
 1/2 

UNIVERSITAS   TYRNAVIENSIS 

 

FACULTAS   IURIDICA 

      

Medzinárodné právo súkromné   

 

Otázky na záverečnú skúšku 

 

Všeobecná časť 

1. Pojem a predmet medzinárodného práva súkromného a procesného a ich vzájomný 

vzťah 

2. Historický vývoj medzinárodného práva súkromného a procesného 

3. Cudzí prvok v súkromnoprávnom vzťahu a v konaní pred súdom 

4. Priama a kolízna metóda riešenia súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom a ich 

vzťah, štruktúra kolíznej normy 

5. Europeizácia a unifikácia medzinárodného práva súkromného: prostriedky a dôsledky 

6. Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného vnútroštátnej 

a medzinárodnej povahy 

7. Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného: právo EÚ 

8. Vzájomný vzťah prameňov MPS 

9. Kvalifikácia v MPS 

10. Hlavné a vedľajšie otázky v MPS 

11. Remisia, transmisia a ich prípustnosť v jednotlivých prameňoch MPS 

12. Kolízny problém interlokálny, interpersonálny a intertemporálny  

13. Obchádzanie zákona a simulované právne úkony v MPS 

14. Ordre public a imperatívne normy a ich prejavy v medzinárodnom práve súkromnom a 

procesnom 

15. Reciprocita a jej prejavy v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 

16. Zisťovanie znenia a obsahu cudzieho práva, potvrdenie o slovenskom práve 
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Osobitná časť 

17. Určovanie právomoci v občianskych a obchodných veciach, vzťah prameňov 

18. Výlučná právomoc v občianskych a obchodných veciach, voľba právomoci a forum 

shopping 

19. Právomoc v prípade absencie voľby v občianskych a obchodných veciach 

20. Postup súdu pri skúmaní právomoci v občianskych a obchodných veciach 

21. Právomoc vo veciach manželských (rozvod, rozluka alebo anulovanie  manželstva) 

22. Fyzické osoby a ich spôsobilosť (právomoc a rozhodné právo) 

23. Právnické osoby (právomoc a rozhodné právo) 

24. Postavenie cudzincov v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom  

25. Právne úkony v MPS, neplatnosť a odporovateľnosť (právomoc a rozhodné právo) 

26. Právomoc pre rozhodovanie o vecných právach 

27. Určovanie rozhodného práva pre vecné práva (vecný štatút) 

28. Majetkový režim manželov z pohľadu medzinárodného práva súkromného 

a procesného  

29. Zmluvné záväzky v MPS: kolízna a priama úprava, systém prameňov a ich aplikácia 

30. Zmluvné záväzky v MPS: voľba práva 

31. Zmluvné záväzky v MPS: právo rozhodné pri absencii voľby práva 

32. Ochrana spotrebiteľa v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 

33. Individuálne pracovné vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom  

34. Mimozmluvné záväzky v MPS: vymedzenie, vzťah k zmluvným záväzkom, systém 

prameňov a rozsah ich aplikácie 

35. Mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím II: štruktúra, voľba rozhodného práva, 

všeobecné pravidlo, pravidlá bezpečnosti 

36. Dopravné nehody z pohľadu medzinárodného práva súkromného a procesného – vzťah 

prameňov  

37. Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí podľa nariadenia Brusel I bis 

38. Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí podľa ZMPSaP 

39. Použitie cudzích verejných listín na Slovensku vs. výkon cudzích verejných listín 

40. Európsky platobný rozkaz 

41. Európsky exekučný titul pre nesporné nároky 

42. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu 

43. Predbežné opatrenia v MPS: právomoc, uznávanie a výkon 

44. Spolupráca justičných orgánov (doručovanie, dokazovanie) 
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