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Plán prednášok a seminárov z predmetu Občianske právo procesné 1 (PaE) 
akademický rok 2018/2019, zimný semester 

prednáška: pondelok 15:15 (AMF)                 seminár: pondelok 18:15 (223SB) 
 

Prednášajúci: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
Vyučujúci: JUDr. Denisa Hamranová, PhD. 

 
1. týždeň (24.9.2018 – 28.9.2018) 
Prednáška: Nekoná sa 
Semináre: Úvodné, organizačné 
 
2. týždeň (1.10.2018 – 5.10.2018) 
Prednáška a semináre: Pojem civilného práva procesného a civilného procesu, sústava súdov, zloženie 
súdu, vnútorná organizácia súdov; Princípy sporového konania 
 
3. týždeň (8.10.2018 – 12.10.2018) 
Prednáška a semináre: Procesné podmienky viažuce sa na súd (právomoc a príslušnosť) 
 
4. týždeň (15.10.2018 – 19.10.2018) 
Prednáška a semináre: Strany sporu a procesné podmienky viažuce sa na ne, Zastúpenie 
 
5. týždeň (22.10.2018 – 26.10.2018) 
Prednáška a semináre: Procesné úkony súdu, Doručovanie 
 
6. týždeň (29.10.2018 – 2.11.2018) 
Prednáška a semináre: Výučba neprebieha 
 
7. týždeň (5.11.2018 – 9.11.2018) 
Prednáška a semináre: Žaloba, dispozičné procesné úkony, procesný útok a obrana 
 
8. týždeň (12.11.2018 – 16.11.2018) 
Prednáška a semináre: Konanie v prvej inštancii (vrátane predbežného prejednania sporu 
a pojednávania) 
 
9. týždeň (19.11.2018 – 23.11.2018) 
Prednáška a semináre: Dokazovanie a dôkazné prostriedky 
 
10. týždeň (26.11.2018 – 30.11.2018) 
Prednáška a semináre: Súdne rozhodnutia 
 
11. týždeň (3.12.2018 – 7.12.2018) 
Prednáška a semináre: Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí, Trovy konania 
 
12. týždeň (10.12.2018 – 14.12.2018) 
Prednáška a semináre: Skrátené konania a skrátené rozhodnutia 
 
13. týždeň (17.12.2018 – 21.12.2018) 
Prednáška a semináre: Spory s ochranou slabšej strany, Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia 
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Zoznam materiálov na semináre z predmetu Občianske právo procesné 1 (PaE) 
akademický rok 2018/2019, zimný semester 

prednáška: pondelok 15:15 (AMF)                 seminár: pondelok 18:15 (223SB) 
 
Prednášajúci: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
Vyučujúci: JUDr. Denisa Hamranová, PhD. 
 
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. Na každý seminár je 
potrebné naštudovať si príslušnú kapitolu z: 

• Števček, Straka a kol. Prednášky a texty z civilného procesu. 2. vydanie, C.H. Beck, 2018, 

• Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kol. Civilný sporový poriadok. 
Komentár. C.H. Beck, 2016. 

1. týždeň (24.9.2018 – 28.9.2018) 
Prednáška: Nekoná sa 
Semináre: Úvodné, organizačné 
 
2. týždeň (1.10.2018 – 5.10.2018) 
Prednáška a semináre: Pojem civilného práva procesného a civilného procesu, sústava súdov, zloženie 
súdu, vnútorná organizácia súdov; Princípy sporového konania 

• zákon č.385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov 

• Števček, M. O temporalite procesných noriem (malé praktikum z teórie práva), In. Bulletin 
slovenskej advokácie č. 3/2015, s. 22-30 

• rozhodnutie Ústavného súdu ČR sp. zn. IV. ÚS 1241/2012 dostupné na http://www.usoud.cz/ 

• rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Delcourt v. Belgicko, 1970, séria A, č. 11  

• Števček M.: K problematike občianskoprávnych princípov a zásad. In: Liber amicorum Ján Lazar: 
pocta profesorovi Jánovi Lazarovi k 80. narodeninám, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014, 
ISBN 8080827915, 9788080827915 Dostupné na: 
http://iuridica.truni.sk/images/files/publikacie/liber-amicorum-jan-lazar/stevcek-marek.pdf  

3. týždeň (8.10.2018 – 12.10.2018) 
Prednáška a semináre: Procesné podmienky viažuce sa na súd (právomoc a príslušnosť) 

• Števček, M. K problematike tzv. kauzálnej príslušnosti niektorých slovenských súdov. In. 
Justičná revue 6 -7/2009, s. 852 a nasl. 

• Ficová, S. Otázniky nad kauzálnou príslušnosťou. In: Justičná revue 6-7/2009, s. 861 a nasl. 

4. týždeň (15.10.2018 – 19.10.2018) 
Prednáška a semináre: Strany sporu a procesné podmienky viažuce sa na ne, Zastúpenie 

• Hora, V.: Československé civilní právo procesní, Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, II.diel. str. 38 -
69 : o zastupování ve sporu ... 

• Zoulík, F.: Rovnost stran a profesionalita v civilním procesu, Bulletin advokacie 9/1999, s. 7- 20  

• uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29.09.2009 pod sp. zn. 4Cdo/193/2009 

5. týždeň (22.10.2018 – 26.10.2018) 
Prednáška a semináre: Procesné úkony súdu, Doručovanie 

• zákon č. 253/1998 Z.z. o o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky 

• Cornelius de Visser, C-292/10 z 15.03.2012 

http://www.usoud.cz/
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6. týždeň (29.10.2018 – 2.11.2018) 
Prednáška a semináre: Výučba neprebieha 
 
7. týždeň (5.11.2018 – 9.11.2018) 
Prednáška a semináre: Žaloba, dispozičné procesné úkony, procesný útok a obrana 
 
8. týždeň (12.11.2018 – 16.11.2018) 
Prednáška a semináre: Konanie v prvej inštancii (vrátane predbežného prejednania sporu 
a pojednávania) 

• Študenti sú v týždni predchádzajúcom semináru povinní navštíviť ľubovoľné civilné sporové 
konanie. O priebehu konania budú diskutovať na seminári. 

 
9. týždeň (19.11.2018 – 23.11.2018) 
Prednáška a semináre: Dokazovanie a dôkazné prostriedky 

• Chalupa, R. Důkazní břemeno v řízení o zaplacení směnky. Bulletin české advokacie č. 12/2015. 
Dostupné aj na http://www.bulletin-advokacie.cz/dukazni-bremeno-v-rizeni-o-zaplaceni-
smenky 

 
10. týždeň (26.11.2018 – 30.11.2018) 
Prednáška a semináre: Súdne rozhodnutia 

• 2. Stanovisko občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 03.12.2015 
uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 1/2016, 
s. 11 a nasl. 

 
11. týždeň (3.12.2018 – 7.12.2018) 
Prednáška a semináre: Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí, Trovy konania 

• vyhláška č. 655/2004 Z.z. Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych služieb, 

• zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 

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

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

12. týždeň (10.12.2018 – 14.12.2018) 
Prednáška a semináre: Skrátené konania a skrátené rozhodnutia 

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

• 93. Spoločné stanovisko zo dňa 20.10.2015 uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 8/2015, s. 3 a nasl. 

 
13. týždeň (17.12.2018 – 21.12.2018) 
Prednáška a semináre: Spory s ochranou slabšej strany, Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia 

• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. novembra 2012, sp. zn. 6 M Cdo 5/2012 (zaoberajte sa 
rozdielom medzi osvedčením určitých skutočností a ich dokázaním)  

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

• uznesenie Krajského súdu Prešov z 26. mája 2011, sp. zn. 6Co 84/2011 (porovnajte východiská 
z prezentovaného rozhodnutia s predpokladmi pre nariadenia neodkladného opatrenia) 


