
1. KONZULTAČNÉ SÚSTREDENIE 

 

Názov predmetu:  

Občianske právo 3 

Dátum a čas sústredenia:  

1. skupina – sobota 5. marca 2016 od 13:45 do 18:10 (6 vyučovacích hodín) 

2. skupina – sobota 27. februára 2016 od 13:45 do 18:10 (6 vyučovacích hodín) 

Miesto sústredenia: 

 miestnosť č. 604/NB (šieste poschodie, nová budova) 

Témy sústredenia:  

- civilný proces,  

- základné princípy,  

- subjekty civilného procesu, 

- účastníctvo. 

Stručná osnova sústredenia: 

CIVILNÝ PROCES: 

- pojmové znaky civilného procesu, 

- druhy civilného procesu, 

- civilné právo procesné, 

- vzťah civilného procesu k iným právnym odvetviam, 

- pramene civilného práva procesného, 

- pôsobnosť civilno-procesných noriem,  

- výklad civilno-procesných noriem, 

- stručný vývoj civilného práva procesného na Slovensku. 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY: 

- princípy fungovania súdnictva, 

- právo na spravodlivý proces, 

- odvetvové princípy civilného procesu, 

- princíp oficiality a dispozičný princíp, 

- prejednací a vyhľadávací princíp, 

- princíp voľného hodnotenia dôkazov a legálnej dôkaznej teórie, 

- princíp arbitrárneho poriadku a legálneho poriadku, 

- princíp materiálnej a formálnej pravdy. 

SUBJEKTY CIVILNÉHO PROCESU: 

- subjekty konania a osoby zúčastnené na konaní, 

- procesnoprávny vzťah, 

- civilná právomoc súdov, 

- obsadenie súdu,  



- vylúčenie sudcov a iných osôb, 

- príslušnosť súdu a jej druhy, 

- skúmanie a rozhodovanie o príslušnosti súdu, 

- zákonný sudca. 

ÚČASTNÍCTVO: 

- predpoklady účastníctva, 

- vecná a procesná legitimácia, 

- zastúpenie, splnomocnenie, 

- strany sporu, 

- pristúpenie ďalšieho účastníka, zámena účastníka, 

- procesné nástupníctvo, 

- spoločenstvo účastníkov, 

- hlavný a vedľajší intervenient. 

 

Odporúčaná literatúra a právne predpisy: 

- zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (najmä čl. 1 – 18, § 1 – 95, § 466 – 

473), 

- zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (najmä čl. 1 – 14, § 1 – 13), 

- Všeobecná časť dôvodovej správy k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok a príslušná časť Osobitnej časti dôvodovej správy k zákonu č. 160/2015 Z. z. 

Civilný sporový poriadok, 

- Všeobecná časť dôvodovej správy k zákonu č. 16/2015 Z. z. Civilný mimosporový 

poriadok a príslušná časť Osobitnej časti dôvodovej správy k zákonu č. 160/2015 Z. z. 

Civilný mimosporový poriadok, 

- FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kol. Občianske súdne konanie. 2. vydanie. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 1 – 134,   

- SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces. Obecná 

část a sporné řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014 s. 1 – 74, 

- ŠTEVČEK, M. a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. 

2. vydanie. Bratislava: Eurokódex, s. r. o., 2013, s. 31 – 239, 

- WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení 

nalézací. 8. vydání. Praha: LEges, 2015, s. 17 – 166. 

 

Povinné pomôcky na konzultačné sústredenie: 

- ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, 

- ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako 

ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej 

Republiky, 

- zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, 

- zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, 

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 

- zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 



- zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch. 

 

Študenti sú povinní si na konzultačné sústredenie naštudovať zverejnené materiály na 

semináre č. 1 – 4 pre predmet Občianske právo 3 v dennej forme štúdia, uverejnené na 

webovej stránke katedry. 

Účasť na konzultačnom sústredení je pre študentov povinná.  

 

Mgr. Samuel Rybnikár 

Kontakt: samuel.rybnikar@flaw.uniba.sk, miestnosť č. 624/NB. 
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