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Plán prednášok a seminárov z predmetu  

Vymožiteľnosť práva 
v súkromnoprávnych vzťahoch 

akademický rok 2020/2021, letný semester 
prednáška: dostupná online 

 
1. týždeň (15.02. – 19.2.2021) 
Prednáška a semináre: Úvod do civilného exekučného konania – pojem, história, princípy 

Zákon o starých exekúciách 
 
https://web.microsoftstream.com/video/4ae71be7-6d73-45e1-a197-
9c470c799d62?search=vymo%C5%BEite%C4%BEnos%C5%A5 
 
2. týždeň (22.02. – 26.2.2021) 
Prednáška a semináre: Exekučné konanie – vybrané inštitúty a priebeh 

 
https://web.microsoftstream.com/video/9fc5d403-c20b-400d-b384-
3119aa1a485d?search=vymo%C5%BEite%C4%BEnos%C5%A5 
 
3. týždeň (01.03. – 05.03.2021) 
Prednáška a semináre: Obrana a ochrana povinného a tretích osôb v exekučnom konaní 

 

https://web.microsoftstream.com/video/d3c0ffab-76c4-4ed0-934a-
ec2b78e1e9af?search=vymo%C5%BEite%C4%BEnos%C5%A5 

 

4. týždeň (08.03. – 12.03.2021) 
Prednáška a semináre: Exekúcia na peňažné plnenie I. 

  
https://web.microsoftstream.com/video/9d2cf98a-898c-4f26-9cf1-
28063d28cd54?search=vymo%C5%BEite%C4%BEnos%C5%A5 

 
5. týždeň (15.03. – 19.03.2021) 
Prednáška a semináre: Exekúcia na peňažné plnenia II. 
 
https://web.microsoftstream.com/video/9d2cf98a-898c-4f26-9cf1-
28063d28cd54?search=vymo%C5%BEite%C4%BEnos%C5%A5 
 
6. týždeň (22.03. – 26.03.2021) 
Prednáška a semináre: Exekúcia na nepeňažné plnenie 

 
https://web.microsoftstream.com/video/5d06beea-fa49-4f14-b3e4-
d48a28ecf891?search=vymo%C5%BEite%C4%BEnos%C5%A5 
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Zoznam materiálov na semináre z predmetu  

Vymožiteľnosť práva 

v súkromnoprávnych vzťahoch 
akademický rok 2020/2021, letný semester 

 
Vyučujúci:  
doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD., Mgr. Marek Ivančo, PhD., JUDr. Michal Dáni, Mgr. Petra Helt 

 
Študenti sú povinní si nosiť na prednášky a semináre tieto zákony v aktuálnom znení v tlačenej forme: 

 zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o 
zmene a doplnení ďalších zákonov, 

 zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, 

 zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Na každý seminár je potrebné naštudovať si príslušnú kapitolu z: 
 Števček, Kotrecová, Tomašovič, Molnár a kol. Exekučný poriadok. Komentár. 3 vydanie. C.H. 

Beck, 2018. 
 

1. týždeň (15.02. – 19.2.2021) 
Semináre: Úvod do civilného exekučného práva – pojem, história, princípy 

 Zákon 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 
2. týždeň (22.02. – 26.2.2021) 
Semináre: Exekučné konanie – vybrané inštitúty a priebeh 

 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12. februára 2015, sp. zn.: 3 ECdo 236/2014 
(prehodnotenie záverov exekučného súdu, ku ktorým dospel pred udelením poverenia na 
vykonanie exekúcie), publikované v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR č. 6/2015 

 Nález Ústavného súdu SR zo 14. 11. 2018, sp. zn . I. ÚS 259/2018-42, zdroj a analytická právna 
veta: ustavnysud.sk; spracovanie: najpravo.sk (zmena účastníka v exekučnom konaní) 

 Nález Ústavného súdu SR zo 30. januára 2019, spzn. PL. US 6/201-61 (rozpor § 61b ods. 3 EP s 
Ústavou SR) 

 
3. týždeň (01.03. – 05.03.2021) 
Semináre: Obrana a ochrana povinného a tretích osôb v exekučnom konaní 

 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. apríla 2011, č. k. I. ÚS 100/2011-42 

 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. mája 2015, sp. zn. 3 ECdo 154/2013 (vymedzenie 
príslušenstva v exekučnom titule (notárskej zápisnici) 

4. týždeň (08.03. – 12.03.2021) 
Semináre: Exekúcia na peňažné plnenia I. 

 Ficová, S.: K pojmovému vymedzeniu drobnej exekúcie. In: Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 2, s. 
176 – 187 

 Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia 

 Asturcom Telecomunicaciones SL proti Cristine Rodriguezovej Nogueirovej, C-40/08 zo 14. mája 
2009 

 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. novembra 2010, sp. zn.: 3 Cdo 8/2010 
(možnosť uspokojenia pohľadávky veriteľa voči jednému z manželov z majetku patriaceho do 
BSM), publikované z Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR č. 6/2015 
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 Uznesenie Ústavného súdu SR z 2. mája 2018, sp. zn. III. ÚS 180/2018 (exekúcia členského 

podielu v bytovom družstve) 

 
5. týždeň (15.03. – 19.03.2021) 
Semináre: Exekúcia na peňažné plnenia II.  

 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. júna 2017, sp. zn. 6Cdo/203/2015 (nemožnosť 
samostatného zaťaženia spoluvlastníckeho podielu spojeného s vlastníctvom bytu exekučným 
záložným právom) 

 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 663/2016 zo 7. 9. 2016 (viazanosť 
exekučného súdu exekučným titulom) 

 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. októbra 2013, sp. zn. 5 Obdo 22/2012 (účinky vyhlásenia 
konkurzu na exekučné záložné právo) 

 Nález Ústavného súdu SR z 28. júna 2016, číslo konania III. ÚS 157/2016-64 
 
6. týždeň (22.03. – 26.03.2021) 
Semináre: Exekúcia na nepeňažné plnenia 

 Zo správy a zhodnotenia rozhodovania súdov v Slovenskej socialistickej republike, prejednaných 

a schválených občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SSR, Cpj 11/77, z 15.6.1977, R 

14/1978 


