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VÝVOJ INŠTITÚTOV SÚKROMNÉHO PRÁVA
EXTERNÉ ŠTÚDIUM
(Program prednášok - letný semester 2020/2021)

Rozsah výučby:

9 hodín/semester

1. sústredenie: OSOBNÉ A RODINNÉ PRÁVO
•

•

•

(doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.)

Právna subjektivita, spôsobilosť konať s právnym účinkom.
Právna subjektivita fyzických osôb, právnických osôb. Podmienky vzniku, zánik
právnej subjektivity. Spôsobilosť právne konať, protiprávne konať. Svojprávnosť.
Stavy a vlastnosti majúce vplyv na svojprávnosť. Vek (dospelosť, plnoletosť, vývoj
vekovej hranice).
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy.
Zasnúbenie. Manželstvo. Vznik manželstva, uzatváranie manželstva, prekážky
manželstva, práva a povinnosti manželov (osobného, majetkového charakteru), zánik
manželstva.
Osvojenie.
Adopcia a arrogácia/adrogácia. Vznik osvojenia, adopčná zmluva, práva a povinnosti
osvojiteľa, práva a povinnosti osvojenca. Zánik osvojenia. Osvojenie ako inštitút
náhradnej rodinnej starostlivosti.

2. sústredenie: VECNÉ, ZÁVÄZKOVÉ a DEDIČSKÉ PRÁVO
•
•
•
•

(doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.)

Vlastnícke právo a jeho ochrana.
Veci a ich rozdelenie. Pojem vlastníctvo a vlastnícke právo. Druhy vlastníckeho práva.
Ochrana vlastníckeho práva. Obmedzenie vlastníckeho práva. Vyvlastnenie.
Držba a vecné práva k cudzím veciam.
Držba a detencia (držba veci a držba práva; druhy držby; detencia; vydržanie).
Služobnosti. Reálne bremená. Záložné práva. Právo stavby.
Pozemkové právo a kataster nehnuteľností.
Verejné knihy. Pozemkové katastre. Československý kataster. Pozemkové reformy.
Kolektivizácia poľnohospodárstva.
Kúpna a darovacia zmluva.
Kúpna zmluva (kúpa v rímskom práve, feudálna úprava kúpnej zmluvy; kúpna zmluva
vo vývoji uhorského záväzkového práva; trhová zmluva v ABGB; kúpna zmluva
v právnom poriadku Československa; súčasná právna úprava).
Darovacia zmluva (v uhorskom záväzkovom práve, v ABGB, v československom
právnom poriadku).

•

•
•

Zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke; nájomná zmluva.
Pôžička a zápožička v uhorskom záväzkovom práve; zmluva o pôžičke a zmluva
o výpožičke v Československu. Nájomná zmluva v uhorskom záväzkovom práve,
v ABGB, v československom právnom poriadku.
Dedičské právo v minulosti.
Základná terminológia, rímsko-právne zásady, delačné dôvody, dedičia/nededičia;
druhy testamentov.
Dedičské právo a jeho súčasná právna úprava.
Dedičské tituly, vydedenie, neopomenuteľní dedičia

V Banskej Bystrici, dňa 08.02.2021.
Vypracovali:

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

