
Zadania – strany sporu a ich modifikácie 

1. Dňa 25.4. 2017 bola na OS doručená žaloba vo veci ochrany osobnosti, ktorou sa žalobca JP 

domáhal  ospravedlnenia a finančného zadosťučinenia od žalovaného, z dôvodu uverejnenia 

nepravdivých informácií o žalobcovi na sociálnych sieťach, čím mu privodil ujmu na jeho 

právach, v dôsledku čoho s ním zamestnávateľ rozviazal pracovný pomer a manželka podala 

návrh  na rozvod manželstva. Posúďte uvedené východiská ak: 

a) Žalovaný dňa 18.4. 2017 po autonehode zomrel 

b) Žalovaný zomrel  17.2.2019 

c) Žalovaný TK sa narodil 6.3. 2003 

d) Žalobca si pre účely konania zvolil zástupcu – svojho dlhoročného kamaráta VK 

e) Žalobca udelil splnomocnenie JUDr. Petrovi P., ten podal žalobu v mene žalobcu, ale 

zastúpenie nepreukázal, - žalobu podal sám JP a na prvé pojednávanie sa dostavil JUDr. 

Peter P. a tvrdil, že je zástupcom žalobcu, pričom zastúpenie nevedel preukázať 

f) Autormi Informácií na sociálnych sieťach boli  aj  kamaráti Iveta a Michal, obidvaja maloletí 

– posúďte situáciu, ak žalobca o uvedenom vedel, a ak vedomosť o tomto nemal 

 

 

 

2. Iveta, Ján a Pavol mali v spoluvlastníctve pozemok, záhradu, zapísanú v KN na LV. Č. 2578 

o rozlohe 1500 m2. Z dôvodu stále sa opakujúcich intenzívnych nezhôd medzi nimi  Iveta dňa 

13. 2.2017 podala na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. 

a) Identifikujte okruh účastníkov konania ( viem vysvetliť iudicium duplex? ) 

b) Aký bude postup v konaní, ak Iveta ako žalovaného uvedie iba Jána 

c) Ján udelil plnomocenstvo na zastupovanie v konaní Pavlovi – vyhodnoťte 

d) Posúďte procesnú situáciu, ak sa Iveta bez uvedenia dôvodu rozhodne zobrať žalobu späť, 

pričom Jána a Pavla o tomto neupovedomí 

e) Koľko rozhodnutí vydá súd v tomto spore a môžu vyznieť s rôznym výsledkom pre strany? 

f) Ak Pavol voči rozsudku podá odvolanie, spôsobí právne následky jeho podania len pre 

seba? Potrebuje na tento úkon súhlas ostatných? 

 

Vyhodnoťte správnosť tvrdení: 

- Právnym dôvodom zastúpenia na základe splnomocnenia je jednostranný právny úkon 

- Civilnom procese môžem mať v tej istej veci viacerých zástupcov 

- Substitučné oprávnenie je možnosť zástupcu dať sa zastúpiť iným subjektom a platí generálne 

pre všetky spôsoby zastúpenia 

- Postulačná schopnosť je predpokladom riadneho zastúpenia 

- Procesného opatrovnícka možno ustanoviť fyzickej aj právnickej osobe 

- Zástupcom na základe splnomocnenia môže byť fyzická aj právnická osoba 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


