
Občianske právo procesné OPP 

Externé štúdium 

II. sústredenie . 15. 4. 2020 ( online) 

Tematické zameranie 

Procesné úkony súdu, doručovanie 

Žaloba, dispozičné procesné úkony strán 

Priebeh konania na súde prvej inštancie ( priebeh konania, predbežné prejednanie sporu, 

pojednávanie) 

Odporúčané zdroje: 

 zákon č. 253/1998 Z. z. o o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 

obyvateľov Slovenskej republiky 

 Cornelius de Visser, C-292/10 z 15.03.2012 

 uznesenie Najvyššieho súdu SR z29. 10. 2018, sp. zn. 5Cdo/65/2018, zdroj: nsud.sk, 

právna veta a spracovanie: najprávo.sk ( chyba vdátume doručenia uvedenom na 

doručenke) 

 uznesenie Najvyššieho súdu SR z10. januára 2018, sp. zn. 3Cdo/204/2017( účinky 

doručenia a odcudzenie oznámenia o doručení) 

 uznesenie Ústavného súdu SR z 31. augusta 2017, sp. zn. I. ÚS 389/2017( charakter 

rozhodnutia o poriadkovej pokute, jednoinštančnosť konania) 

 uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. júna 2018, sp. zn. 4 Cdo 73/2018 ( odpustenie 

zmeškania lehoty) 

 uznesenie Ústavného súdu SR z13. februára 2018, sp. zn. III. ÚS 67/2018 ( predpoklady 

využitia poriadkovej pokuty 

 uznesenie Najvyššieho súdu SR z27. júna 2018, 5 Cdo 103/2018 ( nezaznamenanie 

priebehu výsluchu zákonným spôsobom) 

 •uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z11. 9. 2018, č. k. IV. ÚS 479/2018-

28, zdroj a právna veta: ustavnysud.sk, 

 

Zadania k procesným úkonom strán 

 

1. Je podpis podstatnou náležitosťou podania? 

2. Je neoznačenie dôkazov v žalobe vadou žaloby? 

3. Je nepripojenie listinných dôkazov vadou žaloby? 

4. Spôsobí vadná žaloba hmotnoprávne účinky neplynutia premlčacích lehôt? 

5. Je vadou žaloby, ak neoznačí žalobca všetkých žalovaných – nerozlučných spoločníkov? 

6. Ak žalobca označí v žalobe, v ktorou žaluje štát SR, len šátny orgán resp. organizačnú zložku, 

ktorá nemá právnu subjektivitu, bude súd vyzývať na odstránenie vady žaloby? 

7. Je podstatnou náležitosťou žaloby právna identifikácia nároku? 



8. Ak vychádzajúc z nesprávneho právneho posúdenia uvedie žalobca zle petit, môže to nejako 

zhojiť? 

9. Sú nepravdivé skutkové tvrdenia vadou žaloby? 

10. Ak v určovacej žalobe nepreukáže žalobca naliehavý právny záujem, je to vada žaloby? Ako súd 

rozhodne? 

11. Uveďte právne relevantné skutočnosti : - v návrhu na rozvod manželstva, - ak podávam rei 

vindikačnú žalobu, - ak žalujem o náhradu škody 

12. Bude neurčitý petit, ak žiadam niečo v logickom rozpore s tvrdenými skutkovými okolnosťami? 

13. Bude určitý petit, ak ponechám výšku plnenia na úvahu súdu? 

14. Ak vymedzím eventualitu v petite a súd mi prizná primárny nárok,  musí rozhodnúť aj 

o eventualite? 

15. Ak žalobca v petite uvedie alterantivu facultas a súd rozhodne, ako sa to prejaví vo výroku 

a bude možné exekučné vymáhanie aj alternatívne určeného plnenia? 

16. Akú formu bude mať výzva súdu na odstránenie vád podania? 

17. Komu bude adresovaná výzva na odstránenie vád podania, ak má strana zástupcu s generálnou 

plnou mocou? 

18. Možno nesplnenie povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti sankcionovať poriadkovou 

pokutou? 

19. Ak chcem menej ako v pôvodnom petite, je to zmena žaloby? 

20. Ak žalobca zoberie žalobu späť, môže zobrať späť aj jej späťvzatie? 

21. Ak žabca zoberie žalobu späť, musí sa konanie vždy zastaviť? 

22. Môže žalobca zobrať žalobu späť podmienene? 

23. Je skutočnosť, že dosiahne v konaní prekážku res iudicatae vážnym dôvodom pre nesúhlas 

žalovaného  so späťvzatím žaloby? 

24. Prichádza do úvahy vzájomná žaloba aj počas odvolacieho konania? 

25. Je možné využiť vzájomnú žalobu v konaní o vyporiadanie BSM? 

26. Kto je legitimovaná  na podanie vzájomnej žaloby? 

27. Bude vzájomná žaloba reálna, ak by sa rozšíril počet subjektov na strane žalobcu? 

28. Možno využiť vzájomnú žalobu aj v prípade, ak je uplatnená kompenzačná námietka? 

29. Je dohoda strán formou zmieru v ich absolútnej dispozičnej autonómii? 

30. Je schválený súdny zmier exekučným titulom?   

 

 

1. Pán Miroslav podal na OS Poprad žalobu voči svojmu susedovi, pánovi Alexandrovi, ktorou sa 

domáhal určenia vlastníckeho práva k pozemku. Vo svojej žalobe vopred vyjadril súhlas s prejednaním 

veci bez nariadenia pojednávania. Žaloba bola doručená pánovi Alexandrovi, ktorý sa k nej v rámci 

súdom určenej lehoty riadne vyjadril a svojimi tvrdeniami rázne odmietol všetky skutkové tvrdenia 

pána Miroslava. Súd v snahe o hospodárnosť konania rozhodol vo veci bez nariadenia pojednávania. 

a. Postupoval súd správne? Kedy môže vo všeobecnosti rozhodnúť súd vo veci bez nariadenia 

pojednávania? 



b. Uveďte aspoň 2 prípady, keď nie je potrebné nariaďovať pojednávanie z dôvodu, že „to 

ustanovuje tento zákon“. 

c. Bol pán Miroslav povinný písomne sa vyjadriť k vyjadreniu žalovaného pána Miroslava? Ako sa 

nazýva takýto úkon žalobcu, ktorým sa vyjadruje k vyjadreniu žalovaného? 

 

2. V konaní o ochranu osobnosti súd nariadil predbežné prejednanie sporu, na ktoré 

predvolal strany, ktorým taktiež doručil predvolanie. V rámci predbežného prejednania sporu sa 

konanie nepodarilo vyriešiť zmierom. Súd preto ešte počas predbežného prejednania sporu 

nariadil dokazovanie listinou za účelom preukázania sporných tvrdených skutočností. Na základe 

zistených záverov došlo zo strany žalobcu k čiastočnému späťvzatiu žaloby.  

a. Je súd povinný nariadiť predbežné prejednanie sporu?  

b. Aké úkony má súd obligatórne vykonať v rámci predbežného prejednania sporu? 

c. Môže súd vykonať dokazovanie už v priebehu predbežného prejednania sporu? Svoju 

odpoveď odôvodnite aj uvedením zákonného ustanovenia. 

d. Môže súd na predbežnom prejednaní sporu rozhodnúť vo veci samej? Ak áno, kedy? Ak 

nie, prečo? 

e. Uveďte, za akých podmienok môže súd rozhodnúť už počas predbežného prejednania 

sporu kontumačným rozsudkom vo vzťahu k žalobcovi. 

 

3. Pán Slavomír si dňa 3.5.2013 požičal od svojho kamaráta Fera peňažnú čiastku vo výške 7.000 

EUR. Za tieto peniaze si kúpil motorku. O pár mesiacov na to však prišiel o prácu, z dôvodu čoho 

nedokázal vrátiť peniaze v lehote do 9 mesiacov, ako sa dohodol s pánom Ferom. Pán Fero bol 

dlhodobo trpezlivý, keďže išlo o jeho dlhoročného kamaráta. Napokon však pohár trpezlivosti 

pretiekol a voči pánovi Slavomírovi podal žalobu, ktorá bola doručená súdu dňa 24.5.2019. Pán 

Slavomír vo vyjadrení k žalobe uviedol, že mu peniaze chcel vrátiť, avšak spochybnil výšku pôžičky. Vo 

veci súd nariadil pojednávanie, z neúčasti na ktorom sa pán Slavomír ospravedlnil. Súd preto odročil 

pojednávanie. Na ďalšom pojednávaní bol už pán Slavomír zastúpený advokátom, ktorý uplatnil 

námietku premlčania. S ohľadom na to súd rozhodol v prospech pána Slavomíra. 

a. Rozhodol súd správne? Svoju odpoveď dôkladne odôvodnite. 

b. Aký je rozdiel medzi sudcovskou a zákonnou koncentráciou? 

c. Za akých podmienok môže súd odročiť pojednávanie? 

d. Ako by mohol súd rozhodnúť v prípade, ak by zistil, že k odročeniu pojednávania došlo iba 

z dôvodu, že pán Slavomír sa „necítil dobre“? 

 



4. Lekár, pán dr. Mrkvička operoval pacientku, ktorá po operácii ostala v kóme. V súčasnosti sa 

proti tomuto lekárovi vedie správne konania pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

Okrem toho rodina pacientky lekára žaluje pre zanedbanie starostlivosti a uplatňuje si v súdnom konaní 

voči lekárovi nárok na náhradu ujmy na zdraví. 

a. Ako by mal podľa Vás súd postupovať (a na základe akého ustanovenia), aby sa vyrovnal s 

otázkou, o ktorej má právomoc rozhodnúť iný orgán verejnej moci a ako sa volá takáto otázka? 

b. Je súd oprávnený rozhodnúť sám o takejto otázke? 

c. Za predpokladu, že by Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou už v správnom konaní 

rozhodol, v akom rozsahu bude súd viazaný rozhodnutím tohto úradu? 

 

 

 

 

 

 


