
JUDIKÁTY 

Občianskoprávne vzťahy – subjekty, predmet, obsah 

 

Spôsobilosť maloletého na právne úkony  

❖ Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22. decembra 2008 sp.zn. 8 CoP 

346/2008 

Pri rozhodovaní o spôsobilosti maloletých na právne úkony podľa § 9 Občianskeho zákonníka 

súd posudzuje rozumovú a vôľovú vyspelosť maloletého, pričom táto vyspelosť sa posudzuje 

objektívne, t.j. so zreteľom na všetkých maloletých rovnaného veku, nezisťuje sa 

subjektívne s ohľadom na každého maloletého osobitne. Pri zachovaní objektívneho 

hľadiska, je potrebné zohľadniť všetky okolnosti konkrétneho prípadu. Spôsobilosť maloletého 

na právne úkony sa posudzuje vždy so zreteľom na povahu právneho úkonu, o ktorý v 

konkrétnom prípade ide. 

 

Maloletí môžu nadobudnúť majetok nielen darovaním, ale aj vydržaním 

❖ Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. mája 2004, sp. zn. 4 Cdo 

21/2004: 

Vydržaním môže nadobudnúť vlastníctvo aj maloletý, ktorý prostredníctvom úkonov 

rodičov pri správ e jeho majetku vstúpil do dobromyseľnej držby a vykonával ju. 

Ak nemožno vylúčiť nadobudnutie vlastníckeho práva k veci vydržaním u žiadneho právneho 

subjektu, teda ani o fyzickej osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony, nemožno u takejto 

osoby vylúčiť ani splnenie jednej zo základných podmienok vydržania, a to podmienky 

oprávnenej držby. Pretože aj samotná držba je právom, má aj fyzická osoba, ktorá nemá 

spôsobilosť na právne úkony, spôsobilosť mať toto právo, teda spôsobilosť byť držiteľom. 

Nemá však spôsobilosť stať sa držiteľom vlastným konaním, ale len konaním cudzím, t. j. 

prostredníctvom zástupcu Zástupca musí mať vôľu nadobudnúť držbu nie pre seba, ale pre 

zastúpeného a vykonávať ju v mene zastúpeného. U maloletých detí nadobúdajú a vykonáva ú 

oprávnenú držbu (pod ktorou treba rozumieť faktické ovládanie veci s vôľou držiteľa nakladať 

s ňou v dobrej viere, že mu patrí) ich rodičia, ak sú ich zákonnými zástupcami, a to v rámci ich 

oprávnenia a zároveň povinnosti spravovať ich záležitosti. Vykonávajú ju dovtedy, kým 

vzhľadom na konkrétne okolnosti nenadobudnú maloleté deti spôsobilosť realizovať oprávnenú 

držbu vlastným konaním. 

 

Zastúpenie  

❖ Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. 03. 2013, sp. zn. 6Sžf/21/2012: 

Zastúpenie môže byť: - priame, pri ktorom zástupca koná v mene a v prospech inej osoby, alebo 

- nepriame, pri ktorom zástupca koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby.  

Zástupca musí vyhlásiť, že koná v prospech inej osoby, uvedie, či ide o zastúpenie priame alebo 

nepriame a preukáže sa plnou mocou. Osoba, ktorá nevyhlási, že koná v mene alebo na účet 



inej osoby, alebo vyhlási, že koná v mene alebo na účet inej osoby bez plnej moci, sa 

považuje za osobu konajúcu vo svojom vlastnom mene a na vlastný účet. 

 

Porušenie práva na dobrú povesť u politika  

❖ Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. mája 2010, sp. zn. 4 Cdo 149/2009  

K porušeniu práva na česť, resp. dobrú povesť, môže dôjsť slovom, písmom, obrazom i 

akýmkoľvek iným konaním difamujúcej (zneucťujúcej, znevažujúcej, dehonestujúcej, 

diskreditačnej) povahy. Ak k takémuto porušeniu malo dôjsť slovom, treba pri skúmaní 

primeranosti konkrétneho výroku v prvom rade odlíšiť, či sa jedná o skutkové tvrdenie alebo 

hodnotiaci úsudok (kritiku), pretože podmienky kladené na prípustnosť každej z týchto 

kategórií sa líšia. 

Skutkové tvrdenie sa opiera o fakt, objektívne existujúcu realitu, ktorá je zistiteľná pomocou 

dokazovania, pravdivosť tvrdenia je teda overiteľná. V zásade platí, že oznámenie pravdivej 

informácie nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, pokiaľ tento údaj nie je podaný tak, že 

skresľuje skutočnosť, či nie je natoľko intímny, že by odporoval právu na ochranu súkromia či 

ľudskej dôstojnosti. Z hľadiska pravdivosti skutkových tvrdení nie je nevyhnutné trvať na ich 

úplnej presnosti, ale je postačujúce, aby celkové vyznenie určitej informácie zodpovedalo 

pravde, teda stačí, aby pravdivá bola podstatná časť tvrdenia (oznámenia). Porušenie práva na 

česť, resp. dobrú povesť, môže byť spôsobené len takými skutkovými tvrdeniami, ktoré sú 

objektívne spôsobilé privodiť ujmu na cti, resp. dobrej povesti dotknutého subjektu, v očiach 

ostatných fyzických osôb, a teda pôsobiť difamačne. Či je určité tvrdenie difamujúce, treba 

posúdiť nielen podľa použitých výrazov a formulácií, ale podľa celkového dojmu s 

prihliadnutím ku všetkým súvislostiam a okolnostiam, za ktorých k tvrdeniu došlo. 

Na rozdiel od skutkového tvrdenia hodnotiaci úsudok vyjadruje subjektívny názor svojho 

autora, ktorý k danému faktu zaujíma určitý postoj tak, že ho hodnotí z hľadiska správnosti a 

prijateľnosti, a to na základe vlastných (subjektívnych) kritérií. Hodnotiaci úsudok nemožno 

akokoľvek dokazovať, je však potrebné skúmať, či sa zakladá na pravdivej informácii, či forma 

jeho verejnej prezentácie je primeraná a či zásah do osobnostných práv je nevyhnutným 

sprievodným javom kritiky, to znamená, či primárnym cieľom kritiky nie je hanobenie či 

zneuctenie danej osoby. Treba teda rozlišovať medzi kritikou prípustnou (oprávnenou) a medzi 

kritikou, ktorá môže tvoriť podstatu neoprávneného porušenia práva na česť (dobrú povesť). 

Ak má byť kritika prípustná, musí byť vecná, konkrétna a primeraná (zodpovedajúca) čo do 

obsahu, formy a miesta. Vecnosť kritiky vyžaduje, aby kritika vychádzala z pravdivých 

skutočností (podkladov) ako premís pre hodnotiaci úsudok. Hodnotiaci úsudok musí byť totiž 

záverom, ktorý možno na základe uvedených skutočností logicky dovodiť. Konkrétnosť kritiky 

znamená, že hodnotiaci úsudok sa musí opierať o konkrétne skutočnosti. Primeranosť kritiky 

čo do obsahu, formy a miesta (použitými výrazmi, formuláciami, spojeniami), znamená, že 

nevybočuje z medzí nutných k dosiahnutiu sledovaného a zároveň spoločensky uznávaného 

účelu (cieľa). 

 

Práva na ochranu osobnosti sa samozrejme môžu domáhať aj politici a ostatne verejne 

činné osoby, no kritériá posúdenia skutkových tvrdení a hodnotiacich úsudkov sú v ich 



prípadoch omnoho mäkšie v prospech pôvodcov týchto výrokov. Je to dané skutočnosťou, 

že osoba vstúpiaca na verejnú scénu musí počítať s tým, že ako osoba verejne známa bude 

pod drobnohľadom verejnosti, ktorá sa zaujíma o jej profesionálny ako aj súkromný život 

a súčasne ho hodnotí, zvlášť, ak ide o osobu, ktorá spravuje verejné záležitosti. 

 

Prípad chlapca, ktorý upadol do bdelej kómy kvôli pochybeniu lekára pri rutinnej 

operácii nosnej prepážky 

- Príbuzní chlapca  požadovali aj nemajetkovú ujmu za porušenie práva na 

súkromie, ktoré v seba zahŕňa právo na plnohodnotný rodinný život) 

 

❖ Krajský súd Nitra, sp. zn.: 9 Co/330/2012 zo dňa 02. 10. 2013 

Pokiaľ odporca namietal, že u navrhovateľov v 2. a 5. rade nedošlo k zníženiu vážnosti a 

dôstojnosti v spoločnosti a túto domnienku nepreukázali, odvolací súd poukazuje na ustálenú 

judikatúru slovenských i českých súdov, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. 

rozhodnutie vo veci Niemietz v. Nemecko z roku 1993 a rozhodnutie vo veci Beldjoudi 

v.Francúzko z roku 1992), v zmysle ktorej právo na súkromie zahŕňa aj rozvíjanie a 

možnosť rozvíjania vzťahov s blízkymi osobami. Z uvedeného je teda zrejmé, že k ujme, 

ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila súkromný a rodinný život navrhovateľov, teda 

došlo.  

Samotné rozhodnutie v danej veci, predovšetkým v časti nárokov o nemajetkovú ujmu, by 

nemalo naplniť iba funkciu satisfakčnú, ale do popredia by malo i vyzdvihnúť otázku 

preventívno-sankčnú. Dopad samotného rozhodnutia by mal stimulovať pôvodcu 

neoprávneného zásahu k obozretnejšiemu postupu a primäť všetkých lekárov k povinnosti 

postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti „lege artis“, pretože takáto povinnosť by 

mala byť vždy základnou povinnosťou lekára pri výkone jeho povolania. 

 

Odporúčame prečítať si celý rozsudok, ktorý nájdete tu: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Rozsudok_9Co_330_2012%20(2).pdf 
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