
Tematické zameranie II. sústredenia 

 1 . Civilný mimosporový proces – všeobecné východiská, procesné odlišnosti 

 Smycǩová, R., Kotrecová, A.: Civilný mimosporovy ́proces a jeho hodnotové nastavenie. In: 
Zo súdnej praxe, 2016, roc.̌ 21, c.̌ 3, s. 105 – 108 
 

2. Mimosporové konania vo veciach maloletých, výkon rozhodnutia vo veciach starostlivosti 
o maloletých 

 Oznaḿenie MZV c.̌ 209/1992 Zb. Dohovor o prav́ach dietǎtǎ – komentaŕ k cľ. 12 

 Vyhláška MS SR č. 207/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo 
veciach maloletých 

 Nález Ústavného súdu SR z 21.11. 2017, sp. zn. III ÚS 442/2017 (Uznesenie o nariadení 
výkonu rozhodnutia a možnosť odvolania) 

 Úspešnosť výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých- článok dostupný na 

www.pravnenoviny.sk tu:  

https://www.pravnenoviny.sk/uspesnost-vykonu-sudnych-rozhodnuti-tykajucich-sa-

maloletych 

 
3. Mimosporové konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb 

 Oznaḿenie MZV c.̌ 317/2010 Z. z. Dohovor o prav́ach osôb so zdravotnyḿ postihnutiḿ  

 Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení v SR bez informovaného 
súhlasu – článok dostupný na www.cspsychiatr.cz tu: 
http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2017_2_72_78.pdf 

 Stopka pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony – článok dostupný na www.ulpianus.sk tu:  
http://www.ulpianus.sk/blog/stopka-pozbaveniu-sposobilosti-na-pravne-ukony/ 

 Spôsobilosť na právne úkony – článok dostupný na www.centrumprávnej pomoci.sk 
http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/16.-
Sp%C3%B4sobilos%C5%A5-na-pr%C3%A1vne-%C3%BAkony-do-tla%C4%8De.pdf 

 Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6M Cdo 20/2010 (Nezvestná osoba) 

 Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 CDO 95/2012 (Zápis dňa smrti v úmrtnom liste) 

 
 4. Konanie o dedičstve, postavenie a činnosť notára v konaniach podľa CMP  

 Zákon c.̌ 323/ 1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v platnom zneni,́ 

 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2012, sp. zn. 3 Cdo 197/ 2010 k odmietnutiu dedičstva, 

 Uznesenie Ústavného súdu SR zo 6. februára 2019, sp. zn. PL. ÚS 12/2019 k postaveniu notára 
v civilnom procese. 

 

Praktické zadania k mimosporovému procesu 

Všeobecné ustanovenia CMP 

 

1. V konaní o príspevku na výživu rozvedenej manželky nenavrhla 

navrhovateľka žiadny dôkazný prostriedok na preukázanie majetkových 

pomerov, schopností a možností bývalého manžela. Návrhom sa domáhala 
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povinnosti platiť príspevok na výživu vo výške 1000 eur.  Súd ju poučil 

o povinnosti uniesť dôkazné bremeno, uviesť prostriedky procesného útoku 

a obrany na preukázanie opodstatnenosti svojho nároku a jeho rozsahu,  

a stanovil jej lehotu na  doplnenie skutkových tvrdení a dôkazných 

prostriedkov. Keďže uvedené povinnosti nesplnila, jej návrh v celom 

rozsahu zamietol. 

 

- Navrhovateľka zašla na okresný súd BA II a chcela návrh na začatie 

konania spísať do zápisnice. Na uvedenom súde ju „odmietli“ 

s odôvodnením, že sú BA II nie je miestne príslušný na konanie. 

- Vyhodnoťte, či súd postupoval správne pri zisťovaní podkladu 

rozhodnutia  

- Aké princípy sa uplatnia v konaní pri tvorbe podkladu rozhodnutia? 

- Bude súd v tomto prípade viazaný návrhom ( odôvodnite) 

- Ak by súd priznal  navrhovateľke uplatnený nárok a po dvoch rokoch 

vznikne na strane povinného ( bývalého manžela nová vyživovacia 

povinnosť – stane sa otcom dvojičiek), môže to mať vplyv na vydané 

rozhodnutie? 

- Musí súd rešpektovať vôľu účastníkov konania konať bez nariadenia 

pojednávania? 

 

 

2. Okolnosti uvedené vyššie vyhodnoťte ak pôjde o konanie vyživovacej . 

povinnosti na maloleté dieťa vo veku 5 rokov, ktoré bolo na základe 

rozhodnutia súdu po rozvode manželstva zverené do osobnej starostlivosti 

matke. 

- Kto bude mať postavenie účastníka konania 

- Ako by ste ako sudca zabezpečili účinný prístup k spravodlivosti 

maloletému dieťaťu a kto bude za dieťa konať? ( posúďte ak pôjde o 16 

ročného maloletého) 

- Ak ako príslušný súd rozhodoval súd v Pezinku, ktorý súd bude 

príslušný rozhodovať o zmene styku s dieťaťom, ak sa toto s matkou 

presťahuje do Košíc? 

- Bude môcť súd rozhodnúť o určení vyživovacej povinnosti platobným 

rozkazom? 

- Akou formou rozhodne súd ak sa koná o rozvode a ÚPP po rozvode? 

- Bude takýto rozsudok exekučným titulom? 



- Súd v konaní o rozvod manželstva a ÚPP uložil povinnosť 

navrhovateľke, aby nahradila trovy konania vo výške 150 eur 

manželovi, ktorý návrh nepodal a to do troch dní od právoplatnosti 

rozhodnutia. Postupoval súd správne? 

- Aké opravné prostriedky by bolo možné využiť proti rozhodnutiu 

vydanému v tomto konaní? 

 

3. Konanie o dedičstve začalo podaním návrhu manželky poručiteľa, ktorá 

trvala na tom aby sa konania v postavení účastníka konania zúčastnila aj jej 

dcéra z prvého manželstva, ktorá nebola dcérou poručiteľa a ani 

s poručiteľom nežila v spoločnej domácnosti. 

- Uveďte, ako bude postupovať súd, ak dcéru navrhovateľka označí 

v návrhu na začatie konania. 

- Kto bude prejednávať dedičstvo?  

- Bude procesnou vadou, ak sa na prejednanie dedičstva nenariadi 

pojednávanie?  

 

 

 


