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I.

Otázky z občianskeho práva

1. Pojem, pramene a vývoj občianskeho práva
2. Občianskoprávne vzťahy a ich ochrana
3. Účastníci občianskoprávnych vzťahov
4. Zastúpenie podľa Občianskeho zákonníka
5. Vznik, zmena a zánik právnych vzťahov
6. Právne úkony
7. Neplatnosť právnych úkonov
8. Odporovateľné právne úkony
9. Zmluvy ako právne úkony
10. Počítanie času podľa Občianskeho zákonníka, premlčanie a preklúzia
11. Predmet občianskoprávnych vzťahov, veci a práva podľa Občianskeho zákonníka
12. Vecné práva
13. Pojem, obsah, subjekty a predmet vlastníckeho práva
14. Ochrana vlastníctva v platnom právnom poriadku Slovenskej republiky
15. Vlastnícke právo a nadobúdanie vlastníckeho práva podľa právnej úpravy platnej
do roku 1964
16. Vlastnícke právo a nadobúdanie vlastníckeho práva podľa právnej úpravy platnej po roku
1964
17. Držba a vydržanie
18. Podielové spoluvlastníctvo
19. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Dohody manželov podľa § 143a Občianskeho zákonníka
20. Práva k cudzím veciam
21. Záložné právo
Registrácia záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv
22. Zádržné právo
23. Vecné bremená
24. Záväzkové právo
- vznik a obsah záväzkov
25. Záväzkové právo
- spoločné záväzky a spoločné práva
26. Záväzkové právo
- zmeny v obsahu záväzkov
27. Záväzkové právo
- zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka
28. Zabezpečenie záväzkov
- zmluvná pokuta, záložná zmluva
29. Zabezpečenie záväzkov
- ručenie, uznanie dlhu, zábezpeka
30. Zabezpečenie záväzkov
- zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky
31. Zánik záväzkov
32. Zmluvy podľa Občianskeho zákonníka
33. Kúpna zmluva
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve
34. Zámenná zmluva
Darovacia zmluva
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35. Zmluva o pôžičke
Zmluva o výpožičke
36. Nájomná zmluva
Nájom a podnájom bytu a nebytových priestorov podľa osobitného zákona
37. Spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome podľa osobitného zákona
Zmluvy o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
38. Zmluva o združení podľa Občianskeho zákonníka
Občianske združenie podľa zákona o združovaní občanov
39. Základné princípy Civilného sporového poriadku
40. Civilný sporový poriadok
- právomoc a príslušnosť súdu
41. Civilný sporový poriadok
- strany a zastúpenie
42. Civilný sporový poriadok
- procesné úkony súdu a lehoty
43. Civilný sporový poriadok
- úkony strán
44. Civilný sporový poriadok
- postup súdu po začatí konania
- predbežné prejednanie sporu
45. Civilný sporový poriadok
- pojednávanie
- dokazovanie
46. Civilný sporový poriadok
- súdne rozhodnutia
- trovy konania
47. Civilný sporový poriadok
- neodkladné opatrenia
- zabezpečovacie opatrenia a iné opatrenia súdu
48. Civilný sporový poriadok
- opravné prostriedky
49. Základné princípy Civilného mimosporového poriadku
50. Civilný mimosporový poriadok
- príslušnosť súdu
51. Civilný mimosporový poriadok
- účastníci
52. Civilný mimosporový poriadok
- úkony súdu a účastníkov
53. Civilný mimosporový poriadok
- konanie v prvej inštancii
- dokazovanie
54. Civilný mimosporový poriadok
- súdne rozhodnutia
55. Civilný mimosporový poriadok
- trovy konania
56. Civilný mimosporový poriadok
- odvolanie
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57. Civilný mimosporový poriadok
- obnova konania
- dovolanie
58. Civilný mimosporový poriadok
- konania v rodinnoprávnych veciach
59. Civilný mimosporový poriadok
- konania v statusových veciach fyzických osôb
60. Civilný mimosporový poriadok
- konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých
61. Civilný mimosporový poriadok
- konanie o ustanovení opatrovníka
62. Civilný mimosporový poriadok
- konania vo veciach obchodného registra
63. Civilný mimosporový poriadok
- konanie o umorenie listiny
64. Civilný mimosporový poriadok
- konania vo veciach notárskych úschov
65. Civilný mimosporový poriadok
- neodkladné a iné opatrenia súdu
66. Civilný mimosporový poriadok
- konania vo veciach notárskych úschov
67. Exekučné konanie podľa Exekučného poriadku
Notárske zápisnica ako exekučný titul
Európsky exekučný titul
68. Dobrovoľné dražby podľa zákona o dobrovoľných dražbách
Notársky centrálny register dražieb
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II.

Otázky z dedičského práva

Vývoj dedičského práva hmotného a procesného v období do 31.03.1964
Vývoj dedičského práva hmotného a procesného v období od 01.04.1964
Dedenie ako inštitút prechodu práv a povinností v právnom poriadku Slovenskej republiky
Nadobúdanie dedičstva, základné predpoklady a zásady dedenia
Štát ako účastník konania o dedičstve, odúmrť, odmietnutie dedičstva štátom
Vysvetlite pojmy: odmietnutie dedičstva a zrieknutie sa dedičstva, uveďte právnu úpravu
jednotlivých inštitútov
7. Neznámy dedič a opatrovník v konaní o dedičstve
8. Možnosti a podmienky vydedenia podľa právnej úpravy platnej v období do 31.03.1964
9. Dedenie zo zákona
- dedičské skupiny podľa právnej úpravy platnej v období do 31.3.1964
10. Dedenia zo zákona
- dedičské skupiny podľa právnej úpravy platnej v období od 01.04.1964
11. Dedenie zo závetu
- závet poručiteľa a neopomenuteľný dedič podľa právnej úpravy platnej v období
do 31.03.1964
12. Dedenie zo závetu
- závet poručiteľa a neopomenuteľný dedič podľa právnej úpravy platnej v období
od 01.04.1964
13. Potvrdenie dedičstva a vyporiadanie dedičstva
14. Nespôsobilý dedič, neznámy dedič a ochrana oprávneného dediča
15. Konanie o dedičstve podľa Civilného mimosporového poriadku (základné zásady)
16. Konanie o dedičstve podľa Občianskeho súdneho poriadku a podľa Civilného
mimosporového poriadku (základné rozdiely)
17. Začatie konania o dedičstve
18. Právomoc a príslušnosť súdov pri prejednaní dedičstva
19. Medzinárodný prvok v konaní o dedičstve, právomoc a použitie práva
20. Predbežné vyšetrenie v konaní o dedičstve
Príprava podkladov pred prejednaním dedičstva
21. Účastníci konania o dedičstve
22. Postavenie a ochrana práv maloletého dediča v konaní o dedičstve
23. Neodkladné úkony, zabezpečenie dedičstva
24. Správca dedičstva
25. Zastavenie konania o dedičstve
26. Upovedomenie o dedičskom práve
27. Spor o dedičské právo
28. Postavenie a ochrana práv veriteľa v konaní o dedičstve
29. Predĺžené dedičstvo, prechod dlhov na dedičov v dedičskom konaní
30. Likvidácia dedičstva
31. Závet v konaní o dedičstve
Zisťovanie stavu a obsahu závetu
32. Neplatnosť závetu
33. Postup súdu a súdneho komisára v konaní o dedičstve pri vyhlásení závetu
Zbierka vyhlásených závetov
34. Súpis majetku a dlhov poručiteľa v konaní o dedičstve
Určenie všeobecnej hodnoty majetku poručiteľa, výšky dlhov a čistej hodnoty dedičstva
35. Dedenie po podnikateľovi fyzickej osobe
36. Dedenie obchodného podielu po spoločníkovi v obchodnej spoločnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Dedenie cenných papierov
37. Dedenie autorských diel, autorských a majetkových práv
38. Skončenie prejednania dedičstva
39. Procesná obrana a súdna ochrana po vydaní osvedčenia o dedičstve a uznesenia
o dedičstve
40. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konaní o dedičstve
41. Spôsoby skončenia konania o dedičstve
42. Súdne rozhodnutia a rozhodnutia vydané notárom v konaní o dedičstve
43. Osvedčenie o dedičstve a jeho právna úprava
44. Oprava dedičského rozhodnutia
45. Európske osvedčenie o dedičstve
46. Prejednanie novoobjaveného majetku po poručiteľovi
47. Činnosť súdu a notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve
48. Trovy konania o dedičstve
49. Odmena notára ako súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o dedičstve,
odmena správcu dedičstva a náhrada jeho hotových výdavkov
50. Súdne poplatky v konaní o dedičstve
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III.

Otázky z predpisov týkajúcich sa notárskej činnosti a interných
predpisov Notárskej komory Slovenskej republiky

História, vznik a vývoj notárstva na Slovensku do roku 1964
História, vznik a vývoj notárstva na Slovensku po roku 1964
Prechod štátnych notárov na slobodné notárske povolanie
Svetová organizácia latinského notárstva
Medzinárodné aktivity Notárskej komory Slovenskej republiky
5. Postavenie notára podľa Notárskeho poriadku a ostatných právnych predpisov
6. Verejnoprávny charakter notárskej činnosti
Notár ako verejný činiteľ
7. Notárska činnosť a ďalšia činnosť notára
8. Podmienky výkonu notárskej činnosti
Zánik výkonu notárskej činnosti
9. Notár a notársky úrad
10. Notársky úrad a kancelária notára
Správa notárskeho úradu
11. Zástupca notára, náhradník notára
12. Notársky koncipient, notársky kandidát a ostatní zamestnanci notára
13. Samospráva notárov
14. Notárska komora Slovenskej republiky
Konferencia notárov
15. Prezídium a komisie Notárskej komory Slovenskej republiky
- ich činnosť a rozsah právomocí
16. Povinnosť mlčanlivosti podľa Notárskeho poriadku
17. Zodpovednosť notára za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti
Zodpovednosť zamestnancov notára
18. Dohľad nad činnosťou notárov a výkon disciplinárnej právomoci
19. Notárske listiny
Vydávanie odpisov, výpisov a potvrdení
20. Notárske zápisnice, formálne a obsahové náležitosti
Zbierka notárskych zápisníc
21. Úprava verejných listín a ich podpisovanie
22. Osvedčovanie právne významných skutočností
23. Vidimácia a legalizácia
24. Osvedčenie o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
Osvedčenie o tom, že je niekto nažive
25. Osvedčenie o protestácii zmeniek
26. Osvedčenie o vyhlásení o vydržaní
27. Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
28. Osvedčenie o iných skutočností
Osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
29. Konanie vo veciach notárskych úschov
30. Úschova závetu
Notársky centrálny register závetov
31. Notárske centrálne registre
32. Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky
33. Notársky centrálny register záložných práv
34. Notársky centrálny register dražieb
1.
2.
3.
4.
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35. Notársky centrálny register listín
36. Notársky centrálny register určených právnických osôb
37. Manipulácia so spismi a ich úschova
- nazeranie do spisov, požičiavanie spisov, rekonštrukcia spisov
38. Úschova ukončených spisov
Notársky archív
39. Dohľad nad činnosťou notárov a výkon disciplinárnej právomoci
40. Kancelársky poriadok pre notárov
- správa notárskeho úradu
- zamestnanci notára
41. Kancelársky poriadok pre notárov
- podpisový vzor a pečiatky notára
42. Kancelársky poriadok pre notárov
- úprava písomností a ich podpisovanie
- dožiadanie iného notára
- pokračovanie v notárskej zápisnici
43. Kancelársky poriadok pre notárov
- tvorba a obeh spisov
44. Vyhláška o odmenách a náhradách notárov
45. Vyhláška o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky
Náhrada hotových výdavkov C.I.S. Notárskej komory Slovenskej republiky
Sadzobník Centrálneho informačného systému Notárskej komory Slovenskej republiky
46. Interné predpisy prijaté Konferenciou notárov
47. Organizačný poriadok Notárskej komory Slovenskej republiky
48. Disciplinárny poriadok Notárskej komory Slovenskej republiky
49. Volebný poriadok Notárskej komory Slovenskej republiky
50. Etický kódex notára
51. Náhrady za stratu času
52. Štatút sociálneho fondu notárov
53. Rokovací poriadok konferencie notárov
54. Interné predpisy prijaté Prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky
55. Poriadok výberového konania Notárskej komory Slovenskej republiky
56. Skúšobný poriadok Notárskej komory Slovenskej republiky
57. Zabezpečenie minimálnej bezpečnosti pre ochranu osobných údajov na notárskom úrade
58. Organizačný a pracovný poriadok sekretariátu Notárskej komory Slovenskej republiky
59. Rokovací poriadok prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky
60. Štatút Ars Notaria
61. Poriadok vedenia notárskych registrov
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IV. Otázky z obchodného práva
Obchodnoprávne vzťahy, činnosť notára v obchodnoprávnych vzťahoch
Podnikanie, podnik, obchodné meno a sídlo podnikateľa
Konanie podnikateľa, zastúpenie a prokúra podľa Obchodného zákonníka
Konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom
Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky
Založenie a vznik obchodných spoločností a družstva
- porovnajte spôsoby založenia obchodných spoločností a družstva
7. Základné imanie a rezervný fond obchodných spoločností a družstva
8. Vklad spoločníka a správa vkladu obchodných spoločností a družstva
9. Vysvetlite pojmy:
- obchodné imanie, základné imanie, obchodný podiel, vyrovnací podiel
a podiel na likvidačnom zostatku
10. Štatutárne orgány obchodných spoločností a družstva, spôsob ich konania
11. Porovnajte spôsoby zrušenia a zániku obchodných spoločností a družstva
12. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie
13. Cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie spoločností na území štátov Európskeho
hospodárskeho priestoru
14. Likvidácia spoločnosti
15. Neplatnosť spoločnosti
16. Zmena právnej formy spoločnosti
17. Zákaz konkurencie, dôsledky porušenia zákazu konkurencie
18. Verejná obchodná spoločnosť
19. Komanditná spoločnosť
20. Spoločnosť s ručením obmedzeným
- založenie a vznik spoločnosti
21. Spoločnosť s ručením obmedzeným
- práva a povinnosti spoločníka
- vznik a zánik účasti spoločníka v spoločnosti
- zodpovednosť spoločnosti za svoje záväzky, ručenie spoločníka za záväzky
spoločnosti
22. Spoločnosť s ručením obmedzeným
- orgány spoločnosti, zákaz konkurencie a konanie za spoločnosť
23. Spoločnosť s ručením obmedzeným
- základné imanie, vklad spoločníka a obchodný podiel
24. Spoločnosť s ručením obmedzeným
- zmena spoločenskej zmluvy
- zrušenie a zánik spoločnosti
25. Akciová spoločnosť
- činnosť notára v obchodnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa akciovej spoločnosti
26. Akcia ako cenný papier podľa Obchodného zákonníka a zákona o cenných papieroch
27. Akciová spoločnosť
- založenie a vznik spoločnosti
28. Akciová spoločnosť
- práva a povinnosti akcionárov
- zodpovednosť spoločnosti za svoje záväzky, ručenie akcionárov za záväzky
spoločnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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29. Akciová spoločnosť
- základné imanie a rezervný fond, spôsoby zvýšenia a zníženia základného imania
30. Akciová spoločnosť
- orgány akciovej spoločnosti, zákaz konkurencie a konanie za spoločnosť
31. Akciová spoločnosť
- zrušenie a zánik spoločnosti
32. Akciová spoločnosť
- cezhraničné zlúčenie a cezhraničné splynutie spoločností
33. Jednoduchá spoločnosť na akcie
34. Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním
35. Družstvo
- činnosť notára v obchodnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa družstva
36. Družstvo
- založenie a vznik družstva
37. Družstvo
- vznik a zánik členstva
- práva a povinnosti členov družstva
38. Družstvo
- základné imanie, vstupný a členský vklad, nedeliteľný fond
39. Družstvo
- orgány družstva, orgány malého družstva, zákaz konkurencie a konanie za družstvo
40. Družstvo
- zrušenie a zánik družstva
41. Európske družstvo
42. Európska spoločnosť
43. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
44. Obchodný vestník
Obchodný register, verejnosť obchodného registra
Registrové súdy
45. Zapisované údaje a zbierka listín podľa zákona o obchodnom registri
46. Registrácia podľa zákona o obchodnom registri, účinky zápisov v obchodnom registri
47. Nahliadanie do obchodného registra, výpisy, odpisy a potvrdenia z obchodného registra,
kópie listín a potvrdenia zo zbierky listín
48. Konania vo veciach obchodného registra
49. Elektronické podania vo veciach obchodného registra
50. Zmenkové právo, charakteristika zmenky, druhy zmeniek
51. Zmenkový protest, druhy zmenkových protestov, formálne a obsahové náležitosti
protestnej listiny, osvedčenie notára o protestácii zmenky
52. Živnosť a prevádzkovanie živnosti podľa živnostenského zákona
53. Živnostenské oprávnenie a živnostenský register
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V.

Otázky z rodinného, štátneho, správneho, pozemkového,
pracovného a finančného práva

Základné práva a slobody v zmysle Ústavy Slovenskej republiky
Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán v zmysle Ústavy Slovenskej republiky
Súdy Slovenskej republiky, sústava súdov a základné zásady ich činnosti
Základné zásady správneho konania
Sústava daní v Slovenskej republike
Správa daní a poplatkov, základné zásady daňového konania
Orgány štátnej správy v oblastí daní a poplatkov
Daň z príjmov fyzickej osoby podľa zákona o dani z príjmov
Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona o dani z príjmov
Osvedčenie notára o splnení podmienok pre zápis do zoznamu prijímateľov podielov
zaplatenej dane
10.Daň z pridanej hodnoty
11.Daň z príjmov pri prevode vlastníctva nehnuteľností
12.Daň z nehnuteľností
13.Súdne poplatky
14.Súdne poplatky za konanie o dedičstve
15.Súdne poplatky vo veciach obchodného registra
16.Správne poplatky
17.Správne poplatky súvisiace s katastrom nehnuteľností
18.Základné zásady zákonníka práce
19.Pracovnoprávne vzťahy, zamestnávateľ a zamestnanec
20.Právne úkony podľa zákonníka práce
Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
21.Pracovný pomer
Skončenie pracovného pomeru
22.Pracovná zmluva
Vznik a zmeny pracovného pomeru
23.Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
24.Náhrada škody
Zodpovednosť zamestnanca za škodu, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
25.Vznik a zánik manželstva
26.Určovanie otcovstva, zapretie otcovstva
27.Zastupovanie maloletého rodičmi a opatrovníkom
28.Vyživovacia povinnosť medzi rodičmi a deťmi podľa zákona o rodine
29.Osvojenie
30.Kataster nehnuteľností ako informačný systém
Predmet a obsah katastra
31.Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku katastra
Súčinnosť pri spravovaní katastra
32.Katastrálne konanie
33.Zápis práv k nehnuteľnostiam
- vklad, záznam, poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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34.Postup pri zápise práv k nehnuteľnostiam
35.Právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností
Dôsledky smrti účastníka kúpnej alebo darovacej zmluvy
36.Opravné prostriedky v konaní o vklade vlastníctva do katastra nehnuteľností
37.Verejnosť katastrálneho operátu, hodnovernosť a záväznosť údajov z katastra
38.Geometrický plán, List vlastníctva
39.Pozemková kniha a nadobúdanie vecných práv do 31.03.1964
40.Pozemková kniha a nadobúdanie vecných práv po 01.04.1964
41.Evidencia nehnuteľností v katastri nehnuteľností podľa právnych predpisov platných
po roku 1964
42.Konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa
zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
Opatrenia štátu proti drobeniu pozemkov
43.Pozemkové spoločenstvá
44.Slovenský pozemkový fond a jeho oprávnenia nakladať s pozemkami
45.Konanie o pozemkových úpravách
46.Nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov
47.Činnosť notára podľa zákona o poľovníctve
48.Notár ako rozhodca podľa zákona o rozhodcovskom konaní
49.Notár ako mediátor podľa zákona o mediácii a mediátoroch
50.Ochrana osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov
51.Notár ako povinná osoba podľa zákona o informačných systémoch verejnej správy
Zaručený elektronický podpis, elektronické podania
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