
 

Plán prednášok a seminárov z predmetu Občianske právo procesné 2, 
študijný program Právo a ekonómia 

akademický rok 2022/2023, letný semester  
  

  

Prednášajúci: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD., doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., Mgr. Marek 

Ivančo, PhD. 

 

Vyučujúci: JUDr. Martina Haršányová, PhD. 

 

  

1. týždeň (13. 2. – 17.2. 2023)  

Prednáška: Opravné prostriedky – význam, opravné systémy, klasifikácia opravných prostriedkov, 

podmienky prípustnosti všeobecne  

Odvolanie – podmienky prípustnosti, účinky podania odvolania, spôsoby rozhodnutia o odvolaní  

 

2. týždeň (20.2. – 24.2. 2023)  

Prednáška: Dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora – podmienky prípustnosti, priebeh 

konania, spôsoby rozhodnutia o dovolaní  

 

3. týždeň (27.2. – 3.3. 2023)  

Prednáška: Žaloba na obnovu konania – podmienky prípustnosti, priebeh konania, spôsoby 

rozhodnutia o žalobe na obnovu konania  

 

4. týždeň (6.3. – 10.3. 2023)  

Prednáška: Civilný mimosporový proces – všeobecné východiská, procesné odlišnosti  

 

5. týždeň (13. 3 – 17.3 2023)  

Prednáška: Konanie o dedičstve, postavenie a činnosť notára v konaniach podľa CMP  

 

6. týždeň (20.3. -24. 3. 2023)  

Prednáška: Mimosporové konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb  

 

 



 

7. týždeň (27.3. – 31. 3. 2023)  

Prednáška: Mimosporové konania vo veciach maloletých, výkon rozhodnutia vo veciach 

starostlivosti o maloletých  

 

8. týždeň (3. 4. – 7. 4. 2023)  

Prednáška: Trovy konania – pojem, funkcie, druhy, zákon č. 72/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a 

poplatku za výpis z registra trestov, Rozsah povinnosti platenia a náhrady trov konania, 

rozhodovanie o trovách konania, CSP, CMP  

 

9. týždeň (10.4. – 14. 4. 2023) = Veľkonočné sviatky, prednáška sa nerealizuje 

 

10. týždeň (17. 4. – 21.4. 2023)  

Prednáška: Exekučné konanie ako druh civilného procesu, princípy exekučného konania a jeho 

priebeh  

 

 

11. týždeň (24.4. – 28.4. 2023)  

Prednáška: Ochrana a obrana povinného v exekučnom konaní  

 

12. týždeň (1.5 – 5.5. 2023)  

Prednáška: Exekúcia na peňažné plnenie  

 

 

13. týždeň ( 8.5.  – 12.5. 2023)  

Prednáška: Exekúcia na nepeňažné plnenie  

  

  



 

Zoznam materiálov na semináre z predmetu Občianske právo procesné 2 

študijný program Právo a ekonómia 

akademický rok 2022/2023, letný semester 

 

Prednášajúci: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. , doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., Mgr. Marek 
Ivančo, PhD. 

 

Vyučujúci: JUDr. Martina Haršányová, PhD. 

  

Študenti sú povinní si nosiť na prednášky a semináre 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. 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.   

 

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,    

Smyčková, Filo. Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach. C.H. 

Beck, 2016,    

• Ficová a kol. Exekučné konanie. C.H. Beck, 2014,    

• Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kol. Civilný sporový poriadok. 

Komentár. 2. vydanie. C.H. Beck, 2022 

• Števček a kol. Civilné právo procesné. Úvod do civilného procesu a sporové konanie. C. H. Beck 

2022.  

• 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  

 

1. týždeň (20.2. – 24.2. 2023)  

Seminár: Opravné prostriedky – význam, opravné systémy, klasifikácia opravných prostriedkov, 

podmienky prípustnosti všeobecne  

• Ficová, S.: Systém opravných prostriedkov v civilnom procese. Bratislava : Manz, 1998   

 

Seminár: Odvolanie – podmienky prípustnosti, účinky podania odvolania, spôsoby rozhodnutia o 
odvolaní  

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. 5. 2017, sp. zn. 3Obo/5/2017, 

publikované v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR č. 7/2017 (R 65/2017)  

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. 2. 2018, sp. zn. 6Cdo/175/2017  

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. 5. 2015, sp. zn. 3 Cdo 156/2014, 

publikované v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR č. 1/2016 (R 8/2016)  

• Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 3. 9. 2013, sp. zn. III. ÚS 46/2013-40   

Löwy, A., Ivančo, M. Odvolanie voči pozitívne enumerovaným uzneseniam - krok vpred či vzad? 
In: Justičná revue, roč. 70, 2018, č. 8-9, s. 931-948  



 

  

 

  

2. týždeň (27.2. – 3. 3. 2023)  

Seminár: Dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora – podmienky prípustnosti, priebeh 

konania, spôsoby rozhodnutia o dovolaní 

• Števček, M.: Mala herba cito crescit alebo keď dvaja robia to isté. In: Bulletin slovenskej 

 advokácie, 2016, roč. 22, c.̌ 4, s. 21 – 30    

• Mazák, J.: Pokuta za dovolanie: Chybne pochopené tradície? In: Bulletin slovenskej advokácie, 

 2016, roč. 22, č. 4, s. 15 – 20   

• Rozhodnutie veľkého senátu Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 VCdo 2/2017  

• PL. ÚS 1/2018    

• Rozhodnutie veľkého senátu Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 VCdo 1/2018  

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 11. októbra 2017 sp. zn. 3 Cdo 157/2017   

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. februára 2018 sp. zn. 6 Cdo 160/2017   

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. januára 2018 sp. zn. 6 Cdo 29/2017    

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. januára 2018 sp. zn. 1 Cdo 97/2017    

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 19. januára 2017 sp. zn. 3 Cdo 236/2016   

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 8. decembra 2016 sp. zn. 3 Cdo 181/2016   

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. decembra 2016 sp. zn. 2 Cdo   

1286/2015  

 

3. týždeň (6. 3. – 10.3. 2023)  

Seminár: Žaloba na obnovu konania – podmienky prípustnosti, priebeh konania, spôsoby 

rozhodnutia o žalobe na obnovu konania  

• Ficová, S.: Konkurencia obnovy konania a dovolania. In: Justičná revue, 1997, č. 10, s. 26 a nasl.  

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 11. februára 2010, sp. zn.: 4 Cdo 18/2010 

 

4. týždeň (13.3. – 17.3. 2023)  

Seminár: Civilný mimosporový proces – všeobecné východiská, procesné odlišnosti  

• Smyčková, R., Kotrecová, A.: Civilný mimosporový proces a jeho hodnotové nastavenie. In: Zo 

súdnej praxe, 2016, roč. 21, č. 3, s. 105 – 108  

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 9. augusta 2017 sp. zn. 5 Cdo 47/2017  

• Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martiny ŠIMKOVIČOVEJ a Petra MARČEKA 

na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný  mimosporový 

poriadok, dostupný tu:  

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7106 

 

5. týždeň (20.3. – 24.3. 2023)  

Seminár: Konanie o dedičstve, postavenie a činnosť notára v konaniach podľa CMP  

• Zákon č. 323/ 1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v platnom znení  

• Rozsudok NS SR z 31. 7. 2012, sp. zn. 3 Cdo 197/ 2010 k odmietnutiu dedičstva  

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. januára 2018 sp. zn. 8 CdoGp 1/2017   

• PL. ÚS 12/2019   

 

 

6. týždeň (27.3. - 31.3. 2023)  



 

Seminár: Mimosporové konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb  

• Oznámenie MZV č. 317/2010 Z. z. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím  

• Vzhliadnutie  osoby  –  článok  dostupný  na  www.najpravo.sk  tu: 
http://www.najpravo.sk/clanky/rekodifikacia-vzhliadnutie-osoby.html  

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. júla 2018 sp. zn. 2 Cdo 31/2018  

• Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení v SR bez 
informovaného súhlasu – článok dostupný na www.cspsychiatr.cz tu: 

http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2017_2_72_78.pdf    

• Stopka pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony – článok dostupný na 
www.ulpianus.sk tu: http://www.ulpianus.sk/blog/stopka-pozbaveniu-sposobilostina- 

pravne-ukony/    
 

7. týždeň (3.4. – 7. 4. 2023)  

Seminár: Mimosporové konania vo veciach maloletých, výkon rozhodnutia vo veciach starostlivosti 

o maloletých  

Oznámenie MZV č. 209/1992 Zb. Dohovor o právach dieťaťa – komentár k čl. 12  

• Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 19. marca 2018 sp. zn. 3 Cdo 88/2017  

• Vyhláška MS SR č. 207/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia 

 vo veciach maloletých   

• Nález Ústavného súdu SR z 21.11. 2017, sp. zn. III ÚS 442/2017 (Uznesenie o  nariadení 

výkonu rozhodnutia a možnosť odvolania)  

 

 

8. týždeň (10.4. – 14.4. 2023) = Veľkonočné sviatky 

 

 

9. týždeň (17. 4. – 21. 4. 2023)  

Seminár: Trovy konania – pojem, funkcie, druhy, zákon č. 72/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a 

poplatku za výpis z registra trestov, Rozsah povinnosti platenia a náhrady trov konania, 

rozhodovanie o trovách konania, CSP, CMP  

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

služieb  

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

• Sedlačko, F.: Súdne poplatky a súvisiace problémy v praxi. Bulletin slov. advokácie č. 7-8/2019  

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

• Uznesenie Ústavného súdu SR z 1. februára 2018, sp. zn. IV. ÚS 83/2018 (účelnosť 

 vynaložených trov)  

• Nález Ústavného súdu SR z 21. mája 2019, sp. zn. IV. ÚS 63/2019 (dorubovanie  súdneho 

poplatku po postúpení sporu z upomínacieho súdu) Rozsah povinnosti  platenia a náhrady trov 

konania, rozhodovanie o trovách konania    

• Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. februára 2018, sp. zn. 7 Cdo/14/2018 (procesná ekonómia 

pri rozhodovaní o trovách konania)   

• Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. decembra 2018, sp. zn. 1 ObdoG/1/2018 (prípustnosť 

dovolania GP proti rozhodnutiu o trovách konania)   

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

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



 

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

• Uznesenie Ústavného súdu SR zo 4. júna 2019, sp. zn. I. ÚS 236/2019 (následky  nezaplatenia 

preddavku na trovy dôkazu)  

 

 

 

10. týždeň (24. 4. – 28.4. 2023)  

Seminár: Exekučné konanie ako druh civilného procesu, princípy exekučného konania a jeho 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 c.̌ 6/2015   

 

 

11. týždeň (1. 5. – 5. 5. 2023)  

Seminár: Ochrana a obrana povinného v exekučnom konaní  

• Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. apríĺ a 2011, č. k. I. Ú S 100/2011-42  

• Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. mája 2015, sp. zn. 3 ECdo 154/2013 (vymedzenie 

 príslušenstva v exekučnom titule (notárskej zápisnici)  

 

 

12. týždeň (8.5. – 12.5. 2023)  

Seminár: Exekúcia na peňažné plnenie  

• 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  

 

Seminár: Exekúcia na nepeňažné plnenie  

• 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  



  

  


