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Témy: 
1. Skrátené konania a skrátené rozhodnutia   
2. Spory s ochranou slabšej strany – procesné odlišnosti v priebehu konania   

3. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia 

 

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: Skrátené konania a skrátené rozhodnutia 

 zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní 

 93. Spolocňe ́ stanovisko zo dňa 20.10.2015 uverejnene ́ v Zbierke rozhodnuti ́ a stanoviśk 
Najvysšǐeho súdu Slovenskej republiky c.̌ 8/2015, s. 3 a nasl. 

 Macur, J.: Platební rozkaz v civilním procesu České republiky a zemí Evropské unie, Právní 
rozhledy, č. 5/2002 

 Ficová, S.: Rozsudok pre zmeškanie ( kontumačný rozsudok) v občianskom súdnom konaní, 
Justičná revue, č. 3/200  

 
 
Seminár: Spory s ochranou slabšej strany – procesné odlišnosti v priebehu konania  

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 20. 9. 2018, C-448/17 ( odpor podaný právnickou osobou 
zameranou na ochranu spotrebiteľa v jeho individuálnej veci) 

 Lazíková, J., Števček, M.: Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese, Bulletin slov. advokácie, č. 
19/2013 

 PL. ÚS 11/2016 o návrhu Okresného súdu Košice II o súlade § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o 
ochrane spotrebiteľa s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy 

 nález Ústavného súdu SR z 1. decembra 2015, sp. zn. III. ÚS 90/2015 ( antidiskriminačný spor, 
dokazovanie) 

 III.ÚS90/2015 ( dôkazná situácia v antidiskriminačných sporoch) 

 Poruban,A.: Individuálne pracovnoprávne spory po rekodifikácii civilného procesného práva, 
Súkromné právo č. 2/2017   
 

 
Seminár: Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia 

 uznesenie Najvysšǐeho súdu SR z 28. novembra 2012, sp. zn. 6 M Cdo 5/2012 (zaoberajte sa 
rozdielom medzi osvedcěniḿ urcǐtyćh skutocňosti ́a ich dokázaniḿ)  

 uznesenie Najvysšǐeho súdu SR z 5. 8. 2010, sp. zn. 3 Cdo 149/2010  

 uznesenie Krajskeh́o súdu Presǒv z 26. mája 2011, sp. zn. 6Co 84/2011 (porovnajte vyćhodiská 
z prezentovaneh́o rozhodnutia s predpokladmi pre nariadenia neodkladneh́o opatrenia) 
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 uznesenie Ústavného súdu SR zo 16. mája 2018, sp. zn. I. ÚS 160/2018(väzba neodkladného 
opatrenia na konanie vo věci samej) 

 uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. októbra 2017, sp. zn. 5 Cdo/77/2017( vymedzenie 
dočasnosti neodkladného opatrenia v rozhodnutí súd 

 uznesenie Ústavného súdu SR z 3. augusta 2017, sp. zn. II. ÚS 491/2017( podmienky pre 
zrušenie neodkladného – předběžného opatrenia)  

 


