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Študenti sú povinní si nosiť na semináre zo zameraním na dokazovanie v správnom konaní tieto 
zákony v aktuálnom znení v tlačenej forme:  

 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (priestupkový zákon) 
 
 

Študijné materiály na semináre so zameraním na dokazovanie v správnom konaní: 

 KOŠIČIAROVÁ, Soňa. Správny poriadok – Komentár s novelou účinnou od 1.1. 2004. Šamorín: 
Heuréka, 2004, 322 s. ISBN 80-89122-14-0. 

 POTASCH. P., HAŠANOVÁ, J., MILUČKÝ, J., VALLOVÁ, J. Všeobecné správne konanie – teória 
a prax. Bratislava : EUROKÓDEX, 2017, 216 s. , ISBN 978-80-8155-071-3 

 SREBALOVÁ, M. a kol.: Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015, 504 s., 
ISBN 978-8089603-30-5 

 SREBALOVÁ, M.  K postaveniu svedka v správnom konaní (Je možné v priestupkovom konaní 
použiť ako dôkazný prostriedok svedeckú výpoveď policajta, ktorý objasňoval priestupok?), 
Právny obzor. Roč. 99, č. 2, 2016, s. 116 – 137, ISSN 0032-6984 

 SREBALOVÁ, M. Právo byť vypočutý v zásadách správneho konania, Acta Facultatis Iuridicae 
Universitatis Comenianae, roč. 33, č. 1, 2014, s. 61 – 75, ISSN 1336-6912 

 SREBALOVÁ, M. Právo na riadne dokazovanie v procesných inštitútoch slovenského 
a pripravovaného českého zákona o priestupkoch, In. Verejná správa a priestupky, Eurokódex, 
Žilina 2016, ISBN 978-80-8155-064-5.  

 VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck,  
2019, 232 s., ISBN 978-80-89603-76-3 

 
 
Študenti sú povinní si nosiť na semináre zo zameraním na dokazovanie v civilnom procese tieto 
zákony v aktuálnom znení v tlačenej forme:  

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

 zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, 

 zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 

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

 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
 
 

Študijné materiály na semináre so zameraním na dokazovanie v civilnom procese: 

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

 Smyčková, Filo. Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach. C.H. 
Beck, 2016, 
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 Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kol. Civilný sporový poriadok. 
Komentár. C.H. Beck, 2016. 

 Smyčková, Števček, Tomašovič, Kotrecová a kol. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. C.H. 
Beck, 2017, 

 Števček, Kotrecová, Tomašovič, Molnár a kol. Exekučný poriadok. Komentár. 3 vydanie. C.H. 
Beck, 2018, 

 Lavický, P. Dukazní břemeno v civilním řízení soudním. Leges, 2017 

 Pobjak, T. Výsluch svedka v civilnom sporovom konaní. I. časť. Bulletin slovenskej advokácie č. 
9/2018 

 Pobjak, T. Výsluch svedka v civilnom sporovom konaní. I. časť. Bulletin slovenskej advokácie č. 
10/2018 

 
Študenti sú povinní si nosiť na semináre zo zameraním na dokazovanie v trestnom procese tieto 
zákony v aktuálnom znení v tlačenej forme:  

 zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, 

 zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. 
 
Študijné materiály na semináre so zameraním na dokazovanie v trestnom procese: 

 Čentéš, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2016 

 Čentéš, J. a kol.: Trestné právo procesné. Osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2016 

 Kurilovská, L.: Praktikum trestného práva procesného, Šamorín : Heuréka, 2013 

 Kurilovská, L.: Základné zásady trestného konania-účel a základná limitácia, Šamorín : Heuréka, 
2013 

 Čentéš, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Žilina : 
Eurokódex, 2019 
 

1. týždeň (15.2.2021, 12:15-14:25) 
- Všeobecný úvod do dokazovania v správnom konaní so zameraním na základné zásady 

správneho konania súvisiace so získavaním podkladov pre vydanie rozhodnutia 
a predovšetkým s postupom pri dokazovaní a s jednotlivými dôkaznými prostriedkami (zásada 
zákonnosti, vyšetrovacia zásada, zásada voľného hodnotenia dôkazov, zásada materiálnej 
pravdy) 

- Dôkazné prostriedky: výsluch svedka, znalecký posudok, ohliadka, listiny (verejné 
a súkromné), odborný posudok a možnosť využitia ďalších prostriedkov na dokazovanie. 
Čestné vyhlásenie. 

- Riešenie praktických otázok pri aplikácii zásad správneho konania vo vzťahu k dokazovaniu 
         
2. týždeň (22.2.2021, 12:15-14:25) 
- Postup pri dokazovaní: príprava ústneho pojednávania predovšetkým vo vzťahu    
k vykonávaniu dôkazných prostriedkov  
- Uskutočňovanie ústneho pojednávania a vykonávanie dôkazných prostriedkov 
- Zápisnica z ústneho pojednávania 
- Konkrétny priebeh ústneho pojednávania resp. ohliadky s rozdelením jednotlivých úloh so     
zameraním na dokazovanie, jeho fázy a priebeh 

 
3. týždeň (1.3.2020, 12:15-14:25) 
- Dokazovanie podľa správneho poriadku  všeobecne a špeciálne ustanovenia o dokazovaní 
a súvisiacich inštitútoch podľa osobitných predpisov  
- Dokazovanie pri správnom trestaní 
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- Hodnotenie dôkazov a odôvodnenie rozhodnutia  
- Viazanosť správneho orgánu názorom správneho súdu a dôkazné prostriedky 
 
4. týždeň (8.3.2021, 12:15-14:25) 
- základné zásady dokazovania platiace pre celé trestné konanie (vyhľadávacia zásada, zásada zistenia 
skutkového stavu bez dôvodných pochybností, zásada voľného hodnotenia dôkazov), 
- základné zásady dokazovania platiace pre štádium hlavného pojednávania (zásada bezprostrednosti, 
zásada ústnosti, zásada kontradiktórnosti), 
- základné pojmy dôkazného práva (pojem dôkaz, dôkazný prostriedok, prameň dôkazu) 
 
5. týždeň (15.3.2021, 12:15-14:25) 
- jednotlivé dôkazné prostriedky v prípravnom konaní (výsluch obvineného, výsluch poškodeného, 
výsluch svedka, odborná činnosť, znalecká činnosť, rekognícia, vyšetrovací pokus, rekonštrukcia, 
previerka výpovede na mieste), 
- proces dokazovania v prípravnom konaní, skrátené vyšetrovanie, vyšetrovanie, policajt ako subjekt 
dokazovania v prípravnom konaní, možnosť účasti obvineného a obhajcu na úkonoch prípravného 
konania, postavenie poškodeného v prípravnom konaní  
- praktické prípady zamerané na dokazovanie v prípravnom konaní  
 
6. týždeň (22.3.2021, 12:15-14:25) 
- jednotlivé dôkazné prostriedky na hlavnom pojednávaní (výsluch obvineného, výsluch poškodeného, 
výsluch svedka, výsluch znalca, listinné dôkazy), 
- proces dokazovania na hlavnom pojednávaní so zameraním na priebeh hlavného pojednávania, 
vplyv vyhlásenia obvineného na dokazovanie na hlavnom pojednávaní 
- dokazovanie v prípade konania dohody o vine a treste, dokazovanie v iných štádiách trestného 
konania 
- praktické prípady zamerané na dokazovanie na hlavnom pojednávaní  
 
7. týždeň (29.3.2021, 12:15-14:25) 
- Všeobecný vstup do dokazovania v civilnom procese so zameraním na sporové konanie a mimospor 

(princíp vyšetrovací a princíp dispozičný) 
- Dôkazné bremeno (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obo/52/2010) 
- Teórie dôkazného bremena v civilnom procese (sp. zn. nález Ústavného súdu SR III. ÚS 90/2015, 

uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3M Cdo 8/2011, uznesenie Najvyššieho súdu SR 4Cdo 13/2009, 
uznesenie Najvyššieho súdu SR 4Cdo 13/2009, uznesenie Najvyššieho súdu SR 6Cdo 81/2010, 
uznesenie Najvyššieho súdu SR 6M Cdo 17/2010) 

- Riešenie praktických problémov dôkazného bremena v rámci kazuistiky 
- Kontradiktórnosť a dokazovanie (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo/154/2009) 
 
8. týždeň (5.4.2021) 
Veľká noc 
 
9. týždeň (12.4.2021, 12:15-14:25) 
- Dôkazné prostriedky v sporovom konaní 
- Nezákonný dôkaz (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL.ÚS 67/2007, nález Ústavného súdu SR, II. ÚS - 
152/2008, nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 9. decembra 2014, sp. zn. II.ÚS 1774/14 ) 
- Výsluch svedka a hodnotenie svedeckej výpovede (rozsudok Najvyššieho súdu ČR 30Cdo/3577/2008, 
nález Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS/276/2014)) 
- Doktrína RAVEN 
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- Znalecké dokazovanie (Mitterpachová, J., Števček, M. Súkromný znalecký posudok v CSP – základné 
otázky), Bulletin slovenskej advokácie, 3/2017, s. 12 a nasl. 
 
10. týždeň (19.4.2020, 12:15-14:25) 
- hodnotenie dôkazov (uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Cdo/204/2009, uznesenie Najvyššieho 
súdu SR, sp. zn. 5Cdo/161/2010, nález Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 276/2014) 
- viazanosť súdu rozhodnutiami iných orgánov (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 269/2011) 
- prejudiciálna otázka v civilnom procese 
- konkrétny priebeh pojednávania za rozdelenia jednotlivých úloh so zameraním na dokazovanie jeho 
fázy a priebeh 
 
11. týždeň (26.4.2021, 12:15-14:25) 
- priebežné hodnotenie 
 
 


