
1. Ak bol poručiteľ slovenským štátnym občanom a v roku 2015 dostal aj kanadské štátne 
občianstvo, v dedičskom konaní sa bude považovať za 

2. Ak dieťa, ktoré narodením nadobudlo slovenské občianstvo, sa narodilo a žije v cudzine, 
spravuje sa určenie otcovstva podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve 
súkromnom a procesnom 

3. Ak pri použití cudzieho právneho poriadku, na ktorý odkazuje kolízna norma, slovenský súd 
uplatní výhradu verejného poriadku, tak  

4. Ak sa právny vzťah má podľa kolíznej normy posudzovať podľa právneho poriadku iného štátu, 
obsah tohto cudzieho práva 

5. Aké procesné postavenie majú cudzinci v občianskoprávnom konaní pred slovenským súdom 
6. Ako sa volá oblasť medzinárodného práva, ktorá upravuje otázky dojednávania, platnosti a 

vykonávania medzinárodných zmlúv? 
7. Ako sa volá ústredný orgán Slovenskej republiky pre prijímanie žiadostí z cudziny pre haagsky 

Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach?   
8. Ako sa volá ústredný orgán Slovenskej republiky pre vykonávanie haagskeho Dohovoru o 

občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí? 
9. Akou cestou sa zasielajú dožiadania o právnu pomoc do štátov, s ktorými má Slovenská 

republika uzavretú dvojstrannú zmluvu o právnej pomoci?  

10. Aký rozdiel je medzi kolíznou normou a jurisdikčnou normou? 
11. Aký úkon je potrebné vykonať na území Španielska pre účely núteného výkonu rozhodnutia 

slovenského súdu vydaného v roku 2016  o výživnom?  
12. Aký úkon je potrebné vykonať na území Veľkej Británie pre účely núteného výkonu 

rozhodnutia slovenského súdu vydaného v roku 2016  o výživnom?  

13. Čo označuje latinský výraz „lex patriae“? 

14. Čo znamená pojem „delený dedičský štatút“? 

15. Čo znamená výraz "posilnená spolupráca"? 
16. Dedičské právne pomery sa spravujú právnym poriadkom štátu, ktorého bol poručiteľ 

príslušníkom v čase smrti. Spravuje sa týmto právom aj forma závetu? 
17. Do ktorých štátov možno doručovať písomnosti slovenských súdov účastníkom občianskeho 

konania podľa noriem platných pre medzinárodný poštový styk (t.j. poštou)? 
18. Je manželstvo uzavreté slovenským občanom v cudzine s iným slovenským občanom pred iným 

orgánom ako pred slovenským konzulárnym úradom platné v Slovenskej republike? 
19. Kto vydáva k verejnej listine vydanej v Slovenskej republike po 10. januári 2015  osvedčenie pre 

účely jej výkonu v inom štáte EÚ ?  

20. Kto vydáva osvedčenie o práve platnom v Slovenskej republike? 
21. Ktorá medzinárodná organizácia má na globálnej úrovni najväčší vplyv na rozvoj 

medzinárodného práva súkromného a procesného? 
22. Ktorá v uvedených oblastí nepatrí podľa Zmluvy o fungovaní EÚ medzi opatrenia Rady a 

Európskeho parlamentu pre výkon justičnej spolupráce v občianskych veciach? 
23. Ktorá z nasledujúcich oblastí nie je predmetom úpravy zákona č. 97/1963 Zb. 

o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom? 
24. Ktoré cudzie rozhodnutia v zásade vyžadujú na to, aby mali právne účinky v Slovenskej 

republike, osobitné rozhodnutie o uznaní vydané Krajským súdom v Bratislave?  
25. Ktoré druhy rozhodnutí vydaných v členskom štáte EÚ nevyžadujú vyhlásenie vykonateľnosti 

pre účely ich výkonu? 
26. Ktoré normy sa považujú za imperatívne podľa nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre 

zmluvné záväzky (Rím I)? 
27. Ktoré z uvedených subjektov sú v zásade vylúčené z právomoci slovenských súdov 

v občianskych veciach? 
28. Možno v Slovenskej republike uznať a vykonať cudzie notárske listiny vydané v občianskych 

veciach? 

29. Môže byť Európska únia zmluvnou stranou haagskych dohovorov?  



30. Môže si súd založiť právomoc na konanie vo veciach v pôsobnosti Nariadenia č. 1215/2012 
(Brusel I prepracované znenie) aj keď kritérium na jej založenie neexistuje? 

31. Môže slovenský súd v súčasnosti  začať Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, 
ak je výška pohľadávky: 

32. Môže slovenský súd vyhlásiť cudzinca žijúceho v Slovenskej republike za mŕtveho?  
33. Môže súd vydať čiastkové osvedčenie o európskom exekučnom titule, ak dĺžnik uznal len časť 

dlhu?  
34. Nariadenie č. 1215/2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych 

a obchodných veciach sa neuplatní na určenie právomoci slovenského súdu v spore, 
35. Nariadenie č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach 

a vo veciach rodičovských práv a povinností má prednosť 
36. Nariadenie č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) sa použije na 

určenie rozhodného práva 
37. O akom druhu majetku môže rozhodnúť dedičský súd v dedičskom konaní, ak poručiteľ zomrel 

po 17, auguste 2015 a mal obvyklý pobyt v niektorom členskom štáte EÚ? 
38. Objednávateľ so sídlom v jednom členskom štáte EÚ v spore zo zmluvy o poskytnutí služby 

môže poskytovateľa služby so sídlom v druhom štáte EÚ žalovať:  

39. Osvojenie sa spravuje právom štátu, ktorého príslušníkom je 
40. Rozsudok vydanýv Nemecku v roku 2014 o priznaní náhrady škody voči povinnému so sídlom v 

Slovenskej republike sa vykoná:  
41. Slovenský súd skúma svoju právomoc na konanie podľa zákona č. 97/1963 Zb. 

o medzinárodnom práva súkromnom a procesnom 
42. Smie si slovenská právnická alebo fyzická osoba dohodnúť v zmluve so zahraničnou právnickou 

alebo fyzickou osobou, že spory z takejto zmluvy bude rozhodovať súd v inom štáte? 
43. Súd ktorého členského štátu EÚ má právomoc na prejednanie dedičstva po poručiteľovi, ktorý 

zomrel po 17. auguste 2015 v niektorom z členských štátov EÚ? 
44. Sudca je pri výkone svojej funkcie podľa článku 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky viazaný 

medzinárodnými zmluvami podľa článku 7 ods. 5 Ústavy (tzv. prednostné medzinárodné 
zmluvy). O ktoré zmluvy ide? 

45. Uplatní sa litispendencia, keď začala rozvodové konanie slovenská štátna občianka v SR v roku 
2015 a brazílsky občan (jej manžel)  v Brazílii v roku 2016 a ich spoločný posledný obvyklý 
pobyt bol v Brazílii? 

46. Uplatní sa litispendencia, keď začala rozvodové konanie slovenská štátna občianka v SR v roku 
2016 a český občan (jej manžel) v Českej republike v roku 2015 a ich spoločný posledný obvyklý 
pobyt bol v Českej republike? 

47. V akej lehote musí podať odporca odpor proti európskemu platobnému rozkazu? 
48. V akom jazyku musí slovenský súd doručiť súdnu písomnosť slovenskému občanovi maďarskej 

národnosti, ktorý žije v Nemecku a nerozumie slovensky? 
49. V ktorých konaniach má súd povinnosť poučiť tzv."slabšieho účastníka" o jeho práve 

odmietnuť  medzinárodnú právomoc na konanie, ak bola založená len na účasti žalovaného?  
50. V občianskom konaní s cudzím (medzinárodným) prvkom slovenský súd koná v zásade podľa 

procesných noriem 
51. V prípade určenia cudzieho rozhodného práva pre mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím 

II je povinný slovenský súd prijať prípadný spätný odkaz? 
52. Verejné listiny vydané súdmi a úradmi v cudzine majú dôkaznú moc verejných listín 

v Slovenskej republike, ak: 
53. Ak podniká spolu viac osôb pod spoločným označením bez založenia právnickej osoby, sú tieto 

osoby povinné splniť záväzky vzniknuté pri podnikaní 
54. Ak sa predajom podniku nepochybne zhorší vymožiteľnosť pohľadávky veriteľa, môže veriteľ 

na súde 
55. 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 



56. Akcia podľa Obchodného zákonníka 

57. Akcia podľa Obchodného zákonníka 

58. Akcionár akciovej spoločnosti 
59. Akcionár, ktorý sa stal akcionárom obchodnej spoločnosti až potom ako sa konalo valné 

zhromaždenia, má 

60. Akciová spoločnosť 

61. Akciová spoločnosť 

62. Akreditív podľa Obchodného zákonníka 

63. Člen družstva 

64. Definujte nekalú súťaž 

65. Dielom sa podľa Obchodného zákonníka rozumie 

66. Do obchodného registra sa zapisujú 

67. Dozorná rada akciovej spoločnosti 

68. Dozorná rada spoločnosti s ručením obmedzeným 

69. Družstvo 

70. Komanditná spoločnosť 

71. Komanditná spoločnosť 

72. Komanditná spoločnosť 

73. Komisionárskou zmluvou sa 

74. Konanie, ktorým súťažiteľ 

75. Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným 

76. Kontrolná komisia družstva 

77. Kúpa na skúšku podľa Obchodného zákonníka 

78. Licenčná zmluva podľa Obchodného zákonníka 

79. Mandant podľa mandátnej zmluvy 

80. Mandátnou zmluvou 

81. Mimoriadné valné zhromaždenie akciovej spoločnosti 

82. Najvyšším orgánom družstva je: 

83. Náložný list podľa zmluvy o preprave veci 

84. Nároky z vád tovaru podľa Obchodného zákonníka 

85. Nástupnícke spoločnosti 

86. Návrh na zápis družstva do obchodného registra 

87. Nekalou súťažou je 

88. Nekalou súťažou je 

89. Nepeňažným vkladom je 

90. Neplatnosť spoločnosti 
91. Neúčasť spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na valnom zhromaždení, na ktoré bol 

riadne pozvaný 

92. Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným 

93. Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným 

94. Obchodný register 

95. Obchodný zástupca 

96. Obchodným menom je názov 

97. Omeškanie dlžníka podľa Obchodného zákonníka 

98. Opatrovateľ podľa zmluvy o uložení veci 

99. Orgánmi družstva sú: 

100. Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené 

101. Platnosť právneho úkonu podľa Obchodného zákonníka 



102. Podiel na zisku v spoločnosti s ručením obmedzeným 

103. Podľa komisionárskej zmluvy 

104. Podľa Obchodného zákonníka Obchodné meno 

105. Podľa Obchodného zákonníka ustanovujúce valné zhromaždenie akciovej spoločnosti 

106. Podľa zmluvy o dielo 

107. Podľa zmluvy o dielo 

108. Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka nie je 

109. Podnikateľom v zmysle obchodného zákonníka je 

110. Právny úkon je podľa Obchodného zákonníka neplatný, ak ho urobila osoba 
111. Pre určenie času plnenia v zmluve sa podľa Obchodného zákonníka výrazom „v polovici 

mesiaca“ rozumie 
112. Pre určenie času plnenia v zmluve sa podľa Obchodného zákonníka výrazom „začiatkom 

obdobia“ rozumie 

113. Predstavenstvo akciovej spoločnosti 

114. Premlčacia doba podľa Obchodného zákonníka 

115. Pri predaji podniku podľa Obchodného zákonníka na kupujúceho 

116. Pri predaji podniku prechádzajú na kupujúceho 

117. Prokúra 

118. Prokúra podľa Obchodného zákonníka 

119. Rezervný fond akciovej spoločnosti 

120. Rozdelenie je 

121. Rozdelenie zisku družstva 

122. Ručenie podľa Obchodného zákonníka 

123. Skladné pri zmluve o skladovaní veci 

124. Späťvzatie návrhu na zápis údajov do obchodného registra 

125. Splynutie je 

126. Spoločenská zmluva 

127. Spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti ručia za záväzky spoločnosti 

128. Spoločnosť s ručením obmedzeným 

129. Tichý spoločník podľa Obchodného zákonníka 

130. Ustanovujúca schôdza družstva 

131. Uveďte zmluvné strany zasielateľskej zmluvy 

132. Uveďte zmluvné strany zmluvy o uložení veci podľa Obchodného zákonníka 

133. Uznanie záväzku podľa Obchodného zákonníka 

134. V akciovej spoločnosti 

135. Vady tovaru podľa Obchodného zákonníka 

136. Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným 

137. Verejná obchodná spoločnosť 

138. Verejná obchodná spoločnosť 

139. Výhradné obchodné zastúpenie podľa Obchodného zákonníka 

140. Vznik akciovej spoločnosti 

141. Vznik členstva v družstve 

142. Vznik spoločnosti 

143. Zahraničnou osobou sa na účely Obchodného zákonníka myslí 

144. Zakladateľská zmluva akciovej spoločnosti 

145. Základné imanie 

146. Zánik členstva v družstve 

147. Zanikajúca spoločnosť a nástupnícka spoločnosť 



148. Záručná doba podľa Obchodného zákonníka 

149. Zasielateľ podľa zasielateľskej zmluvy 

150. Zasielateľ podľa zasielateľskej zmluvy 

151. Zasielateľská zmluva podľa Obchodného zákonníka 

152. Zlúčenie je 

153. Zmena právnej formy 

154. Zmluva o bankovom uložení veci podľa Obchodného zákonníka 

155. Zmluva o kontrolnej činnosti podľa Obchodného zákonníka 

156. Zmluva o kúpe prenajatej veci podľa Obchodného zákonníka 

157. Zmluva o nájme dopravného prostriedku 

158. Zmluva o obchodnom zastúpení podľa Obchodného zákonníka 

159. Zmluva o otvorení akreditívu podľa Obchodného zákonníka 

160. Zmluva o predaji podniku podľa Obchodného zákonníka 

161. Zmluva o tichom spoločenstve podľa Obchodného zákonníka 

162. Zmluva o uložení veci podľa Obchodného zákonníka 

163. Zmluva o úvere podľa Obchodného zákonníka 

164. Zmluva o úvere podľa Obchodného zákonníka 

165. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 

166. Zneužitím účasti na hospodárskej súťaži je 

167. Absolútna neplatnosť právneho úkonu: 

168. Absolútna neplatnosť právneho úkonu: 
169. Ak bola nejaká vec získaná za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva sčasti za 

prostriedky len jedného z manželov 

170. Ak dedičstvo nadobúdajú obidvaja manželia, takto získaný majetok: 

171. Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky  
172. Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopná robiť 

právne úkony: 

173. Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci: 
174. 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 

175. Ak je konanie prerušené z dôvodu, že tak zhodne navrhli strany  

176. Ak nadriadený súd šikanóznej alebo zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie 

177. Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa podľa Občianskeho zákonníka 
178. 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  

179. Ak platobný rozkaz nemožno doručiť čo i len jednému zo žalovaných 

180. Ak počas konania o určenie otcovstva dôjde k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov 

181. Ak podanie alebo dôkaz nie je v štátnom jazyku 
182. Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje 

výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa 

183. Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi 

184. Ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na súde, lehota je zachovaná  

185. Ak spor alebo vec patrí do právomoci iného orgánu Slovenskej republiky  

186. Ak správny súd neurobí iné vhodné opatrenie, môže konanie uznesením prerušiť, ak 

187. Ak sudca, ktorý má spor prejednať a rozhodnúť, zistí skutočnosti, pre ktoré je vylúčený  

188. Ak treba, aby za maloletého konal opatrovník, súd na návrh ustanoví za opatrovníka najmä 

189. Ak v priebehu konania o dedičstve zomrie dedič poručiteľa 



190. Ak za trvania manželstva jeden z manželov nadobudne vec titulom vydržania, takto 
nadobudnutá vec: 

191. Ak zo skutočností tvrdených v žalobe je po predbežnom právnom posúdení zrejmé, že žaloba je 
zjavne nedôvodná 

192. Ak žalobca nebol zastúpený pri podaní žaloby v konaní, v ktorom sa vyžaduje zastúpenie 

193. Bezdôvodným obohatením: 

194. Darca sa: 

195. Darovacia zmluva: 

196. Dedičom zo zákona môže byť: 

197. Dedičskými titulmi sú: 

198. Dedičstvo možno odmietnuť 

199. Dlžník môže podľa Občianskeho zákonníka použiť na započítanie voči postupníkovi 
200. Dňa 17. marca 2001 bol dlžník povinný vydať vec vlastníkovi. Označte správne tvrdenie o 

premlčaní nároku vlastníka veci. 
201. Dňa 28.12.2008 došlo ku spôsobeniu škody bez zavinenia škodcu. Poškodený sa o škode a o 

tom, kto ju spôsobil, dozvedel dňa 3.2.2010. Označte správne tvrdenie o premlčaní daného 
nároku na náhradu škody. 

202. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí: 

203. Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva: 

204. Domácnosť podľa Občianskeho zákonníka tvoria 

205. Doručený rozsudok, ktorý nemožno napadnúť odvolaním, je  

206. Dovolací súd je viazaný  

207. Dovolací súd nie je viazaný  

208. Dovolanie generálneho prokurátora je podľa Civilného mimosporového poriadku prípustné 
209. Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo 

ktorým sa konanie končí, ak 

210. Generálny prokurátor je v konaní pred správnym súdom oprávnený  

211. K konaniach podľa Civilného mimosporového konania je odvolací súd viazaný 

212. K predpokladom dedenia patrí: 

213. Každý môže pred súdom samostatne konať 

214. Komu hrozí škoda: 

215. Konaniami vo veciach notárskych úschov sú  

216. Konaniami vo veciach určenia rodičovstva sú 

217. Konvalidácia neplatného právneho úkonu: 

218. Krajský súd je podľa Správneho súdneho poriadku vecne príslušný 

219. Lehota na podanie dovolania je 

220. Lehota na podanie správnej žaloby je 

221. Lehoty podľa Správneho súdneho poriadku 

222. Maloletí majú podľa Občianskeho zákonníka spôsobilosť: 

223. Miestne príslušný v správnom súdnictve je 

224. Na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné 
225. Na konanie v individuálnych pracovnoprávnych sporoch a v sporoch z kolektívnych 

pracovnoprávnych vzťahov, štrajku a výluky je príslušný  

226. Na konanie v sporoch z abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach je príslušný 

227. Na predbežnom prejednaní sporu súd  

228. Na prejednanie dedičstva nie je potrebné nariaďovať pojednávanie 

229. Na rozhodnutie správneho súdu je rozhodujúci  

230. Najvyšší súd je podľa Správneho súdneho poriadku vecne príslušný 



231. Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí: 
232. Namiesto všeobecného súdu žalovaného je v civilnom procese na konanie príslušný výlučne 

súd  

233. Námietku zaujatosti podľa Správneho súdneho poriadku  

234. Návrh na začatie konania o osvojiteľnosti môže podať 

235. Návrh na začatie konania o spôsobilosti na právne úkony môže podať len 
236. Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva z dôvodu získania podnikateľského 

oprávnenia podľa Občianskeho zákonníka 

237. Nehnuteľnosťami podľa Občianskeho zákonníka sú 

238. Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby 

239. Neoprávnený držiteľ je povinný podľa Občianskeho zákonníka 

240. Notár podá podnet na začatie konania o prepadnutí predmetu notárskej úschovy štátu, ak 

241. O bezpodielovom spoluvlastníctve manželov platí : 

242. O bezpodielovom spoluvlastníctve manželov platí : 

243. O darovacej zmluve podľa Občianskeho zákonníka platí, že 

244. O mieste plnenia dlhu podľa Občianskeho zákonníka platí, že 

245. O následkoch vadnosti právnych úkonov platí: 

246. O odmietnutí dedičstva podľa Občianskeho zákonníka platí 

247. O podstatných náležitostiach závetu podľa Občianskeho zákonníka platí 

248. O postavení štátu v dedičskom konaní podľa Občianskeho zákonníka platí 

249. O postúpení pohľadávky v občianskoprávnych vzťahoch platí: 

250. O postúpení pohľadávky v občianskoprávnych vzťahoch platí: 

251. O prevzatí dlhu v občianskoprávnych vzťahoch platí: 
252. O procesných úkonoch, pri ktorých súd koná so stranou alebo vykonáva dokazovanie, sa 

vyhotovuje  

253. O ručení v občianskoprávnych vzťahoch platí: 

254. O spôsobilosti fyzickej osoby na práva a povinnosti platí: 

255. O uznaní dlhu v občianskoprávnych vzťahoch platí: 

256. O zmluvnej pokute v občianskoprávnych vzťahoch platí: 
257. O žalobe v konaní vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov 

samosprávneho kraja platí, že 

258. Odmenu notára a jeho hotové výdavky platí 

259. Odporovateľnosť právneho úkonu: 

260. Odporovateľnosť právneho úkonu: 

261. Odporovateľnosť právneho úkonu: 

262. Okresný súd je podľa Správneho súdneho poriadku vecne príslušný v konaní 

263. Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci ak ju má nepretržite v držbe po dobu: 

264. Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci: 

265. Osoba zúčastnená na konaní má v konaní pred správnym súdom právo 

266. Osobou zúčastnenou na konaní je ten 

267. Osvojované dieťa 

268. Po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať právo na ochranu jej osobnosti: 

269. Podanie vo veci samej podľa Správneho súdneho poriadku 
270. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného 

predpisu 

271. Podľa Civilného mimosporového poriadku je súd v rámci dokazovania povinný 

272. Podľa Civilného sporového poriadku je odvolanie prípustné proti uzneseniu o  

273. Podľa Civilného sporového poriadku možno dovolanie generálneho prokurátora podať v lehote 



274. Podľa Civilného sporového poriadku pojednávanie nie je potrebné nariadiť ak 
275. Podľa Civilného sporového poriadku sa právoplatnosťou rozsudku o povolení obnovy konania 

odkladá 
276. Podľa Civilného sporového poriadku súd môže na predbežnom prejednaní sporu rozhodnúť 

rozsudkom pre zmeškanie  

277. Podľa civilného sporového poriadku súd prizná náhradu trov konania protistrane  
278. Podľa Občianskeho zákonníka ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ 

záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom 

279. Podľa Občianskeho zákonníka ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi 
280. Podľa Občianskeho zákonníka ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z 

plnomocenstva 
281. Podľa Občianskeho zákonníka ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti 

zmluvnú pokutu 

282. Podľa Občianskeho zákonníka je pri zhotovení stavby záručná doba: 

283. Podľa Občianskeho zákonníka náhradným ubytovaním je 

284. Podľa Občianskeho zákonníka spotrebiteľskou zmluvou je 

285. Podľa Občianskeho zákonníka vady musí kupujúci uplatniť 
286. Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva podľa 

Občianskeho zákonníka 

287. Pojem dobré mravy Občiansky zákonník: 

288. Pojmovými znakmi právnických osôb sú: 

289. Poverenie notára ako súdneho komisára 

290. Poverenie notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve sa nevzťahuje na  

291. Práva zodpovedajúce vecným bremenám podľa Občianskeho zákonníka 

292. Právne účinky začatia konania o umorenie listiny 

293. Právny úkon je: 

294. Pre dedenie v prvej dedičskej skupine platí: 

295. Pre dedenie zo závetu je charakteristické: 

296. Pre dokazovanie podľa Civilného sporového poriadku platí 

297. Pre dokazovanie v civilnom procese platí 

298. Pre doručovanie podľa Správneho súdneho poriadku platí 

299. Pre dôkazné prostriedky podľa Civilného sporového poriadku platí 

300. Pre intervenciu podľa Civilného sporového poriadku platí 

301. Pre kasačnú sťažnosť platí 

302. Pre kasačnú sťažnosť platí 

303. Pre konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve platí 

304. Pre konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach platí 

305. Pre konanie o osvojenie platí 

306. Pre konanie o zápise údajov do obchodného registra platí 

307. Pre konanie o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra platí 

308. Pre konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy platí 

309. Pre neodkladné opatrenie vo veciach ochrany maloletého platí 

310. Pre odkladný účinok správnej žaloby platí 

311. Pre odmietnutie dedičstva platí: 

312. Pre odročenie pojednávania podľa Správneho súdneho poriadku platí 

313. Pre odvolanie podľa Civilného mimosporového poriadku platí 

314. Pre omeškanie dlžníka v občianskoprávnych vzťahoch platí: 

315. Pre omeškanie veriteľa v občianskoprávnych vzťahoch platí: 



316. Pre opravné prostriedky podľa Civilného mimosporového poriadku platí 

317. Pre osobnostné práva fyzickej osoby je charakteristické: 

318. Pre podanie podľa Správneho súdneho poriadku platí 

319. Pre pokutu podľa Správneho súdneho poriadku platí 

320. Pre poriadkovú pokutu podľa Správneho súdneho poriadku platí 

321. Pre prechodné ustanovenia podľa Civilného sporového poriadku platí  

322. Pre prikázanie sporu inému súdu v civilnom procese platí 

323. Pre rozhodnutie o trovách konania podľa Civilného sporového poriadku platí 

324. Pre rozsudok správneho súdu platí 

325. Pre senátne rozhodovanie v správnom súdnictve platí 

326. Pre správne súdnictvo platí 

327. Pre sťažnosť podľa Civilného sporového poriadku platí  

328. Pre trovy konania podľa Civilného mimosporového poriadku platí 

329. Pre uskutočnenie výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých platí 

330. Pre vykázanie z miesta procesného úkonu platí 

331. Pre výkon rozhodnutia vo veciach maloletých platí 

332. Pre zastúpenie podľa Správneho súdneho poriadku platí 

333. Pre zastúpenie účastníka konania podľa Správneho súdneho poriadku platí 
334. 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 

335. Pre žalobu na obnovu konania platí 

336. Predkupné právo sa: 

337. Predmetom dedenia môže byť: 

338. Predmetom podielového spoluvlastníctva: 

339. Predmetom právnej dispozície v rámci občianskoprávnych vzťahov môže byť: 

340. Preklúziu charakterizuje: 

341. Pri čiastočnom plnení peňažného dlhu podľa Občianskeho zákonníka 

342. Pri družstevnom byte môže spoločný nájom podľa Občianskeho zákonníka 

343. Pri škode na zdraví podľa Občianskeho zákonníka 

344. Príslušenstvom pohľadávky: 

345. Procesnú subjektivitu v civilnom procese má 

346. Prokurátor v konaní pred správnym súdom  

347. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany  

348. Proti právoplatnému rozsudku je prípustná žaloba na obnovu konania, ak 

349. Proti rozhodnutiu o sťažnosti 

350. Ratihabícia neplatného právneho úkonu: 

351. Relatívna neplatnosť právneho úkonu: 

352. S konaním o rozvod manželstva je spojené 

353. Senát najvyššieho súdu postúpi vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu, ak 

354. Slovenské súkromné právo sa spravuje zásadou: 

355. Smrťou veriteľa: 

356. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti: 
357. Spôsobilosť právnickej osoby nadobúdať práva a povinnosti podľa Občianskeho zákonníka 

môže byť obmedzená 

358. Správca dedičstva je účastníkom  

359. Správne súdy preskúmavajú 

360. Správny súd je viazaný 

361. Správny súd konanie uznesením preruší, ak 



362. Správny súd konanie uznesením zastaví, ak 

363. Správny súd môže orgánu verejnej správy uložiť uznesením pokutu   
364. Správny súd môže uznesením uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania 

najmä tým, že 

365. Správny súd nie je viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak 
366. Správny súd rozhodne, že orgán verejnej správy je povinný doručiť opomenutému účastníkovi 

vo veci vydané rozhodnutie, ak sú splnené nasledovné podmienky 

367. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak 

368. Súd aj bez námietky skúma  

369. Súd je oprávnený nariadiť výkon rozhodnutia vo veciach maloletých 

370. Súd je povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu žalovaného  

371. Súd konanie o rozvod manželstva zastaví 

372. Súd konanie podľa Civilného mimosporového poriadku nezastaví, ak 

373. Súd môže doručovať písomnosť prostredníctvom  

374. Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania 

375. Súd môže vydať majetok tomu, kto sa postaral o pohreb a konanie o dedičstve zastaviť  

376. Súd nepripustí zmenu žaloby  

377. Súd skúma, či sa spor nemá prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní 

378. Súd umožní nahliadnuť do závetu 

379. Súd ustanoví procesného opatrovníka fyzickej osobe, ktorá 

380. Súd ustanoví procesného opatrovníka osobe 

381. Súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný 

382. Súd v uznesení o dedičstve 

383. Súd v uznesení o dedičstve 
384. Súd vydá uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, 

ktorú v uznesení určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac  

385. Súd vyhlási fyzickú osobu za mŕtvu, ak 

386. Súd začne konanie o dedičstve 

387. Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania sporu, ak 

388. Účastníkmi konania o dedičstve sú 

389. Účastníkmi konania o osvojiteľnosti sú 

390. Účastníkmi konania o povolenie uzavrieť manželstvo sú 

391. Účastníkmi konania o výkone rozhodnutia vo veciach maloletých sú 

392. Účastníkmi zmluvy, ktorou sa prevádza vec v podielovom spoluvlastníctve: 

393. Úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku sa aplikuje na právne vzťahy: 

394. Uznesenie je právoplatné 

395. V antidiskriminačných sporoch súd môže  

396. V civilnom procese je odvolanie prípustné proti uzneseniu 

397. V civilnom procese je súd viazaný uznesením 

398. V civilnom procese koná a rozhoduje 

399. V civilnom procese môže svedok odoprieť výpoveď 

400. V civilnom procese písomné vyhotovenie rozsudku nemusí obsahovať odôvodnenie, ak 
401. V civilnom procese sa strana môže dať v konaní zastupovať akýmkoľvek zástupcom, ktorého si 

zvolí  

402. V civilnom procese súd nariadi znalecké dokazovanie znaleckým ústavom len vtedy, ak 

403. V civilnom procese v konaní pred odvolacím súdom rozhodujú 

404. V individuálnych pracovnoprávnych sporoch súd môže  

405. V konaní o kompetenčnej žalobe  



406. V konaní o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní 

407. V konaní o návrhoch v iných veciach 

408. V konaní o spôsobilosti na právne úkony súd rozhoduje 

409. V konaní o správnej žalobe v sociálnych veciach 
410. V konaní o správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia 

411. V konaní o správnej žalobe vo veciach správneho trestania 

412. V konaní o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy 

413. V konaní o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy platí 

414. V konaní o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy platí 

415. V konaní pred správnym súdom je prokurátor oprávnený podať žalobu 

416. V konaní vo veciach politických práv platí 

417. V konaní vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky 

418. V konaní vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky 

419. V konaní vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky platí, že 
420. V konaní vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu 
421. V konaní vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu 

422. V konaní vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja 

423. V konaní vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov 

424. V konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých 
425. V konaní vo veciach určenia rodičovstva môže súd priznať náhradu trov konania účastníkom, 

ktorí mali vo veci úspech, proti účastníkom, ktorí úspech nemali 

426. V konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku sa nepoužijú 

427. V konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku sa nepoužijú 
428. V konaniach podľa Civilného sporového poriadku môže súd na návrh nariadiť neodkladné 

opatrenie  
429. V konaniach podľa Civilného sporového poriadku môže súd prekročiť žalobný návrh a prisúdiť 

viac, než čoho sa strany domáhajú, iba vtedy 

430. V konaniach podľa Civilného sporového poriadku súd nie je viazaný rozsahom odvolania 
431. V konaniach podľa Civilného sporového poriadku súd prvej inštancie aj bez návrhu neodkladné 

opatrenie nariadené po začatí konania vo veci samej zruší rozhodnutím 

432. V platobnom rozkaze súd uloží žalovanému 

433. V rámci uplatnenia práva na ochranu osobnosti možno použiť nasledovný prostriedok ochrany: 

434. V skrátenom konaní môže súd vydať  

435. V spotrebiteľských sporoch súd môže  

436. Vec získaná za trvania manželstva trestným činom jedného z manželov alebo ako odmena zaň: 

437. Veriteľ môže svoju pohľadávku podľa Občianskeho zákonníka 

438. Vydediť možno: 

439. Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých 

440. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci: 

441. Za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky podľa Občianskeho zákonníka postupca 

442. Zainteresovaná verejnosť 

443. Zásada rovnosti účastníkov súkromnoprávnych vzťahov: 

444. Zastupovať iného podľa Občianskeho zákonníka nemôže ten: 

445. Závet možno zrušiť: 

446. Zmenou žaloby je  

447. Zmluva o prevzatí dlhu: 



448. Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka 

449. Žaloba na obnovu konania v civilnom procese nie je prípustná proti rozhodnutiu 

450. Žaloba na obnovu konania v civilnom procese nie je prípustná proti rozsudku 

451. Žaloba podľa Správneho súdneho poriadku 
452. Žalobcom v konaní vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov 

samosprávneho kraja je 

453. Ak je sudca dočasne pridelený na súd vyššieho stupňa (zák. č. 385/2000 Z. z.) 

454. Činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje 

455. Členstvo v sudcovskej rade zaniká (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

456. Deň konania volieb do súdnej rady (zák. č. 185/2002 Z. z.) 

457. Disciplinárny senát je povinný rozhodnúť o disciplinárnom previnení alebo o priestupku sudcu  
458. Disciplinárny senát preruší disciplinárne konanie, ak 

459. Disciplinárny súd (§ 119 zákona č. 385/2000 Z.z.) 

460. Disciplinárnym previnením je 

461. Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí 

462. Dočasné pridelenie sudcu podľa zák. č. 385/2000 Z. z. 

463. Funkcia prísediaceho zaniká uplynutím 

464. Funkcia sudcu zaniká 

465. Hodnotenie sudcu sa uskutočňuje 

466. Hodnotenie sudcu vykonáva 
467. K zahladeniu disciplinárneho postihu za disciplinárne previnenie, priestupok alebo za iné 

porušenie zákona dochádza po uplynutí 

468. Kancelária správy súdu (vyhláška č. 543/2005 Z. z.) 

469. Kancelária súdnej rady (§ 9 zák. č. 185/2002 Z.z.) 

470. Kandidáta na člena súdnej rady (zák. č. 185/2002 Z. z.) 

471. Kolégium (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

472. Kolégium predsedov sudcovských rád 

473. Majetkové priznanie musí obsahovať údaje o 

474. Majetkové priznanie sudcu podľa § 32 zákona č. 385/2000 Z.z. 

475. Ministerstvo spravodlivosti vykonáva správu súdov (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

476. Na evidenciu súdnych spisov sa na krajskom súde (vyhláška č. 543/2005 Z. z.) 

477. Na krajskom súde sa povinne zriaďuje (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

478. Na najvyšší súd podľa zák. č. 385/2000 Z. z. 

479. Na najvyššom súde (zák. č. 757/2004 Z. z.) 
480. Na návrh predsedu príslušného súdu odvolá prísediaceho z funkcie obecné zastupiteľstvo, 

ktoré ho zvolilo, ak 
481. Náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov 

schválených ministerstvom sa podľa rozvrhu práce alebo jeho zmeny prerozdeľujú už pridelené 
veci aj v prípade 

482. Náhodným výberom sa podľa rozvrhu práce neprerozdeľujú už pridelené veci (zák. č. 757/2004 
Z. z.) 

483. Návrh na odvolanie člena Súdnej rady SR zvoleného sudcami môžu podať (§ 27 zák. č. 
185/2002 Z.z.) 

484. Návrh na začatie disciplinárneho konania (zák. č. 385/2000 Z. z.) 

485. Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať (§ 120 zákona č. 385/2000 Z.z.) 

486. Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať na disciplinárnom senáte  

487. Návrh rozvrhu práce (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

488. Návrh záverečného účtu súdov (zák. č. 757/2004 Z. z.) 



489. Notárska komora (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

490. O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu platí (zák. č. 385/2000 Z. z.) 

491. O dočasnom pridelení sudcu rozhoduje (§ 12 zák. č. 385/2000 Z. z.) 

492. O organizačných útvaroch súdu platí (vyhláška č. 543/2005 Z. z.) 

493. O všeobecnom súdnom oddelení platí (vyhláška č. 543/2005 Z. z.) 

494. Odvolanie predsedu súdu môže ministrovi navrhnúť 

495. Organizačnými útvarmi, ktoré sa podieľajú na správe súdu sú (vyhláška č. 543/2005 Z. z.) 

496. Orgánom riadenia a správy súdu (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

497. Plénum najvyššieho súdu 

498. Plénum súdu (§ 12 zákona č. 757/2004 Z.z.) 

499. Podnet týkajúci sa výkonu funkcie predsedu súdu alebo podpredsedu súdu vybavuje  

500. Predseda súdu (757/2004 Z. z.) 
501. Predseda súdu dohliada na dodržiavanie zásad sudcovskej etiky, zásad dôstojnosti súdneho 

konania a plynulosti súdneho konania a na tento účel 

502. Predsedovi disciplinárneho senátu sa prideľuje náhodným výberom 

503. Preloženie sudcu na iný súd podľa § 14 zák. č. 385/2000 Z. z. 

504. Prešetrenie vybavenia sťažnosti (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

505. Prezident na návrh súdnej rady sudcu odvolá (zák. č. 385/2000 Z. z.) 

506. Pri hodnotení sudcu sa vychádza (zák. č. 385/2000 Z. z.) 

507. Pridelenie sudcu podľa § 11 zákona č. 385/2000 Z.z. 

508. Prijímanie podaní (vyhláška č. 543/2005 Z. z.) 

509. Príkaz na zatknutie (vyhláška č. 543/2005 Z. z.) 
510. Prísediaceho možno pre činy spáchané pri výkone sudcovskej funkcie alebo v súvislosti s 

výkonom tejto funkcie vziať do väzby len so súhlasom 

511. Prísediaci sú volení na obdobie 

512. Prísediacich volí 

513. Revízne oddelenie (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

514. Ročný štatistický výkaz sudcu za predchádzajúci kalendárny rok vyhotovuje 

515. Rozsudok vyhlasuje sudca (vyhláška č. 543/2005 Z. z.) 

516. Rozvrh práce disciplinárnych senátov obsahuje 
517. Správa súdu je povinná vymáhať od sudcu náhradu škody, za ktorú zodpovedá. Výška náhrady 

škody 

518. Stáž sudcu podľa zák. č. 385/2000 Z. z. 

519. Sťažnosť na postup súdu (§ 62 zák. č. 757/2004 Z.z.) 
520. Sudca je povinný počas celého obdobia výkonu funkcie sudcu deklarovať svoje majetkové 

pomery 
521. Sudca môže podať návrh na obnovu disciplinárneho konania 

522. Sudca sa môže funkcie sudcu vzdať písomným oznámením prezidentovi. Funkcia sudcu v 
takom prípade zaniká  

523. Sudcovi nemožno určiť pohotovosť 

524. Sudcovská rada (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

525. Súdna rada vytvára aspoň 

526. Súdne oddelenie (§ 13 zákona č. 757/2004 Z.z.) 

527. Súdne oddelenie (vyhláška č. 543/2005 Z. z.) 

528. Súdne oddelenie zriadené pre sudcu alebo senát sa skladá (§ 4 ods. 1 Spr. por.) 

529. Súdnymi úradníkmi sú (zák. č. 549/2003 Z. z.) 
530. 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, 

531. Sústavu súdov tvoria 

532. Vnútorná revízia (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

533. Výberová komisia (vyhláška č. 430/2009 Z. z.) 

534. Výberové konanie (zák. č. 757/2004 Z. z.) 

535. Výkon funkcie predsedu súdu v prípade odvolania zaniká 

536. Výkon funkcie sudcu (zák. č. 385/2000 Z. z.) 

537. Výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný (podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.) 

538. Výsledkom hodnotenia sudcu je výrok 

539. Vyšší súdny úradník (zák. č. 549/2003 Z. z.) 
540. Za člena Súdnej rady SR môže byť zvolený každý sudca, ktorý ku dňu volieb (§11 zák. č. 

185/2002 Z.z.) 

541. Za disciplinárne previnenie disciplinárny senát uloží niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: 

542. Za chod súdneho oddelenia zodpovedá (vyhláška č. 543/2005 Z. z.) 

543. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý 
544. Za závažné disciplinárne previnenie alebo za priestupok, ktorý má súčasne povahu závažného 

disciplinárneho previnenia, disciplinárny senát uloží niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: 

545. Závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu je 

546. Závažným disciplinárnym previnením je 

547. Závažným disciplinárnym previnením sudcu (zák. č. 385/2000 Z. z.) 

548. Ak zamestnanec nemohol vykonať prácu 

549. Dĺžka pracovnej zmeny pri uplatnení pružného pracovného času 

550. Dočasné pridelenie sa podľa Zákonníka práce skončí 

551. Dohoda o vykonaní práce podľa Zákonníka práce 
552. Dohodu o vykonaní práce možno uzavrieť, ak rozsah práce, na ktorý sa táto uzatvára, 

nepresahuje 
553. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 

rokov je najmenej 

554. Medzi predpoklady zodpovednosti zamestnanca za škodu patrí : 

555. Mladistvý zamestnanec starší ako 16 rokov má pracovný čas 

556. Mzda zamestnanca 

557. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou môže uplatniť na súde 

558. O hromadné prepúšťanie ide ak sa pracovný pomer počas 30 dní skočí s 

559. O naturálnej mzde platí 

560. O pracovnom pomere na určitú dobu platí 

561. O skúšobnej dobe podľa Zákonníka práce platí 

562. O splatnosti mzdy platí 

563. O výkone inej zárobkovej činnosti platí : 

564. O výpovednej dobe platí : 

565. O zodpovednosti zamestnanca za škodu platí 

566. Odstúpenie od pracovnej zmluvy 

567. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 

568. Platne skončiť pracovný pomer okamžitým skončením 

569. Podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy je 

570. Podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy nie je 

571. Pracovná zmluva musí byť uzatvorená 

572. Pracovná zmluva podľa Zákonníka práce 

573. Pracovné voľno s náhradou mzdy poskytne zamestnávateľ 



574. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť 

575. Pracovný poriadok podľa Zákonníka práce 

576. Pracovný posudok je podľa Zákonníka práve zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi 

577. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť 

578. Pre delené pracovné miesto podľa Zákonníka práce platí 

579. Pre dočasné prerušenie výkonu práce podľa Zákonníka práce platí 

580. Pre okamžité skončenie pracovného pomeru platí 

581. Pre súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti zamestnanca platí 

582. Priemerný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 

583. Skúšobná doba podľa Zákonníka práce je 

584. Smrťou zamestnanca podľa Zákonníka práce 
585. Spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov 

prejednávajú 
586. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako 

zamestnanec 
587. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako 

zamestnávateľ 

588. V skúšobnej dobe môže skončiť pracovný pomer 

589. Výpoveď 

590. Výpovedná doba, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trval najmenej 1 rok, je 

591. Za prácu nadčas patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie 

592. Zákonník práce pozná 

593. Zamestnancovi sa do vlastných rúk doručujú písomnosti týkajúce sa 
594. Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu, že 

nesmie vykonávať prácu pre chorobu z povolania, patrí odstupné v sume 

595. Zamestnanec môže dať výpoveď 

596. Zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 

597. Zamestnanec podľa zákonníka práce 

598. Zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce 

599. Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak 

600. Zamestnávateľ má právo odstúpiť od zmluvy 

601. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď 

602. Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer 

603. Zamestnávateľ podľa Zákonníka práce 

604. Zamestnávateľ podľa Zákonníka práce 

605. Zástupcami zamestnancov je podľa Zákonníka práce 

606. Zástupcovia zamestnancov sú 

607. Žene, ktorá porodila zároveň 2 alebo viac detí patrí materská dovolenka v trvaní 
608. Cudzie rozhodnutie v trestnej veci má právne účinky na území Slovenskej republiky len vtedy, 

ak: 
609. Doručenie vykonané na žiadosť slovenského orgánu cudzím orgánom, ako aj dôkazy pred ním 

vykonané sú účinné: 

610. Dožiadanie do cudziny: 
611. Ktorý orgán ako vykonávajúci orgán na území Slovenskej republiky je príslušný na začatie 

konania o európskom zatýkacom rozkaze: 
612. Ktorý orgán je príslušný na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, ktoré 

vydal správny orgán štátu pôvodu: 
613. Ktorý orgán je príslušný na zabezpečenie vybavenia dožiadania cudzieho orgánu o právnu 

pomoc: 



614. Ktorý orgán rozhoduje o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu: 

615. Na základe európskeho zatýkacieho rozkazu možno z územia Slovenskej republiky vydať: 

616. Návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia v trestnej veci predkladá príslušnému krajskému súdu: 

617. Návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia v trestnej veci sa predkladá: 

618. O podaní žiadosti o odovzdanie trestného konania do cudziny rozhoduje: 

619. O žiadosti cudzieho orgánu, aby trestné konanie prevzali slovenské orgány, rozhoduje: 

620. Osvedčenie a rozhodnutie o peňažnej sankcii môže v Slovenskej republike vydať: 

621. Po odovzdaní odsúdeného na výkon trestu do iného štátu: 
622. Príslušným orgánom na prijatie žiadosti cudzieho orgánu o vydanie osoby zo Slovenskej 

republiky: 

623. Súd rozhoduje o prípustnosti vydania vždy: 
624. Súhlas s prevzatím osoby na výkon trestu odňatia slobody uloženého cudzím rozhodnutím na 

území Slovenskej republiky udeľuje: 

625. V prípade, že je to potrebné na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia: 
626. 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: 

627. V prípade, že vykonávajúci štát vydal osobu na základe európskeho zatýkacieho rozkazu 
s výhradou: 

628. Vydanie osoby do cudziny podľa Trestného poriadku na základe žiadosti cudzieho štátu 
o vydanie povoľuje: 

629. Výkon uznaného cudzieho rozhodnutia v trestnej veci nariaďuje: 
630. Vykonať cudzie rozhodnutie v trestnej veci, ktorým sa uložil trest, možno na území Slovenskej 

republiky: 
631. Zásada špeciality sa na vyžiadanú osobu do Slovenskej republiky na základe európskeho 

zatýkacieho rozkazu neuplatňuje: 

632. Ak je to v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak 
633. Ak jeden z manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zvedené do náhradnej osobnej starostlivosti, 

zomrie, 

634. Ak manžel stratil spôsobilosť na právne úkony pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva 

635. Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky 

636. Do výlučnej právomoci súdu patrí 

637. Majetkovým opatrovníkom sa môže stať 

638. Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov 

639. Na zmenu mena alebo priezviska maloletého dieťaťa staršieho ako 15 rokov 

640. Náhradná osobná starostlivosť zaniká 

641. Náhradnou starostlivosťou je 

642. Náhradnou starostlivosťou je 

643. O manželstve platí: 

644. O manželstve platí: 

645. O náhradnej osobnej starostlivosti platí 

646. O náhradnej osobnej starostlivosti platí 

647. O náhradnej osobnej starostlivosti platí 

648. O neplatnosti manželstva platí: 

649. O pestúnskej starostlivosti platí 

650. O platení výživného platí: 

651. O platení výživného platí: 

652. O poručníctve platí: 

653. O právach a povinnostiach manželov platí: 



654. O právach a povinnostiach manželov platí: 

655. O právach a povinnostiach rodičov a detí platí: 

656. O právach a povinnostiach rodičov a detí platí: 

657. O práve dieťaťa vyjadriť svoj názor platí 

658. O práve dieťaťa vyjadriť svoj názor platí 

659. O styku maloletého dieťaťa s rodičom platí 

660. O vyživovacej povinnosti detí k rodičom platí: 

661. O vyživovacej povinnosti medzi manželmi platí: 

662. O vyživovacej povinnosti medzi manželmi platí: 

663. O vyživovacej povinnosti rodičov k deťom platí: 

664. O vyživovacej povinnosti rodičov k deťom platí: 

665. O zásade záujmu maloletého dieťaťa s účinnosťou od 1.1.2016 platí 

666. O zásade záujmu maloletého dieťaťa s účinnosťou od 1.1.2016 platí 

667. Pestúnska starostlivosť zaniká 

668. Podľa zákona o rodine 

669. Podľa zákona o rodine: 

670. Podľa zákona o rodine: 

671. Poručníctvo zaniká 

672. Pri rozhodovaní o výživnom pre maloleté deti platí: 

673. Rodičia odovzdajú dieťaťu jeho majetok, ktorý spravovali, 

674. Súd aj bez návrhu rozhodne o neplatnosti manželstva 

675. Súd môže ustanoviť maloletému dieťaťu majetkového opatrovníka 

676. Súd môže zrušiť osvojenie 

677. Súhlasné vyhlásenie rodičov, ktorým určujú otcovstvo dieťaťa, musí byť urobené 
678. Výšku odmeny majetkového opatrovníka, ktorá mu prináleží na náhradu nákladov spojených 

so správou majetku maloletého dieťaťa a na primeranú odmenu z výnosu majetku maloletého 
dieťaťa po skončení svojej funkcie 

679. Vzdialenejší príbuzní vyživovaciu povinnosť 

680. Za otca dieťaťa sa považuje manžel matky 

681. Za otca dieťaťa sa považuje muž 

682. Zákon o rodine upravuje 

683. Zákon o rodine upravuje 

684. Zapretie otcovstva na návrh dieťaťa je možné, ak 

685. Ak je miestne príslušných niekoľko správnych orgánov a každý z nich odmieta konať 
686. Ak je na konanie príslušný správny orgán, ktorý sa člení na útvary, príslušným konať v 1. stupni 

je útvar, ktorý 

687. Ak má účastník správneho konania osobne niečo vykonať 

688. Ak nemožno miestnu príslušnosť v správnom konaní určiť 
689. Ak osobitný zákon neustanovuje, ktorý orgán je vecne príslušným správnym orgánom, 

rozhoduje 
690. Ak sa na základe obnovy správneho konania vydá nové rozhodnutie vo veci, pôvodné 

rozhodnutie sa 

691. Ak správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, nerozhodne o odvolaní sám 
692. Ak účastník správneho konania v dôsledku nesprávneho poučenia podal opravný prostriedok 

po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 

693. Ak v správnom konaní adresát odoprie písomnosť prijať, je doručená 

694. Čestným vyhlásením nemožno v správnom konaní nahradiť 

695. Doručenie verejnou vyhláškou správny orgán vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí na úradnej 



tabuli po dobu 

696. Dožiadaný správny orgán je povinný dožiadaniu vyhovieť 

697. Dôkazmi v správnom konaní sú iba 
698. Chyby v písaní, počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia 

správny orgán opraví 

699. Komisie sú na správne konanie príslušné 

700. Konanie pred správnym orgánom ukončené právoplatným rozhodnutím sa obnoví ak 

701. Lehota na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu vydanému v správnom konaní je 

702. Lehota v správnom konaní sa v pochybnostiach 

703. Mimoriadnym opravným prostriedkom v správnom konaní 

704. Mimoriadnymi opravnými prostriedkami v správnom konaní 

705. Na základe rozhodnutia o povolení obnovy konania, nové konanie uskutoční správny orgán 

706. Návrh na obnovu správneho konania sa podáva v lehote 
707. O námietkach voči úkonom spojeným s výkonom rozhodnutia vydaného v správnom konaní 

rozhoduje 

708. O rozklade proti rozhodnutiu vydanému v správnom konaní rozhoduje 

709. O rozklade voči rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy rozhoduje 

710. O začatí konania správny orgán upovedomí 

711. Obnova správneho konania nie je prípustná 
712. Obnova správneho konania nie je prípustná ak bol rozhodnutím účastníkovi konania udelený 

súhlas na 

713. Obnovu správneho konania povolí 

714. Od výkonu rozhodnutia vydaného v správnom konaní sa upustí ak 

715. Odvolací orgán nemôže rozhodnutie vydané v správnom konaní 

716. Odvolací správny orgán je povinný preskúmať i oneskorené odvolanie z hľadiska toho 

717. Odvolací správny orgán môže rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu 

718. Odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu sa podáva 

719. Ohliadku podľa správneho poriadku 

720. Po uplynutí 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia, návrh na obnovu správneho konania 

721. Podanie sa v správnom konaní posudzuje podľa 

722. Podkladom pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní sú iba 

723. Podľa správneho poriadku je účastníkom konania 

724. Podľa správneho poriadku sa môže účastník správneho konania nechať zastupovať 

725. Podľa správneho poriadku sa verejnou vyhláškou doručuje, ak 

726. Podľa správneho poriadku správny orgán ustanoví opatrovníka účastníkovi konania, ktorý 

727. Podľa správneho poriadku sú podstatnými náležitosťami podania 
728. Podľa správneho poriadku, ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od jej uloženia na 

pošte 

729. Podľa správneho poriadku, správny orgán zmeškanie lehoty 
730. Podnetu účastníka správneho konania na preskúmanie rozhodnutia môže vyhovieť správny 

orgán, ktorý rozhodnutie vydal 

731. Právo klásť svedkom a znalcom otázky má v správnom konaní 

732. Právoplatné rozhodnutie môže správny orgán preskúmať 
733. Právoplatné rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy v správnom konaní môže 

preskúmať 

734. Pre právnickú osobu v správnom konaní platí 

735. Pre prerušenie správneho konania platí 

736. Pre preskúmanie rozhodnutia vydaného v správnom konaní mimo odvolacieho konania platí 



737. Pre splnomocnenie na zastupovanie v správnom konaní platí 

738. Pre účastníka konania v správnom konaní platí 

739. Predbežné opatrenie v správnom konaní 

740. Predpojatý zamestnanec v správnom konaní 

741. Preskúmavať rozhodnutie správneho orgánu môže v zákonom stanovených prípadoch 

742. Proti rozhodnutiu o zastavení správneho konania sa 

743. Proti rozhodnutiu odvolacieho správneho orgánu 

744. Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie 

745. Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, vydanému v prvom stupni, možno podať 
746. Proti úkonom a opatreniam spojeným s výkonom rozhodnutia vydaného v správnom konaní 

možno podať 

747. Rozhodnutie o povolení obnovy konania má odkladný účinok 

748. Rozhodnutie o zastavení správneho konania sa iba vyznačí v spise ak 

749. Rozhodnutie správneho orgánu je právoplatné ak 

750. Rozhodnutie správneho orgánu je vykonateľné ak 

751. Rozhodnutie správneho orgánu možno mimo odvolacieho konania zmeniť alebo zrušiť 

752. Rozklad proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať v lehote 

753. Správne konanie sa neprerušuje ak 

754. Správne konanie sa začína 

755. Správne konanie sa začína 

756. Správne orgány nemusia dbať na 

757. Správne orgány sú povinné použiť 

758. Správny orgán 

759. Správny orgán konanie zastaví ak 

760. Správny orgán môže konanie prerušiť najdlhšie na dobu 

761. Správny orgán môže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť až po uplynutí 

762. Správny orgán môže uložiť poriadkovú pokutu 
763. Správny orgán nariadi obnovu konania, ak sú dané zákonom stanovené dôvody a na 

preskúmaní rozhodnutia je 

764. Správny orgán príslušný na preskúmavanie rozhodnutia môže rozhodnutie 

765. Správny orgán sa 

766. Správny orgán, ktorý rozhodoval v 1. stupni 

767. Súčasťou rozhodnutia správneho orgánu je povinnosť nahradiť trovy konania 

768. Trovy konania, ktoré vznikli správnemu orgánu 

769. Účastníci správneho konania 

770. Účastník správneho konania 

771. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa správne konanie týka 

772. Ústne pojednávanie v správnom konaní je 
773. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených 

účastníkom konania, správny orgán rozhodne 

774. V správnom konaní má právo nazerať do spisov 

775. V správnom konaní, ktoré sa týka nehnuteľnosti, spravuje sa miestna príslušnosť 

776. V správnom konaní, v ktorom ide o činnosť účastníka, spravuje sa miestna príslušnosť 

777. Včas podané odvolanie voči rozhodnutiu správneho orgánu 

778. Vo zvlášť zložitých prípadoch správny orgán rozhodne najneskôr do 

779. Výkon rozhodnutia vydaného v správnom konaní 

780. Výkon rozhodnutia vydaného v správnom konaní možno nariadiť najneskôr 

781. Výkon rozhodnutia vydaného v správnom konaní možno uskutočniť 



782. Výkon rozhodnutia vydaného v správnom konaní sa uskutočňuje na 

783. Výkon rozhodnutia vydaného v správnom konaní sa uskutočňuje na základe 

784. Z prejednávania a rozhodovania veci v správnom konaní nemôže byť nikdy vylúčený 
785. Za deň oznámenia rozhodnutia správneho orgánu sa za zákonom stanovených podmienok 

môže považovať 

786. Zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci 

787. Zamestnanec správneho orgánu nie je vylúčený z prejednávania veci ak 

788. Zmeškanie lehoty správny orgán 

789. Zmeškanie lehoty správny orgán nemôže odpustiť, ak odo dňa, keď sa mal úkon urobiť, uplynie 

790. Agenta možno použiť na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov 

791. Ak bolo odsúdenie zahladené, 

792. Ak je obvineným sudca, vydať uznesenie o vznesení obvinenia 
793. 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 

794. Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa 
vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, 

795. Ak súd upustí od potrestania páchateľa podľa §40 ods. 1 TZ, hľadí sa na neho, 
796. Ak v rámci konania o dohode o vine a treste obvinený uzná vinu zo spáchania stíhaného skutku 

v celom rozsahu, ale nedôjde k dohode o treste, 

797. Asistent prokurátora v trestnom konaní 

798. Bez výsluchu obvineného možno rozhodnúť o väzbe: 

799. Bezbrannou osobou sa na účely Trestného zákona rozumie osoba, 
800. Celková lehota väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom nesmie 

presiahnuť 
801. Celková lehota väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom nesmie 

presiahnuť 

802. Čin inak trestný nie je trestným činom, ak 
803. Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému 

týmto zákonom 

804. Činnosťou pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu sa rozumie 

805. Devolutívny účinok v trestnom konaní 

806. Dieťaťom sa pre účely trestného konania rozumie 
807. Do plynutia celkovej lehoty väzby sa nezapočítava doba, počas ktorej sa obvinený nemohol 

zúčastniť na úkonoch trestného konania v dôsledku toho, že 

808. Do prísahy nemožno vziať svedka 

809. Do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia zaradí súd 

810. Domovú prehliadku bez meškania vykoná 

811. Dovolací súd 

812. Dovolanie 
813. 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 

814. Dovolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia 



815. Extrémistickou skupinou sa na účely Trestného zákona rozumie 

816. Hlavné pojednávanie 

817. Hlavné pojednávanie a verejné zasadnutie o dohode o vine a treste 

818. Charakterizujte pôsobnosť TZ podľa medzinárodných zmlúv 

819. Chránenou osobou sa rozumie 

820. Každý 

821. Každý rozsudok 

822. Konať a rozhodovať možno 

823. Krádeže sa dopustí ten, kto 

824. Krízovou situáciou sa na účely tohto zákona rozumie 
825. 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 

826. Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá, dopustí sa trestného 
činu 

827. 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 

828. Kto poruší predpisy o medzinárodných letoch tým, že vnikne vzdušným dopravným 
prostriedkom na územie Slovenskej republiky, dopustí sa trestného činu 

829. Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku väčšiu 
škodu, dopustí sa trestného činu 

830. Kto sústavne podáva alebo vo väčšom množstve podá osobe mladšej ako dvadsaťjeden rokov 
alkoholické nápoje, dopustí sa trestného činu 

831. Kto 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 

832. Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby, dopustí sa trestného činu 

833. 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 

834. 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 

835. Lehoty v trestnom konaní sa počítajú 

836. Milosť udeľuje 

837. Mimoriadnym opravným prostriedkom v trestnom konaní je 

838. Mimoriadnym opravným prostriedkom v trestnom konaní je 

839. Mladistvý 

840. Na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu 

841. Na účely trestného konania sa súdom rozumie: (§10) 

842. Na účely Trestného zákona sa vojakom rozumie 

843. Na vydanie veci dôležitej pre trestné konanie je oprávnený 
844. Namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi 

alebo jej podstatnú časť, 



845. Námietku zaujatosti v trestnom konaní (§31) 

846. Nariadiť domovú prehliadku je oprávnený 

847. Návrh na obnovu konania podaný prokurátorom môže vziať späť 

848. Návykovou látkou sa na účely Trestného zákona rozumie 

849. Nebezpečným zoskupením sa rozumie 

850. O dočasnom odložení vznesenia obvinenia policajt 

851. O dovolaní rozhoduje 
852. O každom úkone trestného konania sa spíše, a to spravidla pri úkone alebo bezprostredne po 

ňom, zápisnica, ktorá nemusí obsahovať (§58) 
853. 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, 

854. O návrhu na povolenie obnovy konania rozhoduje súd 

855. O väzbe zatknutého obvineného rozhoduje 
856. O väzbe zatknutého obvineného rozhoduje predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre 

prípravné konanie 

857. O zahladení odsúdenia rozhoduje 

858. Obmedzenia, ktoré sú súčasťou probačného dohľadu, spočívajú najmä 

859. Obnova konania v neprospech obvineného je vylúčená, ak 

860. Obnova konania v prospech obvineného je vylúčená, ak 

861. Obvinený alebo oprávnená osoba 

862. Obzvlášť závažným zločinom je zločin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody 

863. Obžaloba sa môže podať 

864. Odsúdený je ten, (§10) 

865. Ochranná výchova mladistvých sa vykonáva 

866. Ochranné liečenie súd 

867. Ochranné liečenie súd môže uložiť aj vtedy, ak páchateľ spáchal trestný čin 

868. Ochranný dohľad možno uložiť 

869. Okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť činu je 

870. Okresný súd v sídle krajského súdu vykonáva v prvom stupni konanie (§16) 

871. Opätovné podmienečné prepustenie 

872. Opravným prostriedkom proti uzneseniu v trestnom konaní je 

873. Orgány činné v trestnom konaní a súd (§34) 

874. Orgány činné v trestnom konaní a súd (§6) 

875. Orgány činné v trestnom konaní a súdy (§3) 

876. Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená 

877. Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená 

878. Osoba odsúdená za obzvlášť závažný zločin môže byť podmienečne prepustená 

879. Osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie 

880. Osobou blízkou veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá: 

881. Osobou vyššieho veku sa na účely Trestného zákona rozumie 

882. Peňažný trest možno uložiť mladistvému 

883. Písomné vyhotovenie príkazu v trestnom konaní 

884. Po doručení obžaloby súd 

885. Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak 

886. Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak 

887. Počas prednesu posledného slova obžalovaným 

888. Podklady na rozhodovanie prezidenta v konaní o udelení milosti zabezpečuje 

889. Podľa Trestného zákona sa najmenej tri osoby považujú 



890. Podľa TZ sa posudzuje 

891. Podmienečné zastavenie trestného stíhania nie je možné, ak 

892. Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ 

893. Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ 

894. Policajt preruší trestné stíhanie, ak 

895. Popri sebe nemožno uložiť trest 

896. Poškodený 

897. Povinnosti, ktoré sú súčasťou probačného dohľadu, spočívajú najmä 

898. Pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu (§8) 

899. Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba 
900. Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 TZ je trestne zodpovedný, kto v čase 

spáchania činu dovŕšil 

901. Prečin je 

902. Prečin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, 

903. Predseda senátu na hlavnom pojednávaní 

904. Prechovávanie extrémistických materiálov 

905. Pri podmienečnom prepustení na slobodu súd určí skúšobnú dobu 

906. Pri podmienečnom prepustení súd určí skúšobnú dobu na 

907. Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd 
908. Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach 

súd 
909. Pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí vzťahujúcom sa na 

športové podujatie, súd o odsúdení upovedomí (§6) 

910. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd 

911. Príprava ako vývojové štádium trestnej činnosti je trestná: 

912. Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ 

913. Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ 

914. Probačný a mediačný úradník plní úlohy probácie a mediácie uložené (§25) 

915. Prostriedkom hromadnej prepravy sa na účely Trestného zákona rozumie 

916. Proti rozhodnutiu o dovolaní 

917. Proti rozhodnutiu o väzbe 

918. Proti uzneseniu o zastavení trestného stíhania môže podať sťažnosť 

919. Rozsudok v trestnom konaní treba písomne vyhotoviť 

920. Samosudca 

921. Samosudca neverejné zasadnutie 
922. Samosudca vykonáva konanie o prečinoch a zločinoch, na ktoré zákon ustanovuje trest odňatia 

slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje 

923. Sankciami podľa TZ sú 

924. Skupinou osôb sa na účely Trestného zákona rozumejú 

925. Smrťou viacerých osôb sa rozumie smrť 
926. Spoločné konanie o trestnom čine, o ktorom by mal konať samosudca, a o trestnom čine, o 

ktorom by mal konať senát, (§18) 

927. Spôsob výkonu väzby upravuje 

928. Súčasťou probačného dohľadu sú 

929. Súd 
930. Súd môže upustiť od potrestania mladistvého, ktorý spáchal prečin, jeho spáchanie ľutuje a 

prejavuje účinnú snahu po náprave, ak 

931. Súd môže upustiť od potrestania páchateľa prečinu ak 



932. Súd odsúdeného 

933. Súd rozhoduje 
934. Súd upustí od uloženia súhrnného trestu podľa §42 TZ alebo od uloženia ďalšieho trestu podľa 

§43 TZ, ak 

935. Súdny tajomník v trestnom konaní 

936. Súhrnný trest 

937. Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely Trestného zákona rozumie 
938. Toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť 

proti nemu prostriedky určené zákonom proti obvinenému, (§33) 

939. Trest domáceho väzenia 

940. Trest sa nevykoná, ak ho 

941. Trest zákazu účasti na verejných podujatiach 

942. Trest zákazu účasti na verejných podujatiach možno uložiť mladistvému 

943. Trest zákazu účasti na verejných podujatiach môže súd uložiť mladistvému vo výmere 

944. Trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v Trestnom zákone sa u mladistvých 

945. Trestného činu „Lúpež“ (§188) sa dopustí 

946. Trestného činu „Nedovolené prerušenie tehotenstva“ (§150-§152) sa dopustí 

947. Trestného činu „Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi“ podľa § 269a sa dopustí, 

948. Trestného činu „Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže“ (§211) sa dopustí 

949. Trestného činu „Podplácanie“ podľa § 332 Trestného zákona sa dopustí, kto 

950. Trestného činu „Sexuálne zneužívanie“ (§201) sa dopustí 

951. Trestného činu „Útok na verejného činiteľa“ podľa § 323 - §325 Trestného zákona sa dopustí, 

952. Trestného činu „Výtržníctvo“ podľa § 364 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí, 

953. Trestného činu „Zabitie“ (§147-§148) sa dopustí 

954. Trestného činu „Zanedbanie povinnej výživy“ (§207) sa dopustí 

955. Trestnosť činu u mladistvého páchateľa zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je 

956. Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je 

957. Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je 

958. Trestný čin je spáchaný ľsťou, 

959. Trestný čin je spáchaný s použitím nátlaku vtedy, 

960. Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ 
961. Trestný čin je spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí, ak sa ho dopustí účastník 

verejného podujatia 

962. Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný 

963. Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ 

964. Trestný poriadok upravuje (§1) 

965. Trestný rozkaz sa stane právoplatným, ak 

966. Trestným rozkazom možno uložiť 

967. Trovy trestného konania určené paušálnou sumou 

968. Účinky zastupovania obhajcom (§36) 

969. Úkon, ktorý vykonala vylúčená osoba, 

970. Úkony trestného konania 

971. Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je 

972. Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je 

973. Ustanovenie obhajcu 

974. V konaní proti ušlému 

975. V neprospech obvineného môže návrh na povolenie obnovy konania podať 

976. V rozsudku, ktorým sa ukladá súhrnný trest, 



977. V trestnom konaní, ak nezamietne nadriadený orgán sťažnosť, zruší napadnuté uznesenie, a ak 
je podľa povahy veci potrebné nové rozhodnutie, 

978. Väzba v rámci základnej alebo predĺženej lehoty väzby v prípravnom konaní a väzba v konaní 
pred súdom môže trvať 

979. Vecou na účely trestného zákona sa rozumie: 

980. Vecou sa na účely Trestného zákona rozumie 

981. Viacerými osobami sa na účely Trestného zákona rozumejú 
982. Vo vykonávacom konaní, v ktorom súd rozhoduje na verejnom zasadaní, musí mať odsúdený 

obhajcu, ak 

983. Vydanie osoby do cudziny je prípustné, ak 

984. Vydanie osoby do cudziny nie je prípustné, ak 

985. Výkon trestu na tehotnej žene alebo matke dieťaťa mladšieho ako jeden rok 
986. Výkon trestu odňatia slobody na tehotnej žene alebo na matke novonarodeného dieťaťa 

predseda senátu 

987. Výkon trestu povinnej práce upravuje 

988. Vylúčiť z hlavného pojednávania možno 
989. Vymenujte čo sa rozumie prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely Trestného 

poriadku (§10) 

990. Vymenujte dôvody neprípustnosti trestného stíhania /minimálne 5/ (§9) 

991. Vymenujte druhy výchovných opatrení u mladistvých 

992. Vyšší súdny úradník v trestnom konaní 

993. Za mladistvú osobu sa považuje 

994. Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj 

995. Za verejné podujatie sa považuje 

996. Zaistenie nároku poškodeného v trestnom konaní sa zruší, 

997. Základná zásada trestného konania je (§2) 

998. Základná zásada trestného konania je (§2) 

999. Základná zásada trestného konania je (§2) 

1000. Zápisnica o výpovedi osoby v trestnom konaní, ktorá neovláda slovenský jazyk, sa spíše 

1001. Závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu 

1002. Záverečné reči 

1003. Závislou osobou sa rozumie osoba 

1004. Zločinu úkladnej vraždy sa dopustil ten, kto 

1005. Značnou škodou sa pre účely trestného konania rozumie suma dosahujúca najmenej 

1006. Zúčastnená osoba má právo 

1007. Azyl podľa Ústavy SR 

1008. Cudzinci s trvalým pobytom na území SR podľa Ústavy SR 

1009. Člen vlády SR je za výkon svojej funkcie podľa Ústavy SR zodpovedný 

1010. Členmi Súdnej rady SR podľa Ústavy SR sú 

1011. Dane a poplatky možno podľa Ústavy SR ukladať 

1012. Dane a poplatky sa podľa Ústavy SR delia na 

1013. Do pôsobnosti Súdnej rady SR podľa Ústavy SR nepatrí 

1014. Do štátneho zväzku s inými štátmi podľa Ústavy SR 

1015. Domová prehliadka podľa Ústavy SR 

1016. Funkcia poslanca Národnej rady SR podľa Ústavy SR je nezlučiteľná s funkciou 

1017. Funkčné obdobie predsedu Najvyššieho súdu podľa Ústavy SR je 

1018. Generálneho prokurátora podľa Ústavy SR vymenúva 

1019. Generálneho prokurátora SR podľa Ústavy SR 



1020. Hospodárstvo SR sa podľa Ústavy SR zakladá na princípoch 

1021. Hranice SR sa podľa Ústavy SR môžu meniť 

1022. Kandidáta na verejného ochrancu práv podľa Ústavy SR navrhne 

1023. Kto má podľa Ústavy SR právo odoprieť výpoveď? 

1024. Kto môže byť zvolený do Národnej rady podľa Ústavy SR? 

1025. Mandát poslanca Národnej rady SR podľa Ústavy SR nezaniká 

1026. Medzi politické práva podľa Ústavy SR nepatrí 

1027. Medzi základné ľudské práva podľa Ústavy Slovenskej republiky patrí 

1028. Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách podľa Ústavy SR 

1029. Na domovú prehliadku je podľa Ústavy SR potrebný 
1030. Na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou o ľudských právach je podľa Ústavy SR 

potrebný súhlas 

1031. Najvyšší kontrolný úrad podľa Ústavy SR kontroluje hospodárenie 

1032. Najvyšší kontrolný úrad SR predkladá podľa Ústavy SR správu o výsledkoch kontrolnej činnosti 

1033. Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je podľa Ústavy SR 

1034. Národná rada SR podľa Ústavy SR 

1035. Návrh zákona môže podľa Ústavy SR podať 

1036. Neverejné schôdze Národnej rady SR sa podľa Ústavy SR 

1037. O vine a treste za trestné činy môže podľa Ústavy SR rozhodnúť 

1038. Občanom patriacim k národnostným menšinám sa podľa Ústavy SR zaručuje 

1039. Obec podľa Ústavy SR 

1040. Obvinený má podľa Ústavy SR právo 

1041. Obžalobu na prezidenta SR podľa Ústavy SR 

1042. Orgánmi obce podľa Ústavy SR sú 

1043. Orgánmi vyššieho územného celku podľa Ústavy SR sú 

1044. Počet členov Súdnej rady SR, ktorých volia sudcovia je podľa Ústavy SR 

1045. Podľa Ústavy Slovenskej republiky, obrana Slovenskej republiky 
1046. Podľa Ústavy SR ak najmenej 1/5 poslancov Národnej rady SR požiada o zvolanie schôdze 

Národnej rady SR, predseda Národnej rady SR ju zvolá 

1047. Podľa Ústavy SR každý má právo na náhradu škody spôsobenej 

1048. Podľa Ústavy SR každý má právo, aby sa jeho vec prerokovala 

1049. Podľa Ústavy SR každý môže konať 

1050. Podľa Ústavy SR majú občania právo na bezplatné vzdelanie vždy na 

1051. Podľa Ústavy SR nikoho nemožno z dôvodu rodu 

1052. Podľa Ústavy SR z právomoci súdov môže byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí 

1053. Podmienkami na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu SR podľa Ústavy SR sú 

1054. Podpredseda Národnej rady SR je podľa Ústavy SR zodpovedný 

1055. Podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu podľa Ústavy SR odvoláva 

1056. Podpredsedu Ústavného súdu podľa Ústavy SR vymenúva 

1057. Poslanci Národnej rady SR podľa Ústavy SR sú 

1058. Poslanec Národnej rady SR podľa Ústavy SR môže interpelovať 
1059. Poslanec Národnej rady SR podľa Ústavy SR o veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej 

funkcie 

1060. Povinnosti podľa Ústavy SR možno ukladať 

1061. Právo na štrajk podľa Ústavy SR majú 

1062. Pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok podľa Ústavy SR 

1063. Predmetom referenda podľa Ústavy SR 

1064. Predseda Národnej rady SR je podľa Ústavy SR zodpovedný 



1065. Predseda Národnej rady SR podľa Ústavy SR 

1066. Predseda Národnej rady SR podľa Ústavy SR zvolá schôdzu Národnej rady SR aj vtedy 

1067. Predseda vlády SR podľa Ústavy SR rozhoduje o 

1068. Predseda vyššieho územného celku je podľa Ústavy SR 

1069. Predsedu Najvyššieho kontrolného úradu podľa Ústavy SR volí 

1070. Prezident SR podľa Ústavy SR musí odvolať sudcu 

1071. Prezident SR sudcu Ústavného súdu SR podľa Ústavy SR odvolá 

1072. Referendum podľa Ústavy SR vyhlasuje 

1073. Referendum sa podľa Ústavy SR vyhlási, ak o to petíciou požiada 

1074. Referendum sa podľa Ústavy SR vykoná 

1075. Rozsudky sa podľa Ústavy SR vyhlasujú 

1076. Schôdze Národnej rady SR sú podľa Ústavy SR 

1077. Skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu možno podľa Ústavy SR 

1078. Sloboda pohybu môže byť podľa Ústavy SR obmedzená 

1079. Slovenská republika sa podľa Ústavy SR do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti 

1080. Starosta obce je podľa Ústavy SR 

1081. Sudca sa podľa Ústavy SR ujíma funkcie 

1082. Sudcov podľa Ústavy SR prezident SR vymenúva 

1083. Sudcu podľa Ústavy SR možno preložiť na iný súd 

1084. Súdna rada SR má podľa Ústavy SR 

1085. Ústava SR nezaručuje 

1086. Ústavný súd SR podľa Ústavy SR rozhoduje o 

1087. Ústavný súd SR podľa Ústavy SR rozhoduje o 

1088. Ústavný súd SR podľa Ústavy SR začne konanie, ak podá návrh 

1089. Ústavný súd SR sa podľa Ústavy SR skladá z 

1090. Ústavný zákon, ktorým sa rozhodne o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi 

1091. Územná samospráva sa podľa Ústavy SR uskutočňuje 

1092. Územnú samosprávu podľa Ústavy SR tvorí 

1093. Verejného ochrancu práv podľa Ústavy SR 

1094. Voľby do Národnej rady SR podľa Ústavy SR vyhlasuje 

1095. Voľby sa podľa Ústavy SR 

1096. Výkon funkcie predsedu Súdnej rady SR je podľa Ústavy SR nezlučiteľný 

1097. Výsledok referenda podľa Ústavy SR 

1098. Vyšší územný celok podľa Ústavy SR 

1099. Vyvlastnenie podľa Ústavy SR 

1100. Za rozhodovanie podľa Ústavy SR 

1101. Základné práva podľa Ústavy SR sú 

1102. Základom územnej samosprávy je podľa Ústavy SR 

1103. Zákon nadobúda platnosť 

1104. Zasadanie Národnej rady SR sa podľa Ústavy SR skončí 
 


