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1. Pojem civilného práva procesného a civilného procesu, procesnoprávne vzťahy a ich prvky, 

sústava súdov, zloženie súdu, ; Princípy sporového konania 

 

2. Procesné podmienky viažuce sa na súd - právomoc súdov a príslušnosť súdov v civilnom 

konaní, perpetuatio fori, skúmanie súdnej príslušnosti, delegácia 

 

 

3. Subjekty konania , strany sporu a procesné podmienky viažuce sa na strany sporu, 

modifikácie v postavení procesných strán, zastúpenie v civilnom procese 

 

Odporúčaná literatúra:  

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v aktuálnom znení v tlačenej forme. Na každý seminár je potrebné naštudovať si príslušnú kapitolu z: 

• Števček, Straka a kol. Prednášky a texty z civilného procesu. 2. vydanie, C.H. Beck, 2018, 

• Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kol. Civilný sporový poriadok. 
Komentár. C.H. Beck, 2016. 

 

ad 1)  

• rozhodnutie Ústavného súdu ČR sp. zn. IV. ÚS 1241/2012 dostupné na http://www.usoud.cz/ 

• rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Delcourt v. Belgicko, 1970, séria A, č. 11  

• Števček M.: K problematike občianskoprávnych princípov a zásad. In: Liber amicorum Ján Lazar: 
pocta profesorovi Jánovi Lazarovi k 80. narodeninám, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014, 
ISBN 8080827915, 9788080827915 Dostupné na: 
http://iuridica.truni.sk/images/files/publikacie/liber-amicorum-jan-lazar/stevcek-marek.pdf  

• uznesenie Ústavného súdu SR z 9. 2. 2018, sp. zn. IV. ÚS 99/2018 ( princíp právnej istoty 
a predvídateľnosti  súdneho rozhodnutia) 

• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. marca 2018, sp. zn. 3 Cdo 198/2017( retrospektívne 
pôsobenie zmeny judikatúry) 

• Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. októbra 2017, sp. zn. 6Cdo/129/2017( definícia ustálenej 
rozhodovacej praxe) 

ad 2) 

• Števček, M. K problematike tzv. kauzálnej príslušnosti niektorých slovenských súdov. In. 
Justičná revue 6 -7/2009, s. 852 a nasl. 

• Ficová, S. Otázniky nad kauzálnou príslušnosťou. In: Justičná revue 6-7/2009, s. 861 a nasl. 

• uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. apríla 2015, sp. zn. 3Ndob/6/2015 ( prikázanie veci inému 
súdu) 

http://www.usoud.cz/


• uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. októbra 2012, sp. zn. 8Nds/22/2012( priorita 

odstraňovania vád podania pred skúmaním vecnej príslušnosti) 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. 10. 2012, sp. zn. 3 Ndc 23/2012 (delegácia z dôvodu 

vhodnosti pri výlučnej miestnej príslušnosti) 

• uznesenie Ústavného súdu SR z 20.9.2017, sp. z n. III. ÚS 572/2017 (uplatnenie práva na 
nepríslušnom rozhodcovskom súde a premlčanie práva) 
 

ad 3) 

• Zoulík, F.: Rovnost stran a profesionalita v civilním procesu, Bulletin advokacie 9/1999, s. 7- 20  

• uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29.09.2009 pod sp. zn. 4Cdo/193/2009 

• uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. 9. 2018, č. k. IV. ÚS 479/2018-28, zdroj 
a právna veta: ustavnysud.sk ( postavenie strán sporu o vyporiadanie BSM) 

• uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 9. 2. 2018, sp. zn. IV. ÚS 112/2018 ( právny záujem 
intervenienta na výsledku konania) 

Praktické zadania: 

1. Pánovi Petrovi bola poskytnutá v zmysle zákona 437/2004 o náhrade za bolesť a náhrade za 

sťaženie spoločenského uplatnenia  suma 350 eur. Peter podal žalobu na civilný súd vo veci 

zvýšenia náhrady na sumu 500 eur, v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu a sním spojených 

následkov. 

Bude daná právomoc civilného súdu rozhodovať o tomto predmete konania? 

2. Matka, v procesnom postavení navrhovateľky, podala na súd návrh o vyslovenie súhlasu so 

zmenou priezviska maloletého dieťaťa, nakoľko otec s touto zmenou nesúhlasil. Súd konanie 

zastavil pre nedostatok právomoci.  

Postupoval v tomto prípade súd správne? 

3. Pánovi Jánovi vznikol nárok na vrátenie daňového preplatku. Keďže mu tento nebol vyplatený, 

podal žalobu na „správcu dane“ o vydanie bezdôvodného obohatenia. 

Posúďte právomoc civilného súdu 

4. Žalobca má trvalý pobyt v Okresného súdu Bratislava II. Žalovaný má trvalý pobyt v obvode 

Okresného súdu Piešťany. Predmetom konania je zaplatenia peňažnej sumy z titulu uzavretej 

zmluvy o pôžičke vo výške 5.000 eur. Žalobca podal žalobu na Okresný súd Bratislava II. 

Okresný súd Bratislava II postúpil vec Okresnému súdu Piešťany, keď žalobcovi oznámil, že 

žaloba z jeho strany bola podaná na miestne nepríslušný súd.  

Postupoval Okresný súd Bratislava II správne? 

5. Pán Peter a pani Iveta, trvale bytom v Bratislave, sú spoluvlastníci nehnuteľnosti v Žiline, chcú  

podať žalobu proti majiteľovi susednej nehnuteľnosti, domáhajú sa pri tom toho, aby na ich 

pozemok neprebiehala susedova hydina. Po tom, čo sa im ho nepodarilo kontaktovať v Žiline, 

zistili že má stále pracovisko v Dolnom Kubíne. 

Ako právny zástupca žalobcov im poraďte, na ktorý súd môžu svoju žalobu podať. 



6. Vaša známa, trvale bytom v Malackách, ktorú ste zastupovali v konaní  o rozvod manželstva, 

vás požiadala, a by ste spísali žalobu o vyporiadanie BSM.  Jej manžel sa od nej odsťahoval do 

Popradu. 

Na ktorý súd podáte žalobu? 

Kontrolné otázky: 

1. Medzi  kým môže vzniknúť spor o právomoc a ako sa rieši ? 

2. Musí súd prihliadať na všetky druhy súdnej príslušnosti ako na procesné podmienky? 

3. Trvalý pobyt a bydlisko sú rovnaké kritériá? 

4. Postúpenie sporu je procesný úkon súdu ktorý urobí súd ex offo? 

5. Výlučnú miestnu príslušnosť nemožno modifikovať ? 

6. Aké sú zákonné predpoklady pre nutnú delegáciu? 

7. Delegácia je postúpenie veci, prenesenie súdnej príslušnosti, prikázanie veci? 

8. Ktoré súdy rozhodujú spory o vecnú príslušnosť? 

9. Podľa akých kritérií určíte všeobecnú miestnu príslušnosť štátu? 

10. Čo je perpetuatio fori?  

11. Je delegácia prielomom do zásady peretuatio fori? Odôvodnite 

 

Pani Iveta prenajala pozemok katastrálnom území obce Malacky trom nájomcom do spoločného 

nájmu. Po roku užívania pozemku, došlo k situácii, kedy jej nezaplatili ani po opakovaných výzvach  

nájomné za tri mesiace, preto sa Iveta rozhodla riešiť spor súdnou cestou.  

Identifikujte strany sporu a ich procesné postavenie 

Veriteľ  Ivan K. podal žalobu na dlžníka Petra P. o zaplatenie 30 tisíc eur s príslušenstvom. 

Pohľadávka Ivana bola zabezpečená ručením, pričom ručiteľom záväzku bola Petrova známa 

Kamila. 

Identifikujte strany sporu a ich možné modifikácie. Situáciu vyhodnoťte, ak Ivan, ktorý podal 

žalobu poštou, na ceste domov dostal infarkt a ani napriek snahe lekárov neprežil. 

Pani Jana a jej dcéra Kveta ( 16 rokov) cestovali v MHD. Revízor im uložil pokutu, ktorú odmietli na 

mieste zaplatiť. Keď tak neurobili ani napriek výzve DP, ten podal na menované prostredníctvom 

advokáta JUDr. KP žalobu.  

Vymedzte strany sporu, posúďte procesné podmienky na strane strán sporu  a zaoberajte 

právnym vzťahom zastúpenia. 

 

 

 

 

 


