civilného mimosporového poriadku – dôvody 

452. Konanie o rozvod manželstva 

453. Konanie o osvojiteľnosti dieťaťa 

454. Konanie o osvojenie dieťaťa 

455. Konanie o spôsobilosti na právne úkony – predmet konania 

456. Konanie o spôsobilosti na právne úkony – dokazovanie 

457. Konania vo veciach starostlivosti o maloletých – všeobecne 

458. Konania vo veciach starostlivosti o maloletých – príslušnosť 

459. Konanie o dedičstve – spor o dedičské právo 

460. Konanie o dedičstve – rozhodnutia 

461. Konanie o dedičstve – likvidácia dedičstva 

462. Konanie o zosúladení údajov podľa Civilného mimosporového poriadku 

463. Konanie o zrušenie zápisu údajov podľa Civilného mimosporového poriadku 

464. Konanie o umorení listiny podľa Civilného mimosporového poriadku 

465. Neodkladné opatrenia vo veciach ochrany maloletého podľa Civilného mimosporového 

poriadku 

 

Exekučné právo 

466. Poverenie na vykonanie exekúcie  

467. Exekučné konanie – začatie konania 

468. Exekučné konanie – účastníci konania 
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469. Exekútorský koncipient 

470. Exekučný titul – druhy 

471. Návrh na vykonanie exekúcie 

472. Upovedomenie o začatí exekúcie – vydanie 

473. Upovedomenie o začatí exekúcie – doručovanie  

474. Upovedomenie o začatí exekúcie – účinky 

475. Vykonateľnosť súdnych rozhodnutí podľa Exekučného poriadku 

476. Drobná exekúcia 

477. Procesné osobitosti exekučného konania 

478. Prednostné pohľadávky pri exekúcii zrážkami zo mzdy 

479. Zrážky zo mzdy a z iných príjmov 

480. Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke – pohľadávky nepodliehajúce exekúcii 

 

Právo duševného vlastníctva 

481. Dielo podľa autorského zákona 

482. Spracovanie diela podľa autorského zákona 

483. Voľné dielo podľa autorského zákona 

484. Autor podľa autorského zákona 

485. Výhradné osobnostné práva autora podľa autorského zákona 

486. Výhradné majetkové práva autora podľa autorského zákona 

487. Použitie diela na informačné účely podľa autorského zákona 

488. Licenčná zmluva podľa autorského zákona – vymedzenie 

489. Licenčná zmluva podľa autorského zákona – rozsah licencie 

490. Licenčná zmluva podľa autorského zákona – odmena 

 

Ústavné právo 

491. Štátne občianstvo SR (nadobúdanie a strata) 

492. Postavenie medzinárodných zmlúv, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené 

spôsobom ustanoveným zákonom, v zmysle Ústavy SR 

493. Základné práva a slobody podľa Ústavy SR 

494. Základné ľudské práva a slobody v zmysle Ústavy SR 

495. Tzv. práva druhej generácie podľa Ústavy SR 

496. Právo na súdnu ochranu (trestnosť skutku) v zmysle Ústavy SR 

497. Právo na súdnu ochranu (odopretie výpovede) v zmysle Ústavy SR 

498. Právo na súdnu ochranu (rozhodnutie orgánu verejnej správy) podľa Ústavy SR 

499. Právo vlastniť majetok v zmysle Ústavy SR 

500. Územná samospráva (normotvorná pôsobnosť) v zmysle Ústavy SR 

501. Ukladanie povinností obci pri výkone územnej samosprávy v zmysle Ústavy SR 

502. Ministerstvá a iné orgány štátnej správy (normotvorná pôsobnosť) v zmysle Ústavy SR 

503. Štátny rozpočet v zmysle Ústavy SR 

504. Štátne orgány v zmysle Ústavy SR 

505. Pôsobnosť Národnej rady SR v zmysle Ústavy SR 

506. Národná rada SR (zasadanie) v zmysle Ústavy SR 

507. Národná rada Slovenskej republiky (pasívne volebné právo) v zmysle Ústavy SR 

508. Národná rada Slovenskej republiky (poslanecká imunita) v zmysle Ústavy SR 

509. Prezident SR – voľba 

510. Vláda SR  v zmysle Ústavy SR – normotvorná pôsobnosť 

511. Konanie o súlade právnych predpisov na návrh v zmysle Ústavy SR 

512. Ústavný súd SR  v zmysle Ústavy SR – posudzovanie súladu medzinárodných zmlúv  

513. Verejný ochranca práv podľa Ústavy SR 

514. Pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu v zmysle Ústavy SR 

515. Národná banka Slovenska v zmysle Ústavy SR 

 



 

 
 

12 

Správne právo (správny poriadok / zákon o priestupkoch) 

516. Pojem priestupok – negatívne vymedzenie 

517. Priestupok spáchaný z nedbanlivosti 

518. Priestupok spáchaný úmyselne 

519. Zodpovednosť za priestupok (fyzická osoba) 

520. Zodpovednosť za priestupok (právnická osoba) 

521. Nepríčetnosť pri priestupku 

522. Určenie druhu sankcie za priestupok a jej výmery 

523. Rozhodnutie o priestupku podľa zákona o priestupkoch – doručovanie 

524. Zhabanie veci v zmysle zákona o priestupkoch 

525. Prepadnutie majetku za priestupok v zmysle zákona o priestupkoch 

526. Obmedzujúce opatrenie v zmysle zákona o priestupkoch 

527. Prepadnutie veci za priestupok v zmysle zákona o priestupkoch 

528. Zákaz činnosti za priestupok v zmysle zákona o priestupkoch 

529. Zastupovanie účastníka správneho konania zákonným zástupcom 

530. Zastupovanie v správnom konaní – plnomocenstvo 

531. Začatie správneho konania 

532. Prerušenie správneho konania – podmienky 

533. Vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z prejednávania a rozhodovania veci 

534. Doručovanie do vlastných rúk právnickej osobe podľa správneho poriadku 

535. Doručovanie do vlastných rúk fyzickej osobe podľa správneho poriadku 

536. Absencia predpísaných náležitostí podania podľa správneho poriadku 

537. Správne konanie na podnet účastníka 

538. Čestné vyhlásenie podľa správneho poriadku 

539. Rozhodnutie v správnom konaní – právoplatnosť a vykonateľnosť 

540. Rozhodnutie o zastavení konania podľa správneho poriadku 

 

Správne právo (Správny súdny poriadok) 

541. Zastúpenie advokátom v konaní pred správnym súdom v zmysle Správneho súdneho poriadku 

542. Veľký senát (správneho kolégia) najvyššieho súdu 

543. Podmienky vylúčenia sudcu správneho súdu z prejednávania a rozhodovania podľa 

Správneho súdneho poriadku 

544. Spojenie vecí v správnom súdnictve 

545. Postúpenie veci v správnom súdnictve 

546. Prikázanie veci podľa Správneho súdneho poriadku 

547. Vylúčenie sudcu správneho súdu z prejednávania a rozhodovania podľa Správneho súdneho 

poriadku 

548. Viazanosť správneho súdu – dôvody žaloby 

549. Žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy 

550. Odmietnutie žaloby správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku 

551. Zmena žaloby v správnom súdnictve 

552. Späťvzatie žaloby v správnom súdnom konaní 

553. Pojednávanie v správnom súdnictve – nariadenie pojednávania 

554. Rozsudok podľa Správneho súdneho poriadku – právoplatnosť 

555. Rozhodujúci stav podľa Správneho súdneho poriadku 

 

Medzinárodné právo súkromné a procesné 

556. Nariadenie Rím I – pôsobnosť 

557. Právomoc na nariadenie predbežných (neodkladných a zabezpečovacích) opatrení podľa 

nariadenia Brusel I bis 

558. Právo rozhodné pre individuálnu pracovnú zmluvu podľa nariadenia Rím I 

559. Voľba práva rozhodného pre zmluvu podľa nariadenia Rím I 

560. Vzťah nariadenia Rím I a zákona o medzinárodnom práce súkromnom a procesnom 



 

 
 

13 

561. Nariadenie Rím II – pôsobnosť a vzťah k zákonu o medzinárodnom práve súkromnom a 

procesnom 

562. Určovanie rozhodného práva podľa nariadenia Rím II – všeobecné pravidlo 

563. Určovanie rozhodného práva podľa nariadenia Rím II – bezdôvodné obohatenie 

564. Voľba právomoci podľa nariadenia Brusel I bis 

565. Právomoc v občianskych veciach v konaní s viacerými žalovanými s bydliskami na územiach 

členských štátov podľa nariadenia Brusel I bis 

566. Právomoc súdu členského štátu podľa nariadenia Brusel I bis v konaní, v ktorom má žalovaný 

bydlisko v inom členskom štáte – vzťah všeobecnej právomoci a iných druhov právomocí 

567. Nariadenie Brusel I bis – pôsobnosť a vzťah k zákonu o medzinárodnom práve súkromnom a 

procesnom pri uznávaní a výkone cudzích súdnych rozhodnutí 

568. Všeobecná právomoc slovenského súdu pre konanie o rozvode podľa nariadenia Brusel II bis 

569. Neformálne uznanie cudzieho súdneho rozhodnutia podľa zákona o medzinárodnom práve 

súkromnom a procesnom 

570. Použitie cudzích verejných listín podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/1191 – rozsah 

pôsobnosti 

 

Medzinárodné právo verejné a európske právo 

571. Platnosť medzinárodných zmlúv podľa Ústavy SR 

572. Ratifikácia medzinárodných zmlúv podľa Ústavy SR 

573. Požadovaný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s medzinárodnou zmluvou podľa 

Ústavy SR  

574. Vyhlasovanie medzinárodných zmlúv v zbierke zákonov 

575. Prednosť práva Únie v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ 

576. Prednosť práva Únie v zmysle Ústavy SR 

577. Priamy účinok práva Únie 

578. Priamy účinok smernice 

579. Nepriamy účinok smernica vo vnútroštátnom práve 

580. Aktívna legitimácia pre prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ 

581. Rozsudok Súdneho dvora EÚ v prejudiciálnom konaní – záväznosť 

582. Predmet prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom EÚ 

583. Záväznosť Charty základných práv Európskej únie pre členské štáty 

584. Ukladanie povinností podľa Ústavy SR a medzinárodné zmluvy 

585. Aplikácia medzinárodnej zmluvy súdmi podľa Ústavy SR 

 

Organizácia a pôsobnosť súdov a prokuratúry 

586. Služobný úrad prokurátora 

587. Predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora 

588. Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry 

589. Dočasné pridelenie prokurátora 

590. Preloženie prokurátora 

591. Preradenie prokurátora 

592. Nezlučiteľnosť výkonu funkcie prokurátora 

593. Prerušenie výkonu funkcie prokurátora 

594. Spôsoby zániku služobného pomeru prokurátora 

595. Odvolanie z funkcie prokurátora 

596. Dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora 

597. Previerky zachovávania zákonnosti 

598. Konanie o upozornení prokurátora 

599. Organizácia a riadenie prokuratúry 

600. Úrad špeciálnej prokuratúry 

601. Zánik funkcie sudcu 

602. Predpoklady na vymenovanie sudcu 
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603. Pridelenie sudcu 

604. Dočasné pridelenie sudcu 

605. Stáž sudcu 

606. Hodnotenie sudcu 

607. Odvolanie z funkcie sudcu 

608. Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu 

609. Disciplinárne opatrenie ukladané sudcovi 

610. Vzťah sudcu (všeobecného súdu) k politickej činnosti 

611. Preloženie sudcu na iný súd 

612. Sťažnosti na postup súdu 

613. Súdna rada SR – zloženie 

614. Súdna rada – pôsobnosť 

615. Sudcovská rada – pôsobnosť 

 

Trestné právo hmotné 

616. Časová pôsobnosť Trestného zákona 

617. Priaznivejší zákon v zmysle časovej pôsobnosti Trestného zákona 

618. Územná pôsobnosť Trestného zákona  

619. Zásada personality  

620. Osobná pôsobnosť Trestného zákona 

621. Pôsobnosť podľa medzinárodných zmlúv v trestnom práve 

622. Trestný čin  

623. Prečin 

624. Zločin – vymedzenie 

625. Zločin – trestná sadzba 

626. Skutková podstata trestného činu – obligatórne znaky 

627. Páchateľ trestného činu 

628. Subjekt trestného činu 

629. Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť 

630. Nepríčetnosť podľa Trestného zákona 

631. Veková hranica pre vznik trestnej zodpovednosti  

632. Subjektívna stránka trestného činu 

633. Zavinenie podľa Trestného zákona 

634. Zavinenie – úmyselné  

635. Zavinenie – z nedbanlivosti  

636. Príprava na zločin 

637. Pokus trestného činu 

638. Pokus trestného činu a príprava na zločin – zánik trestnosti prípravy na zločin a pokusu 

trestného činu 

639. Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť 

640. Krajná núdza podľa Trestného zákona 

641. Podmienky nutnej obrany podľa Trestného zákona 

642. Použitie zbrane v súlade so zákonom 

643. Podmienky dovoleného rizika podľa Trestného zákona 

644. Výkon práva a povinnosti podľa Trestného zákona 

645. Súhlas poškodeného podľa Trestného zákona 

646. Plnenie úlohy agenta podľa Trestného zákona 

647. Formy trestnej súčinnosti 

648. Spolupáchateľstvo 

649. Účastníctvo 

650. Organizátorstvo trestného činu 

651. Návodca trestného činu 

652. Objednávateľ trestného činu 
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653. Pomocník trestného činu 

654. Vyvodenie trestnej zodpovednosti voči mladistvým 

655. Upustenie od potrestania mladistvého 

656. Výchovné opatrenia podľa Trestného zákona 

657. Zásady ukladania trestov 

658. Poľahčujúce okolnosti podľa Trestného zákona 

659. Priťažujúce okolnosti podľa Trestného zákona 

660. Použitie poľahčujúcich a priťažujúcich okolností 

661. Mimoriadne zníženie trestu v prípade dohody o uznaní viny a prijatí trestu 

662. Mimoriadne zníženie trestu 

663. Upustenie od potrestania 

664. Úhrnný trest a spoločný trest 

665. Súhrnný trest 

666. Započítanie väzby a trestu 

667. Trest odňatia slobody na doživotie 

668. Vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody 

669. Ukladanie trestu zákazu činnosti v trestnom konaní 

670. Trest domáceho väzenia 

671. Peňažný trest 

672. Trest zákazu účasti na verejných podujatiach 

673. Podmienečný odklad výkonu peňažného trestu 

674. Podmienečný odklad výkonu peňažného trestu – skúšobná doba 

675. Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody 

676. Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti 

677. Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu domáceho väzenia 

678. Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu 

679. Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach 

680. Ukladanie trestov mladistvým 

681. Zásady ukladania ochranných opatrení 

682. Ochranná výchova 

683. Ochranný dohľad 

684. Ochranné liečenie 

685. Dôvody zániku trestnosti 

686. Zmena zákona ako dôvod zániku trestnosti 

687. Všeobecná účinná ľútosť podľa Trestného zákona 

688. Osobitné formy účinnej ľútosti podľa Trestného zákona 

689. Premlčanie výkonu trestu 

690. Premlčacie doby pri premlčaní trestného stíhania 

691. Prerušenie premlčania trestného stíhania 

692. Odpustenie alebo zmiernenie trestu 

693. Zahladenie odsúdenia 

694. Škoda podľa Trestného zákona 

695. Ublíženie na zdraví podľa Trestného zákona 

696. Spôsoby spáchania trestného činu 

697. Vyjadrenie škody v Trestnom zákone  

698. Osobitný motív podľa Trestného zákona 

699. Pojem vec v Trestnom zákone 

700. Trestný čin spáchaný závažnejším spôsobom konania 

701. Trestný čin vraždy – vymedzenie základnej skutkovej podstaty 

702. Trestný čin zabitia – vymedzenie základnej skutkovej podstaty 

703. Trestný čin ublíženia na zdraví – vymedzenie základnej skutkovej podstaty 

704. Trestný čin lúpeže – vymedzenie základnej skutkovej podstaty 

705. Trestný čin krádeže – vymedzenie základnej skutkovej podstaty 
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Trestné právo procesné 

706. Zásada prezumpcie neviny 

707. Zásada ne bis in idem 

708. Neprípustnosť trestného stíhania  

709. Subjekt trestného konania 

710. Strana trestného konania 

711. Náhradný obhajca v trestnom konaní 

712. Zákonný zástupca obvineného 

713. Zvolený obhajca v trestnom konaní 

714. Poškodený v trestnom konaní – nárok na náhradu škody 

715. Poškodený v trestnom konaní – práva 

716. Poškodený v trestnom konaní – právne zastúpenie 

717. Povinná obhajoba v trestnom konaní 

718. Vecná príslušnosť súdov v trestných veciach 

719. Delegácia trestnej veci 

720. Počítanie lehôt podľa Trestného poriadku 

721. Doručovanie do vlastných rúk v trestnom konaní 

722. Zápisnica o hlasovaní v trestnom konaní 

723. Väzba – podmienky na vzatie osoby do väzby 

724. Väzba – rozhodovanie 

725. Väzba – predĺženie lehoty jej trvania 

726. Väzba – základná lehota 

727. Väzba – dôvody 

728. Väzba – žiadosť o prepustenie z väzby 

729. Väzba – prepustenie obvineného z väzby 

730. Väzba – sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe 

731. Väzba – nahradenie väzby 

732. Inštitút zadržania obvinenej osoby 

733. Dokazovanie v trestnom konaní 

734. Výsluch obvineného 

735. Predvolanie v trestnom konaní 

736. Právo na odopretie výpovede v trestnom konaní 

737. Predvedenie svedka v trestnom konaní 

738. Príkaz na domovú prehliadku 

739. Príkaz na zatknutie 

740. Osobná prehliadka 

741. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky – príkaz 

742. Konfrontácia 

743. Poučenie o opravnom prostriedku v rámci rozsudku v trestnom konaní 

744. Rozsudok v trestnom konaní – vyhotovenie 

745. Rozsudok v trestnom konaní – obsahové náležitosti 

746. Obsahové náležitosti a vyhotovenie uznesenia v trestnom konaní 

747. Sťažnosť v trestnom konaní – prípustnosť a účinok 

748. Sťažnosť v trestnom konaní – rozhodovanie o sťažnosti 

749. Sťažnosť v trestnom konaní – rozhodovanie o sťažnosti na nadriadenom orgáne  

750. Sťažnosť v trestnom konaní – princípy uplatňované v rámci rozhodovania o sťažnosti 

751. Námietka zaujatosti v trestnom konaní 

752. Postup pred začatím trestného stíhania – dopĺňanie trestného oznámenia 

753. Postup pred začatím trestného stíhania – rozhodovanie v rámci postupu pred začatím 

trestného stíhania 

754. Začatie trestného stíhania 

755. Skrátené vyšetrovanie 
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756. Dočasné odloženie vznesenia obvinenia 

757. Vznesenie obvinenia 

758. Súhlas poškodeného s trestným stíhaním 

759. Prerušenie trestného stíhania v prípravnom konaní 

760. Zastavenie trestného stíhania v prípravnom konaní 

761. Zastavenie trestného stíhania voči spolupracujúcemu obvinenému v prípravnom konaní 

762. Rozhodovanie o podmienečnom zastavení trestného stíhania v prípravnom konaní 

763. Podmienky na podmienečné zastavenie trestného stíhania v prípravnom konaní 

764. Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného v prípravnom 

konaní 

765. Rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného v 

prípravnom konaní 

766. Podmienky na prijatie rozhodnutia o schválení zmieru v prípravnom konaní 

767. Náhrada škody v rámci konania o dohode o vine a treste 

768. Obžaloba – doručovanie 

769. Súdne konanie, v rámci ktorého sa rozhoduje o väzbe 

770. Postúpenie veci v prípravnom konaní 

771. Postup v rámci preskúmania obžaloby 

772. Rozhodovanie v rámci predbežného prejednania obžaloby 

773. Náhradný sudca v trestnom konaní 

774. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní ؎ miesto vykonania hlavného pojednávania 

775. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – prítomnosť a vylúčenie 

776. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – zaznamenávanie priebehu hlavného pojednávania 

777. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – vykázanie z pojednávacej miestnosti 

778. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – začatie 

779. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – vyhlásenie obžalovaného 

780. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – prečítanie zápisnice o výsluchu svedka na hlavnom 

pojednávaní 

781. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – prísaha svedka 

782. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – záver 

783. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – záverečná reč a posledné slovo 

784. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – odročenie 

785. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – rozhodovanie na hlavnom pojednávaní 

786. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní 

787. Hlavné pojednávanie v trestnom konaní – rozsudok prijatý na hlavnom pojednávaní 

788. Rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní podľa Trestného poriadku – podmienečné 

zastavenie a zastavenie trestného stíhania 

789. Obsahové náležitosti rozsudku a uznesenia podľa Trestného poriadku 

790. Poučenie o opravnom prostriedku podľa Trestného poriadku 

791. Vyhotovenie rozsudku podľa Trestného poriadku 

792. Odvolanie v trestnom konaní – osoby oprávnené na podanie odvolania 

793. Odvolanie v trestnom konaní – obsahové náležitosti 

794. Odvolanie v trestnom konaní – rozhodovanie o podanom odvolaní 

795. Rozhodnutia odvolacieho súdu o podanom odvolaní podľa Trestného poriadku 

796. Trestný rozkaz 

797. Rozhodovanie o návrhu na obnovu konania podľa Trestného poriadku 

798. Dôvody na podanie dovolania podľa Trestného poriadku 

799. Osoby oprávnené na podanie dovolania podľa Trestného poriadku 

800. Rozhodnutie prijaté v konaní o návrhu na schválenie dohody o vine a treste 

 

V Pezinku dňa 13. novembra 2020 

 

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


