
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?   

 


