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Plán prednášok a seminárov z predmetu Občianske právo procesné 1 v študijnom programe 
Ekonómia a právo akademický rok 2022/2023, zimný semester. 

 
Prednáška: záznam (podľa linku uvedeného v príslušnom týždni) 
Prednášajúci:  
doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. 
doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD. 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
Mgr. Marek Ivančo PhD. 
 
Vyučujúci:     JUDr. Martina Haršányová, PhD. 
 
1. týždeň (19. 09. 2022 – 23. 09. 2022) 
Prednáška: Pojem civilného práva procesného a civilného procesu, sústava súdov, zloženie súdu, 
vnútorná organizácia súdov; Vybrané princípy sporového konania – ich význam 
  
https://web.microsoftstream.com/video/12f37ab7-fb17-47df-8797-d0adf5746054?search=%23KOP 
  
  
2. týždeň (26. 09. 2022 – 30. 09. 2022) 
Prednáška : Procesné podmienky viažuce sa na súd (právomoc a príslušnosť) 
  
https://web.microsoftstream.com/video/6413a7c5-95f4-4205-ba14-0fac0f6cd36b?search=%23KOP 
  
  
3. týždeň (03. 10. 2022 - 07. 10. 2022) 
Prednáška: Strany sporu a procesné podmienky viažuce sa na strany sporu, iné subjekty konania ( 
postavenie prokurátora v civilnom procese), zastúpenie 
  
https://web.microsoftstream.com/video/572c3ee5-f0ed-4fbc-878a-75a24be484ba?search=%23KOP 
  
  
4. týždeň (10. 10. 2022 - 14. 10. 2022) 
Prednáška: Procesné úkony všeobecne, procesné úkony súdu, doručovanie 
  
https://web.microsoftstream.com/video/9f167ff6-7b91-4c8a-bd0c-5a420b5f698d?search=%23KOP 
  
  
5. týždeň ( 17. 10. 2022 - 21. 10. 2022) 
Prednáška: Žaloba, dispozičné procesné úkony, procesný útok a obrana 
  
https://web.microsoftstream.com/video/344ed285-4e14-4a21-9467-592a808064f6?search=%23KOP 
  
  

https://web.microsoftstream.com/video/12f37ab7-fb17-47df-8797-d0adf5746054?search=%23KOP
https://web.microsoftstream.com/video/6413a7c5-95f4-4205-ba14-0fac0f6cd36b?search=%23KOP
https://web.microsoftstream.com/video/572c3ee5-f0ed-4fbc-878a-75a24be484ba?search=%23KOP
https://web.microsoftstream.com/video/9f167ff6-7b91-4c8a-bd0c-5a420b5f698d?search=%23KOP
https://web.microsoftstream.com/video/344ed285-4e14-4a21-9467-592a808064f6?search=%23KOP
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6. týždeň (24. 10. 2022 - 28. 10. 2022) 
Prednáška: Konanie v prvej inštancii (predbežné prejednanie sporu, konanie s  pojednávaním) 
  
https://web.microsoftstream.com/video/ac68acc8-4fbe-4cef-a736-27e4a0bf4e13?search=%23KOP 
  
  
7. týždeň (31. 10. 2022 - 04. 11. 2022) 
Prednáška: Dokazovanie a dôkazné prostriedky 
  
https://web.microsoftstream.com/video/ef2dc846-5974-4d3b-9227-08c8b8b3c4dc?search=%23KOP 
  
https://web.microsoftstream.com/video/fad242ee-b15d-4d7e-91e6-257a66213004?search=%23KOP 
  
  
8. týždeň (07. 11. 2022 - 11. 11. 2022) 
Prednáška: Súdne rozhodnutia 
  
https://web.microsoftstream.com/video/3a15a1a6-e931-47f7-aa96-13ef07833489 
  
  
9. týždeň (14. 11. 2022 – 18. 11. 2022) 
Prednáška: Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí, trovy konania 
  
https://web.microsoftstream.com/video/d787c586-52a2-41bc-ab20-497a1cadf2e7?search=%23KOP 
https://web.microsoftstream.com/video/16c42eea-8867-4637-9de7-000a22ce7d61  
  
 
10. týždeň (21. 11. 2022 – 25. 11. 2022) 
Prednáška: Osobitné procesné postupy , skrátené konania a skrátené rozhodnutia 
  
https://web.microsoftstream.com/video/7447e76b-ea47-45c0-b6b7-968343378f02 
  
  
11. týždeň (28. 11. 2022 – 02. 12. 2022) 
Prednáška: Spory s ochranou slabšej strany 
  
https://web.microsoftstream.com/video/a0620f88-a3e1-4f62-89ff-531772fec279 
  
  
12. týždeň (05. 12. 2022  – 09. 12. 2022) 
Prednáška: Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia 
  
https://web.microsoftstream.com/video/7c362b95-5a8f-4146-8374-b9c971a0093e?search=%23KOP 
 

https://web.microsoftstream.com/video/ac68acc8-4fbe-4cef-a736-27e4a0bf4e13?search=%23KOP
https://web.microsoftstream.com/video/ef2dc846-5974-4d3b-9227-08c8b8b3c4dc?search=%23KOP
https://web.microsoftstream.com/video/fad242ee-b15d-4d7e-91e6-257a66213004?search=%23KOP
https://web.microsoftstream.com/video/3a15a1a6-e931-47f7-aa96-13ef07833489
https://web.microsoftstream.com/video/d787c586-52a2-41bc-ab20-497a1cadf2e7?search=
https://web.microsoftstream.com/video/16c42eea-8867-4637-9de7-000a22ce7d61
https://web.microsoftstream.com/video/7447e76b-ea47-45c0-b6b7-968343378f02
https://web.microsoftstream.com/video/a0620f88-a3e1-4f62-89ff-531772fec279
https://web.microsoftstream.com/video/7c362b95-5a8f-4146-8374-b9c971a0093e?search=%23KOP
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Zoznam materiálov na semináre z predmetu Občianske právo procesné 1 v študijnom programe 
Ekonomia a právo akademický rok 2022/2023, zimný semester. 

  
Vyučujúci: JUDr. Martina Haršányová, PhD. 
  
Študenti sú povinní disponovať  na prednáškach a seminároch týmito právnymi predpismi: zákon  
č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 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  20. 09. 2022  
Seminár: Úvodný organizačný seminár s inštrukciami k úspešnému zvládnutiu predmetu 
 
2.týždeň  27. 09. 2022 
Seminár: 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 
• uznesenie Ústavného súdu SR z 9. 2. 2018, sp. zn. IV. ÚS 99/2018 ( princíp právnej istoty 
a predvídateľnosti  súdneho rozhodnutia) 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. marca 2018, sp. zn. 3 Cdo 198/2017( retrospektívne pôsobenie 
zmeny judikatúry) 
• Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. októbra 2017, sp. zn. 6Cdo/129/2017( definícia ustálenej 
rozhodovacej praxe) 
 
3.týždeň  04. 10. 2022 
Seminár: 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. 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. marca 2014, sp. zn. 8Sžo/31/2013( pochybnosti o splnení 
procesných podmienok, zákaz denegatio iustitiae) 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. apríla 2015, sp. zn. 3Ndob/6/2015 ( prikázanie veci inému súdu) 

http://www.usoud.cz/
http://iuridica.truni.sk/images/files/publikacie/liber-amicorum-jan-lazar/stevcek-marek.pdf
http://iuridica.truni.sk/images/files/publikacie/liber-amicorum-jan-lazar/stevcek-marek.pdf
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• uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. októbra 2012, sp. zn. 8Nds/22/2012( priorita odstraňovania 
vád podania pred skúmaním vecnej príslušnosti) 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. 10. 2012, sp. zn. 3 Ndc 23/2012 (delegácia z dôvodu vhodnosti 
pri výlučnej miestnej príslušnosti) 
• uznesenie Ústavného súdu SR z 20.9.2017, sp. z n. III. ÚS 572/2017 (uplatnenie práva na nepríslušnom 
rozhodcovskom súde a premlčanie práva) 

  
 

4. týždeň 11. 10. 2022  
Seminár: 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 
• uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. 9. 2018, č. k. IV. ÚS 479/2018-28, zdroj a právna 
veta: ustavnysud.sk ( postavenie strán sporu o vyporiadanie BSM) 
• uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 9. 2. 2018, sp. zn. IV. ÚS 112/2018 ( právny záujem intervenienta 
na výsledku konania) 
 
5. týždeň  18. 10. 2022  
Seminár: 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 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. 10. 2018, sp. zn. 5Cdo/65/2018, zdroj: nsud.sk, právna veta 
a spracovanie: najprávo.sk ( chyba v dátume doručenia uvedenom na doručenke) 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 10. januára 2018, sp. zn. 3Cdo/204/2017 ( účinky doručenia 
a odcudzenie oznámenia o doručení) 
• uznesenie Ústavného súdu SR z 31. augusta 2017, sp. zn. I. ÚS 389/2017( charakter rozhodnutia 
o poriadkovej pokute, jednoinštančnosť konania) 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. júna 2018, sp. zn. 4 Cdo 73/2018 ( odpustenie zmeškania lehoty) 
• uznesenie Ústavného súdu SR z 13. februára 2018, sp. zn. III. ÚS 67/2018 ( predpoklady využitia 
poriadkovej pokuty) 

  
6. týždeň  25. 10. 2022 
Seminár: Žaloba – formálne a obsahové náležitosti, druhy žalôb a druhy petitov ( praktická formulácia 
petitov) dispozičné procesné úkony, procesný útok a obrana 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. októbra 2017, sp. zn. 4Cdo/219/2016 ( nejasné označenie strany 
sporu, vada podania a podmienky konania) 
• nález Ústavného súdu SR z 31. augusta 2017, sp. zn. I. ÚS 143/2017( prípustnosť návrhu na zmenu 
strán sporu) 
• uznesenie Ústavného súdu SR z 23. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 263/2018 (procesnoprávny  predpoklad 
pripustenia zmeny v osobe žalobcu) 
  

http://ustavnysud.sk/
http://nsud.sk/
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7. týždeň 01. 11. 2022- štátny sviatok 
Seminár: 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. 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2018, 5 Cdo 103/2018 ( nezaznamenanie priebehu výsluchu 
zákonným spôsobom) 
• uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. 9. 2018, č. k. IV. ÚS 479/2018-28, zdroj a právna 
veta: ustavnysud.sk, 
  
8. týždeň 08. 11. 2022 
Seminár: 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 
• Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 
• rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. apríla 2017, sp. zn. 3 Cdo 2/2016 ( dôkazné bremeno) 
• uznesenie Ústavného súdu SR z 19. januára 2017, sp. zn . II. ÚS 58/2017 ( procesné postavenie 
zástupcu ) 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2013, sp. zn. 7 Cdo 16/2013( dôkaz listinou v cudzom 
jazyku) 
  
9. týždeň 15. 11. 2022 
Seminár: Súdne rozhodnutia (klasifikácia, náležitosti, odôvodňovanie súdnych rozhodnutí) 
• 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. 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. decembra 2017, sp. zn. 4 Cdo/194/2017( náležitosti 
medzitýmneho rozsudku) 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2018, sp. zn. 8Cdo/37/2018 ( 
neprípustnosť  preformulovania výroku) 
• nález Ústavného súdu SR z 23. 11. 2011, sp. zn. I. ÚS 269/2011-55( viazanosť súdu rozsudkom 
vydanom v trestnom konaní) 
• stanovisko Najvyššieho súdu ČR z 11. novembra 1986, sp. zn. Cpj 44/86, R 16/1987 ( uznesenie – 
zmier) 
  
10. týždeň 22. 11. 2022 
Seminár: 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 
• Gešková, K.: Odklad vykonateľnosti rozhodnutia a jeho vplyv na exekučné konanie. Bulletin slov. 
advokácie  č. 11/2009 
• 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 
• nález Ústavného súdu SR z 21. júna 2018, sp. zn. IV. ÚS 187/2018 

http://ustavnysud.sk/
http://www.bulletin-advokacie.cz/dukazni-bremeno-v-rizeni-o-zaplaceni-smenky
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• uznesenie Ústavného súdu SR z 1. februára 2018, sp. zn. IV. ÚS 83/2018 ( účelnosť vynaložených trov) 
• uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. decembra 2018, sp. zn. 1ObdoG/1/2018( prípustnosť dovolania 
GP proti rozhodnutiu o trovách konania) 
• Uznesenie Ústavného súdu SR z 18. januára 2018, sp. zn. II. ÚS 49/2018-16 ( k § 256 CSP) 
• Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. 2. 2018, sp. zn. 7Cdo/14/2018 ( procesná ekonómia pri 
rozhodovaní o trovách konania) 
  
11. týždeň 29. 11. 2022 
Seminár: 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. 
• 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 
  
  
12. týždeň 6. 12. 2022 
Seminár: Spory s ochranou slabšej strany – procesné odlišnosti v priebehu konania 
• Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 20. 9. 2018, C448/17 ( 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 
  
13. týždeň 13. 12. 2022 
Seminár: 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) 
• 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) 
 


