
P O U Č E N I E 

o procesných právach a povinnostiach účastníkov konania 
 

 

Možnosti zastúpenia 

 Účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať 

zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak takto zvoleným zástupcom nie je advokát, súd uznesením, ktoré 

doručí zastúpenému účastníkovi, rozhodne, že takéto zastúpenie nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý 

na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach. Ak je účastník zastúpený 

advokátom, zastupovanie iným zástupcom ako advokátom je vylúčené. Ustanovenia osobitného predpisu o 

advokácii tým nie sú dotknuté [§ 89 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) ]. 

 Ak to okolnosti vyžadujú, môže súd rozhodnúť, že ten, kto nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

musí byť v konaní zastúpený svojím zákonným zástupcom alebo procesným opatrovníkom, aj keď ide o vec, v 

ktorej by mohol konať samostatne [§ 9 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len 

„CMP“)]. 

 Podľa zákona 327/2005 Z. z. má účastník právo na poskytnutie právnej pomoci určeným advokátom alebo 

Centrom právnej pomoci, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie uvedené v tomto zákone. 

 

Podanie 

 Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa 

jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s 

prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto 

podanie urobil ( § 125 ods. 3 CSP). 

 

Poriadková pokuta 

 Tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní 

neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, nedostaví sa na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju 

neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, neuposlúchne príkaz súdu, ruší poriadok alebo 

dôstojný priebeh pojednávania alebo urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť poriadkovú pokutu až do 500 

eur (§ 102 ods. 1, 2 CSP). Pri opakovanom sťažení postupu konania môže súd uložiť poriadkovú pokutu do 2000 

eur (§ 102 ods. 3 CSP). 

 

Predvedenie 

 Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať 

predviesť. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza 

predvádzaný (§ 101 CSP). 

 

Doručovanie 

 Účastník má možnosť uviesť aj inú adresu na doručovanie písomností. 

 Ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných 

prípadoch podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol inú adresu na doručovanie, súd doručuje písomnosti fyzickej 

osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na 

území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca a právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v 

obchodnom registri alebo inom verejnom registri. Účastník si môže zvoliť zástupcu na doručovanie (§ 106 ods. 1 

a 2 CSP). 

  Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky, doručuje súd písomnosti 

tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Písomnosť sa 

považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie (§ 106 

ods. 3 CSP).  

 Ak sa návrh na začatie konania nepodarí doručiť účastníkovi konania, ktorý je fyzickou osobou, na adresu 

podľa § 106 ods. 1 písm. a), je súd povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie jeho skutočného pobytu. Ak 

sa súdu nepodarí návrh na začatie konania doručiť na adresu zistenú postupom podľa prvej vety, zverejní súd 

oznámenie o podanom návrhu na začatie konania na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. 

Návrh na začatie konania sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručený, a to aj vtedy, ak sa 

adresát o tom nedozvie (§ 116 CSP).  

 

 

 

 



Dokazovanie 

 Súd je povinný zistiť skutočný stav veci (§ 35 CMP). 

 Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 CSP). Súd je povinný vykonať aj iné dôkazy, 

ako navrhli účastníci, ak je to potrebné na zistenie skutočného stavu veci (§ 36 CMP).  

 Súd si môže osvojiť zhodné skutkové tvrdenia účastníkov, ak nemá pochybnosti o ich pravdivosti, len ak nie sú 

v rozpore s vykonaným dokazovaním (§ 37 CMP).    

 


