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Témy: 
1. Dokazovanie a dôkazné prostriedky   
2. Súdne rozhodnutia (klasifikácia, náležitosti, odôvodňovanie súdnych rozhodnutí)  

3. Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí, trovy konania  

 

Študenti sú povinní si nosiť na prednášky a semináre zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 

a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v aktuálnom znení v tlačenej forme.  

 
 
Seminár: Dokazovanie a dôkazné prostriedky 

 Chalupa, R. Důkazni ́brěmeno v rǐźeni ́o zaplaceni ́smeňky. Bulletin cěske ́advokacie c.̌ 12/2015. 
Dostupne ́ aj na http://www.bulletin-advokacie.cz/dukazni-bremeno-v-rizeni-o-zaplaceni-
smenky 

 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

 rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. apríla 2017, sp. zn. 3 Cdo 2/2016 ( dôkazné bremeno) 

 uznesenie Ústavného súdu SR z 19. januára 2017, sp. zn . II. ÚS 58/2017 ( procesné postavenie 
zástupcu ) 

 uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2013, sp. zn. 7 Cdo 16/2013( dôkaz listinou v 
cudzom jazyku) 

 
 
Seminár: Súdne rozhodnutia (klasifikácia, náležitosti, odôvodňovanie súdnych rozhodnutí) 

 2. Stanovisko obcǐanskoprávneho koleǵia Najvysšǐeho súdu Slovenskej republiky z 03.12.2015 
uverejnene ́v Zbierke rozhodnuti ́a stanoviśk Najvysšǐeho súdu Slovenskej republiky c.̌ 1/2016, 
s. 11 a nasl. 

 uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. decembra 2017, sp. zn. 4 Cdo/194/2017( náležitosti 
medzitýmneho rozsudku) 

 uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2018, sp. zn. 8Cdo/37/2018 ( neprípustnosť  
preformulovania výroku) 

 nález Ústavného súdu SR z 23. 11. 2011, sp. zn. I. ÚS 269/2011-55( viazanosť súdu 

rozsudkom vydanom v trestnom konaní) 

 stanovisko Najvyššieho súdu ČR z 11. novembra 1986, sp. zn. Cpj 44/86, R 16/1987 ( uznesenie 
– zmier) 

 
 
Seminár: Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí, trovy konania 

 vyhlásǩa c.̌ 655/2004 Z.z. Vyhlásǩa o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych sluzǐeb, 

 zákon c.̌ 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v zneni ́neskorsǐćh predpisov 

http://www.bulletin-advokacie.cz/dukazni-bremeno-v-rizeni-o-zaplaceni-smenky
http://www.bulletin-advokacie.cz/dukazni-bremeno-v-rizeni-o-zaplaceni-smenky
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 Gešková, K.: Odklad vykonateľnosti rozhodnutia a jeho vplyv na exekučné konanie. Bulletin 
slov. advokácie  č. 11/2009  

 Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5M Cdo 10/2013 

 nález Ústavneh́o súdu SR z 21. mája 2014, sp. zn. I. ÚS 759/2013-20 

 nález Ústavného súdu SR z 21. júna 2018, sp. zn. IV. ÚS 187/2018 

 uznesenie Ústavného súdu SR z 1. februára 2018, sp. zn. IV. ÚS 83/2018 ( účelnosť vynaložených 
trov) 

 uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. decembra 2018, sp. zn. 1ObdoG/1/2018( prípustnosť 
dovolania GP proti rozhodnutiu o trovách konania) 

 Uznesenie Ústavného súdu SR z 18. januára 2018, sp. zn. II. ÚS 49/2018-16 ( k § 256 CSP) 

 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. 2. 2018, sp. zn. 7Cdo/14/2018 ( procesná ekonómia pri 
rozhodovaní o trovách konania)  

 


