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OSP
(1) Predseda senátu môže vo veciach 
prislúchajúcich senátu vykonávať len 
také úkony, ktorými sa nerozhoduje 
vo veci. 
(2) V prípadoch, keď podľa zákona 
môže konať a rozhodovať samosudca, 
prislúchajú mu práva, ktoré sú inak 
vyhradené senátu. 

46 CSP (1) Senát sa skladá z predsedu senátu a dvoch sudcov.
(2) Činnosť senátu riadi a organizuje predseda senátu.
(3) Predseda senátu vykonáva úkony súdu okrem vydania 
rozhodnutia, ktorým sa konanie končí. Vykonanie úkonu si 
môže vyhradiť senát. 

Precizuje sa úprava zloženia a rozhodovania senátom. Senát 
sa skladá z predsedu senátu, ktorý činnosť senátu riadi a or-
ganizuje, a dvoch sudcov. Vo veci samej rozhoduje senát, 
inak úkony súdu v zásade vykonáva predseda senátu, môže 
ich však vykonať aj senát, ak si to vyhradí. 

P
o

ra
d

a 
a 

hl
as

o
va

ni
e 

se
ná

tu 37 
OSP

(1) Senát rozhoduje po porade za 
prítomnosti zapisovateľa; nikto iný ne-
smie byť na porade prítomný. 
(2) Na rozhodnutie je potrebná väčši-
na hlasov, pričom hlasovať sú povinní 
všetci členovia senátu. Hlasovanie ve-
die predseda senátu. Prísediaci hlasujú 
pred sudcami a mladší sudcovia pred 
staršími sudcami, predseda senátu 
hlasuje posledný. 

47 CSP

109 
SSP

(1) Senát rozhoduje po neverejnej porade, na ktorej môže 
byť prítomný zapisovateľ; iné osoby nesmú byť na porade 
prítomné. 
(2) Na rozhodnutie je potrebná väčšina hlasov, pričom hla-
sovať sú povinní všetci členovia senátu. Funkčne mladší čle-
novia senátu hlasujú pred funkčne staršími členmi senátu. 
Predseda senátu hlasuje posledný. 

(2) Na zabezpečenie nerušeného priebehu pojednávania 
správny súd môže vykonať opatrenia potrebné na usmerne-
nie správania prítomných osôb. 

Prevzatá doterajšia úprava, formulačne 
upravená.
Právna úprava sa terminologicky precizuje tým, že sa vy-
púšťa inštitút prísediaceho. Explicitne špecifikuje, že hlasuje 
najprv funkčne mladší, potom funkčne starší sudca a ako 
posledný vždy predseda senátu. 
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(1) Na základe poverenia súdu je 
notár ako súdny komisár oprávnený 
viesť samostatne konanie o dedičstve 
smerujúce k vydaniu osvedčenia o de-
dičstve alebo k predloženiu veci súdu 
na vydanie uznesenia podľa § 175zd. 
Poverenie môže súd dodatočne meniť. 
Poverenie a zmena poverenia sú voči 
súdnemu komisárovi účinné, len čo 
mu ich súd oznámil.

16 
CMP

17 CMP

18 CMP

20 CMP

21 CMP

22 CMP

(1) V prípadoch ustanovených týmto zákonom súd poverí 
notára, aby ako súdny komisár konal a rozhodoval v určitej 
veci; poverenie nie je súdnym rozhodnutím. 

Poverenie je účinné, len čo ho súd notárovi oznámi. 

Súd môže uznesením odňať vec poverenému notárovi, ak 
napriek predchádzajúcemu upozorneniu súdu spôsobí zby-
točné prieťahy v konaní alebo v iných odôvodnených prí-
padoch.

Ak súd vec notárovi odňal alebo ak rozhodol, že je vylúčený, 
poverí iného notára. 

Ak je podľa osobitného predpisu ustanovený zástupca notá-
ra alebo náhradník notára, prevezme veci, v ktorých už súd 
udelil poverenie.

Ak notár poverí úkonmi súdneho komisára notárskeho kan-
didáta, úkony notárskeho kandidáta sa považujú za úkony 
notára.

Zmena právnej úpravy.
Rozhodovacia právomoc súdu je v prípadoch ustanovených 
CMP na základe súdneho poverenia delegovaná na notára 
ako súdneho komisára. Notár koná ako súdny komisár 
nielen v konaní o dedičstve (§ 161 CMP), ale aj v konaní 
o umorení listiny (§ 312 CMP).
Poverenie notára nie je súdnym rozhodnutím a nie je proti 
nemu prípustný opravný prostriedok. Notár nie je oprávnený 
odmietnuť poverenie.
Súd môže poverenému notárovi vec odňať, najmä ak napriek 
predchádzajúcemu upozorneniu súdu spôsobí zbytočné prie-
ťahy, a poveriť iného notára. O odňatí veci súd rozhoduje 
uznesením.

Zástupcu notárovi určí Notárska komora SR v prípade, ak 
notár nemôže vykonávať notársky úrad viac ako 30 dní  
z dôvodu choroby, čerpania dovolenky alebo z iných vážnych 
dôvodov a nie je zastúpený spoločníkom alebo notárskym 
kandidátom, alebo ak ide o pozastavenie alebo prerušenie 
výkonu notárskeho úradu. Po zániku výkonu notárskeho úra-
du ustanoví Notárska komora SR náhradníka notára. Ustano-
venie zástupcu notára upravuje § 17 zákona č. 323/1992 o 
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), ďalej len 
„Notársky poriadok“, a ustanovenia náhradníka notára § 19 
Notárskeho poriadku.

Úprava doteraz obsiahnutá v § 127 Spravovacieho poriadku. 
Notársky kandidát je zamestnanec notára, ktorého môže no-
tár písomne poveriť vykonávaním všetkých úkonov, ktoré sú 
predmetom notárskej činnosti, vykonávaním činnosti podľa 
§ 5 Notárskeho poriadku a vykonávaním úkonov súdneho 
komisára. Poverenie notárskeho kandidáta upravuje § 25 
ods. 1 Notárskeho poriadku.
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161 
CMP

(1) V konaní o dedičstve poverí súd notára, aby vo veci ko-
nal a rozhodoval. 
(2) Poverenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a) rozhodnutie o začatí dedičského konania, 
b) žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cudzine, ak z 

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou 
je Slovenská republika viazaná, vyplýva, že o poskytnu-
tie právnej pomoci môže požiadať výlučne súd, 

c) rozhodnutie o vylúčení notára a jeho zamestnancov, 
d) rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o dedičstve, ak sa 

dodatočne zistí, že poručiteľ žije, alebo ak bolo zrušené 
jeho vyhlásenie za mŕtveho.

Zmena právnej úpravy.
Celé prvoinštančné konanie o dedičstve vrátane vydávania 
všetkých rozhodnutí je zverené notárovi, ktorý je poverený 
ako súdny komisár.
Pôsobnosť notára v konaní o dedičstve sa rozširuje na všet-
ky procesné úkony a rozhodnutia, okrem taxatívne vyme-
novaných.
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cudzine je z pôsob-
nosti notára vylúčená, ak z osobitného predpisu alebo me-
dzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
vyplýva, že o poskytnutie právnej pomoci môže požiadať 
výlučne súd.
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OSP

312 
CMP

313 
CMP

(1) V konaní o umorenie listiny poverí súd notára, aby vo 
veci konal a rozhodoval. 
(2) Poverenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na 
a) žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cudzine, ak  

z osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, vyplýva, že  
o poskytnutie právnej pomoci môže požiadať výlučne 
súd, 

b) rozhodnutie o vylúčení notára a jeho zamestnancov. 

(1) Súd poverí notára so sídlom vo svojom obvode, ktorého 
v návrhu na umorenie listiny označil navrhovateľ. 

(2) Ak návrh na umorenie listiny neobsahuje označenie no-
tára podľa odseku 1, poverí súd notára so sídlom vo svojom 
obvode, ktorého určí náhodným výberom. 

Nová úprava. 
Celé prvoinštančné konanie o umorenie listiny vrátane vy-
dávania všetkých rozhodnutí je zverené notárovi, ktorý je 
poverený ako súdny komisár.
Pôsobnosť notára v konaní o umorenie listiny zahrňuje 
všetky procesné úkony a rozhodnutia, okrem taxatívne vy-
menovaných.
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cudzine je z pôsob-
nosti notára vylúčená, ak z osobitného predpisu alebo me-
dzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
vyplýva, že o poskytnutie právnej pomoci môže požiadať 
výlučne súd.

Nová úprava. 
V konaní o umorenie listiny má navrhovateľ možnosť si vy-
brať notára. Z dôvodu procesnej ekonómie je možnosť voľby 
obmedzená na notára so sídlom v obvode súdu miestne prís-
lušného na konanie o umorenie listiny (§ 311 CMP).
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OSP
(2) Notár v konaní podľa odseku 1 je 
oprávnený vydať rozhodnutia okrem 
rozhodnutí uvedených v osobitnom 
predpise. Proti rozhodnutiam notára 
vydaným v konaní o dedičstve je prí-
pustné odvolanie. Včas podaným od-
volaním osoby, ktorej bolo rozhodnutie 
určené na doručenie, sa toto rozhod-
nutie zrušuje a nové rozhodnutie vydá 
sudca; v ostatných prípadoch o odvo-
laní rozhodne odvolací súd. 
(3) Účastník konania sa nemôže vzdať 
odvolania proti rozhodnutiu notára. 

69 
CMP

70 
CMP

71 
CMP

72 
CMP

73 
CMP

Proti uzneseniu vydanému notárom ako súdnym komisárom 
je odvolanie prípustné. 

(1) Odvolanie proti uzneseniu vydanému notárom ako súd-
nym komisárom sa podáva u notára, ktorý uznesenie vydal. 
(2) Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané  
v lehote na súde prvej inštancie, ktorý notára poveril, alebo 
na príslušnom odvolacom súde. 

Po podaní odvolania notár predloží vec súdu prvej inštancie. 

(1) Ak nie sú dôvody na postup podľa odseku 2, súd prvej 
inštancie predloží na rozhodnutie odvolaciemu súdu odvola-
nie proti uzneseniu 
a) o spornom dedičskom práve podľa § 193, 
b) o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

podľa § 195 ods. 2, 
c) o dedičstve podľa § 203 ods. 1, 
d) o nariadení likvidácie dedičstva podľa § 205, 
e) ktorým sa návrh na umorenie listiny odmietol, 
f) ktorým sa návrh na umorenie listiny zamietol, 
g) o umorení listiny. 
(2) Ak na základe obsahu spisu dospeje súd prvej inštancie 
k záveru, že odvolanie proti uzneseniu uvedenému v odseku 
1 je dôvodné, odvolaním napadnuté uznesenie zmení alebo 
zruší a vec vráti notárovi na ďalšie konanie. 
(3) Proti uzneseniu súdu prvej inštancie o zmene napadnuté-
ho uznesenia je odvolanie prípustné. 
(4) Ak bola vec vrátená na ďalšie konanie, je notár právnym 
názorom súdu prvej inštancie viazaný.

(1) Ak nejde o odvolanie proti uzneseniu podľa § 72 ods. 1,  
je na konanie o odvolaní funkčne príslušný súd prvej inštan-
cie. 
(2) Ak nejde o prípad podľa § 72 ods. 3, proti rozhodnutiu 
súdu prvej inštancie o odvolaní nie je odvolanie prípustné. 
Proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie o odvolaní nie je do-
volanie prípustné.

Nová úprava. 
Ide o osobitnú úpravu odvolania proti uzneseniam vyda-
ným notárom ako súdnym komisárom. Proti uzneseniam 
vydaným notárom v konaní o dedičstve, ako aj v konaní  
o umorenie listiny je odvolanie zásadne prípustné. Odvolanie 
sa podáva u notára, ktorý bol poverený ako súdny komisár, 
priamo na súde prvej inštancie, ktorý notára poverila a kto-
rý o tomto odvolaní bude rozhodovať, alebo na príslušnom 
odvolacom súde. Nie je vylúčené, aby sa účastník konania 
odvolania vzdal. 
Na konanie o odvolaní voči meritórnym uzneseniam vyda-
ným notárom ako súdnym komisárom vymenovaným v § 72 
ods. 1 CMP je funkčne príslušný súd prvej inštancie, ktorý 
notára poveril.
Ak súd prvej inštancie odvolanie vyhodnotí ako dôvodné, 
potom
a) napadnuté rozhodnutie sám zmení; proti tomuto uznese-

niu je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací 
súd;

b) napadnuté rozhodnutie zruší a vráti súdnemu komisárovi 
na ďalšie konanie; notár je právnym názorom súdu prvej 
inštancie viazaný. 

Ak súd prvej inštancie vyhodnotí odvolanie ako nedôvodné, 
predloží ho na rozhodnutie odvolaciemu súdu. 
Na konanie o odvolaní voči ostatným uzneseniam vydaným 
notárom ako súdnym komisárom (s výnimkou meritórnych 
uznesení vymenovaných v § 72 ods. 1 CMP) je funkčne prí-
slušný súd prvej inštancie, ktorý notára poveril.
Proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie o odvolaní nie je odvo-
lanie ani dovolanie prípustné.
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(4) Z úkonov podľa odseku 1 sú vy-
ňaté žiadosti o poskytnutie právnej 
pomoci v cudzine. 

161 
CMP

312 
CMP

(2) Poverenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na 
b) žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cudzine, ak  

z osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, vyplýva, že  
o poskytnutie právnej pomoci môže požiadať výlučne 
súd,

(2) Poverenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na 
a) žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cudzine, ak  

z osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, kto-
rou je Slovenská republika viazaná, vyplýva, že o poskyt-
nutie právnej pomoci môže požiadať výlučne súd, 

Poverenie notára, aby konal a rozhodoval v konaní o dedič-
stve a v konaní o umorenie listiny, sa nevzťahuje na žiadosť 
o poskytnutie právnej pomoci v cudzine len v prípade, ak  
z osobitného predpisu alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou 
je Slovenská republika viazaná, vyplýva, že o poskytnutie 
právnej pomoci môže požiadať výlučne súd.
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38 
OSP

(5) Úkony notára podľa odseku 1 sa 
považujú za úkony súdu.

(6) Poverenie nie je súdnym rozhod-
nutím.

16 
CMP

16 
CMP

(2) Rozhodnutia vydané notárom a úkony vykonané notá-
rom na základe poverenia sú rozhodnutiami a úkonmi súdu 
prvej inštancie.

(1) V prípadoch ustanovených týmto zákonom súd poverí 
notára, aby ako súdny komisár konal a rozhodoval v určitej 
veci; poverenie nie je súdnym rozhodnutím. 

P
ro

ce
sn

é 
úk

o
ny

 
sú

d
u 96 CSP (1) Podanie sa zapisuje do súdneho registra.

(2) Všetky písomnosti, ktoré sa vzťahujú na to isté konanie, 
tvoria súdny spis.
(3) Podrobnosti o vedení súdneho spisu a súdneho registra 
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo spravodlivosti“). 

Nová úprava. 
Explicitná úprava zapisovania podaní do registra. Všetky 
písomnosti vzťahujúce sa na to isté konanie tvoria jeden 
spis. V podrobnostiach je odkázané na Spravovací poriadok.
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(1) Úkony, ktoré by príslušný súd 
alebo rozhodcovský súd mohol urobiť 
len s ťažkosťami alebo so zvýšenými, 
neúčelnými trovami alebo ktoré v jeho 
obvode nemožno urobiť, urobí na do-
žiadanie iný súd. 

104 
CSP

86 SSP

(1) Procesný úkon, ktorý by súd mohol vykonať len s ťažkos-
ťami alebo so zvýšenými, neúčelnými trovami alebo ktorý  
v jeho obvode nemožno vykonať, vykoná na dožiadanie iný 
súd. Súd vykoná dožiadanie prípisom, v ktorom uvedie úda-
je zo súdneho spisu, ktorých znalosť je potrebná na riadne 
vykonanie procesného úkonu. Dožiadaný súd podľa povahy 
veci a podľa toho, čo pri vykonávaní procesného úkonu 
vyšlo najavo, vykoná aj ďalšie nevyhnutné procesné úkony  
v dožiadaní neuvedené. 

(1) Procesný úkon, ktorý by príslušný správny súd mohol 
vykonať len s ťažkosťami alebo so zvýšenými, neúčelnými 
trovami alebo ktorý v jeho obvode nemožno vykonať, vyko-
ná na dožiadanie iný správny súd. Ak je to v záujme hos-
podárnosti konania nevyhnutné, môže dožiadanie vykonať 
i okresný súd. Správny súd vykoná dožiadanie prípisom,  
v ktorom uvedie údaje zo súdneho spisu, ktorých znalosť je 
potrebná na riadne vykonanie procesného úkonu. Dožiadaný 
správny súd podľa povahy veci a podľa toho, čo pri vyko-
návaní procesného úkonu vyšlo najavo, vykoná aj ďalšie 
nevyhnutné procesné úkony v dožiadaní neuvedené. 

Doterajšia úprava prevzatá  
v podstatných rysoch. 
Precizuje sa samotný procesný postup dožiadania tým, 
že sa explicitne ustanovuje, že dožiadanie súd vykoná prí-
pisom, uvádzajúc v ňom údaje zo súdneho spisu, ktorých 
znalosť je potrebná na riadne vykonanie procesného úkonu. 
Dožiadaný súd v prípade potreby vykoná aj iné, v dožiadaní 
neuvedené procesné úkony. 
Dožiadanie v správnom súdnictve môže v nevyhnutných 
prípadoch z dôvodu hospodárnosti vykonať aj okresný súd. 
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(2) Ak dožiadaný súd nemôže urobiť 
úkon vo svojom obvode, postúpi dožia-
danie súdu, v obvode ktorého možno 
úkon urobiť, ak je mu tento súd známy; 
inak dožiadanie vráti.

104 
CSP

86 SSP

(2) Ak dožiadaný súd nemôže vykonať procesný úkon a je 
to vhodné, postúpi dožiadanie inému súdu; inak dožiadanie 
vráti. Postúpenie oznámi dožadujúcemu súdu. 

(2) Ak dožiadaný správny súd nemôže vykonať procesný 
úkon a je to vhodné, postúpi dožiadanie inému správnemu 
súdu; inak dožiadanie vráti. Postúpenie oznámi dožadujúce-
mu správnemu súdu. 

Úprava prevzatá v podstatných rysoch.
Postúpenie dožiadania inému súdu je viazané na kritérium 
vhodnosti. Nóvum úpravy spočíva v oznámení dožiadaného 
súdu o postúpení veci dožadujúcemu súdu.
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OSP
(3) Úkony dožiadaného súdu robí sa-
mosudca; má pritom práva a povinnos-
ti predsedu senátu. 

Čiastková úprava nemá ekvivalent. 
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CSP

86 SSP

(3) O vykonaní dožiadaného procesného úkonu súd vyhoto-
ví správu o vybavení dožiadania, v ktorej oznámi výsledok 
dožiadania a trovy, ktoré vznikli v súvislosti s dožiadaním; 
podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, 
ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.

(3) O vykonaní dožiadaného procesného úkonu správny 
súd vyhotoví správu o vybavení dožiadania, v ktorej oznámi 
výsledok dožiadania a trovy, ktoré vznikli v súvislosti s do-
žiadaním; podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny 
predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“). 

Nová úprava. 
Ak nedôjde k vráteniu veci dožadujúcemu súdu, dožiadaný 
súd o vybavení dožiadania spíše správu o vybavení dožiada-
nia, v ktorej oznámi výsledok dožiadania a trovy, ktoré vznik-
li v súvislosti s dožiadaním s tým, že podrobnosti ustanoví 
všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom 
spravodlivosti.
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OSP
(1) O úkonoch, pri ktorých súd koná 
s účastníkmi alebo vykonáva dokazo-
vanie, spisuje sa zápisnica. V zápisnici 
sa najmä označí prejednávaná vec, 
uvedú sa prítomní, opíše sa priebeh 
dokazovania a uvedie sa obsah pred-
nesov a výroky rozhodnutia; ak nahrá-
dza zápisnica podanie, musí mať aj 
jeho náležitosti.

99 CSP

118 
SSP

(1) Ak to súd považuje za vhodné a účelné, spisuje sa  
o procesných úkonoch aj zápisnica. V zápisnici sa najmä 
označí prejednávaná vec, uvedú sa prítomní, opíše sa prie-
beh procesného úkonu a uvedie sa podstatný obsah predne-
sov a výroky rozhodnutia. 
(2) Ak strana požiada súd o kópiu zápisnice, súd ju vydá 
bezodkladne. Podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný 
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti. 

(1) Ak to správny súd považuje za vhodné a účelné, spisuje 
sa o procesných úkonoch zápisnica. V zápisnici sa najmä 
označí prejednávaná vec, uvedú sa prítomní, opíše sa prie-
beh procesného úkonu a uvedie sa podstatný obsah predne-
sov a výroky rozhodnutia. 
(2) Ak účastník požiada správny súd o kópiu zápisnice, 
správny súd ju vydá bezodkladne; podrobnosti ustanoví 
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo 
spravodlivosti. 

Zmena právnej úpravy.
Zavádza sa subsidiárne zaznamenávanie priebehu proces-
ného úkonu do zápisnice z dôvodu účelnosti a vhodnosti. 
Obligatórne je ustanovené zaznamenávanie priebehu proces-
ných úkonov, pri ktorých súd koná so stranou, resp. účast-
níkom konania, alebo vykonáva dokazovanie, technickým 
zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku. 
Zachovávajú sa náležitosti zápisnice v zmysle predchádza-
júcej právnej úpravy. 
Na požiadanie súd vydá kópiu zápisnice o procesnom úkone 
strane, resp. účastníkovi konania. 
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(2) Zápisnicu podpisuje predseda se-
nátu, samosudca alebo súdny úradník 
a zapisovateľ, ktorý zápisnicu spísal; 
ak predseda senátu nemôže zápisnicu 
podpísať, podpíše ju za neho iný člen 
senátu. Ak bol uzavretý zmier, podpi-
sujú zápisnicu aj prítomní účastníci. 
Zápisnicu o hlasovaní podpisujú všetci 
členovia senátu a zapisovateľ. 
(3) Predseda senátu alebo samosud-
ca opraví v zápisnici chyby v písaní 
a iné zrejmé nesprávnosti. Predseda 
senátu alebo samosudca rozhoduje 
aj o návrhoch na doplnenie zápisnice  
a o námietkach proti jej zneniu. Každá 
námietka účastníka konania proti zne-
niu zápisnice, vedeniu konania alebo 
správania účastníkov konania, ktorej 
súd nevyhovel, musí byť v zápisnici 
uvedená. 
(4) Zápisnicu podľa odseku 1 možno  
v konaní o dedičstve nahradiť osved-
čením o dedičstve (§ 175zca). 

Čiastková úprava nemá ekvivalent. 
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OSP

Pojednávanie sa zaznamenáva aj s vy-
užitím technického zariadenia určeného 
na zaznamenávanie zvuku. Takto vy-
hotovený záznam sa uchová na nosiči 
dát, ktorý je súčasťou súdneho spisu; 
záznam možno uchovávať aj iným 
vhodným spôsobom. 

175 
CSP

98 CSP

117 
SSP

(1) Priebeh pojednávania sa zaznamenáva podľa § 98 a 99. 

(1) O procesných úkonoch, pri ktorých súd koná so stra-
nou alebo vykonáva dokazovanie, sa vyhotovuje záznam 
technickým zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku. 
Takto vyhotovený záznam sa uchová na nosiči dát, ktorý sa 
po skončení pojednávania pripojí k súdnemu spisu alebo sa 
v súdnom spise urobí poznámka, kde je záznam uložený. 
(2) Ak strana požiada súd o kópiu záznamu, súd ju vydá bez-
odkladne. Podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny 
predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti. 

(1) O procesných úkonoch, pri ktorých správny súd koná  
s účastníkmi konania a s osobami zúčastnenými na konaní 
alebo vykonáva dokazovanie, sa vyhotovuje záznam tech-
nickým zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku. 
Takto vyhotovený záznam sa uchováva na nosiči dát, ktorý 
sa po skončení pojednávania pripojí k súdnemu spisu, alebo 
sa v súdnom spise urobí poznámka, kde je záznam uložený. 
(2) Ak účastník konania požiada správny súd o kópiu zázna-
mu, správny súd ju vydá bezodkladne; podrobnosti ustanoví 
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo 
spravodlivosti. 

Právna úprava čiastočne prevzatá.
Úprava CSP a SSP vyhotovovania záznamu technickým 
zariadením určeným na zaznamenávanie zvuku rozširuje 
vyhotovovanie z pojednávania na všetky procesné úkony, 
pri ktorých súd koná so stranou, resp. účastníkmi konania, 
alebo vykonáva dokazovanie. Záznam sa v zhode s pred-
chádzajúcou právnou úpravou uchová na nosiči dát, ktorý 
sa stáva súčasťou súdneho spisu, alebo sa v spise urobí 
poznámka, kde je záznam uložený. Na požiadanie strany súd 
kópiu záznamu vydá bezodkladne.
K ochrane utajovaných skutočností pozri § 116 ods. 6 OSP, 
§ 117 ods. 4 SSP.
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Zhrnutie rozdielov
§ Text § Text
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OSP
Súdny úradník môže v rozsahu usta-
novenom osobitným zákonom vydá-
vať rozhodnutia a vykonávať iné úlohy 
súdu. Osobitný zákon ustanovuje, 
kedy môže súdny úradník konať sa-
mostatne a kedy na základe poverenia 
vydaného sudcom. 

45 CSP (2) V rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitným 
predpisom vykonáva úkony súdu, koná a rozhoduje súdny 
úradník. 

Právna úprava prevzatá.
Nová úprava doterajšiu úpravu vykonávania úkonov, rozho-
dovania súdneho úradníka plne preberá s odkazom nielen na 
osobitný zákon, ale aj na CSP. 

P
o
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ie 41 
OSP

(1) Účastníci môžu robiť svoje úkony 
akoukoľvek formou, pokiaľ zákon pre 
niektoré úkony nepredpisuje určitú 
formu. 
(2) Každý úkon posudzuje súd podľa 
jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne 
označený. 
(3) Hmotnoprávny úkon účastníka uro-
bený voči súdu je účinný aj voči ostat-
ným účastníkom, avšak len od okami-
hu, keď sa o ňom v konaní dozvedeli. 

123 
CSP

124 
CSP

55 SSP

(1) Podanie je úkon určený súdu.
(2) Podanie vo veci samej je najmä žaloba, vzájomná žaloba, 
zmena žaloby, späťvzatie žaloby, odpor, odvolanie, dovola-
nie, a ak to z povahy veci vyplýva, aj návrh na nariadenie 
neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia.

(1) Každé podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu.
(2) Hmotnoprávny úkon strany je voči súdu účinný okami-
hom doručenia a voči ostatným subjektom od okamihu, keď 
sa o ňom v konaní dozvedeli.

(1) Podanie je úkon určený správnemu súdu.
(2) Podanie vo veci samej je najmä žaloba, zmena žaloby, 
späťvzatie žaloby, sťažnosť, kasačná sťažnosť, a ak to z po-
vahy veci vyplýva, aj návrh na priznanie odkladného účinku.
(3) Každé podanie posudzuje správny súd podľa jeho ob-
sahu.
(4) Hmotnoprávny úkon účastníka konania je voči správ-
nemu súdu účinný okamihom doručenia a voči ostatným 
subjektom od okamihu, keď sa o ňom v konaní dozvedeli.

Nová úprava.
Definujú sa pojmy „podanie“ a „podanie vo veci samej“. Za 
podanie vo veci samej demonštratívne označuje konkrétne 
úkony účastníkov. 

Ustanovenie § 124 CSP preberá doterajšiu úpravu § 41 ods. 2  
a 3 OSP. 

Rovnaká úprava ako v CSP platí aj v prípade § 55 SSP.
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OSP
(1) Podanie možno urobiť písomne, 
ústne do zápisnice, elektronickými 
prostriedkami alebo telefaxom. Poda-
nie obsahujúce návrh vo veci samej 
alebo návrh na nariadenie predbež-
ného opatrenia, ktoré bolo urobené 
elektronickými prostriedkami, treba 
doplniť písomne alebo ústne do zápis-
nice najneskôr do troch dní; podanie, 
ktoré bolo podpísané zaručeným elek-
tronickým podpisom, doplniť netreba. 
Podanie urobené telefaxom treba dopl-
niť najneskôr do troch dní predložením 
jeho originálu. Na podania, ktoré neboli 
v tejto lehote doplnené, sa neprihliada. 
(2) Každý okresný súd je povinný spí-
sať podanie do zápisnice a postúpiť ho 
bez prieťahu príslušnému súdu. Také 
podanie má tie isté účinky, ako keby 
sa stalo priamo na príslušnom súde. 

125 
CSP

14 
CMP

56 SSP

(1) Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe 
alebo v elektronickej podobe.
(2) Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe 
bez autorizacie podľa osobitného predpisu treba dodatoč-
ne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe 
autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne 
nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. 
Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
(3) 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.

Každý okresný súd je povinný spísať podanie do zápisnice  
a postúpiť ho bezodkladne príslušnému súdu. Takéto poda-
nie má tie isté účinky, ako keby sa spísalo na príslušnom 
súde.

(1) Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe 
alebo v elektronickej podobe. 
(2) Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe 
bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatoč-
ne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe 
autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne 
nedoručí správnemu súdu do desiatich dní, na podanie sa 
neprihliada. Správny súd na dodatočné doručenie podania 
nevyzýva. K podaniu kolektívneho orgánu musí byť pripoje-
né rozhodnutie, ktorým príslušný kolektívny orgán vyslovil 
s podaním súhlas. 
(3) Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť  
v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa je-
den rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu 
a aby každý ďalší účastník konania dostal jeden rovnopis 
s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov  
a príloh, správny súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, 
kto podanie urobil.

Zmena právnej úpravy. 
Došlo k zjednoteniu terminológie procesného a hmotného 
práva.
Novoprijatá úprava rozlišuje podanie urobené bez autorizácie 
podľa osobitného predpisu a podanie autorizované. 
Predĺžila sa lehota na predloženie originálu.
Inštitút spísania podania sa v CSP nenachádza, bolo prevzaté 
len do CMP.
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OSP
(3) Pokiaľ zákon pre podanie určitého 
druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, 
musí byť z podania zjavné, ktorému 
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci 
sa týka a čo sleduje, a musí byť podpí-
sané a datované. Podanie treba pred-
ložiť s potrebným počtom rovnopisov  
a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal 
na súde a aby každý účastník dostal 
jeden rovnopis s prílohami, ak je to 
potrebné. Ak účastník nepredloží po-
trebný počet rovnopisov a príloh, súd 
vyhotoví kópie na jeho trovy. 

127 
CSP

57 SSP

(1) Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v 
podaní sa uvedie,
a) ktorému súdu je určené, 
b) kto ho robí,
c) ktorej veci sa týka,
d) čo sa ním sleduje a
e) podpis.
(2) Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náleži-
tosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.

(1) Ak tento zákon na podanie nevyžaduje osobitné náleži-
tosti, v podaní sa uvedie,
a) ktorému správnemu súdu je určené, 
b) kto ho robí,
c) ktorej veci sa týka,
d) čo sa ním sleduje a
e) podpis.
(2) Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, 
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto 
konania.

Úprava bola v podstatnej miere prevzatá.
Ako všeobecná náležitosť podania sa vypúšťa uvedenie dá-
tumu. Rozširuje sa všeobecná náležitosť podania doručeného 
do prebiehajúceho konania, a to uvedenie spisovej značky. 
Vypustila sa úprava o predložení potrebného počtu rovno-
pisov.
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OSP
(1) Hromadné podanie tvorí najmenej 
10 podaní doručených tomu istému 
súdu tým istým účastníkom v jeden 
deň. 
(2) Ak ide o hromadné podanie, pri-
delia sa iba podania, ktoré sú tomuto 
súdu adresované, ostatné podania súd 
odošle súdu, ktorý účastník určil v po-
daní; právne účinky spojené s podaním 
návrhu na začatie konania zostávajú 
zachované. Ak je hromadné podanie 
urobené elektronickými prostriedkami, 
súd podania podľa prvej vety odošle 
elektronickými prostriedkami. 
(3) Podania, ktoré tvoria hromadné po-
danie a sú podľa svojho obsahu návr-
hmi na začatie konania, prideľuje súd 
priebežne tak, aby bola zachovaná ply-
nulosť prideľovania ostatných podaní. 
(4) Ak sú súdu doručené podania pod-
ľa odseku 2, ktoré boli už skôr pridele-
né a o ktorých sa doposiaľ právoplatne 
nerozhodlo, tieto sa ďalej neprideľujú 
a považujú sa za rovnopisy už pridele-
ných podaní.

126 
CSP

(1) Hromadné podanie tvorí najmenej desať podaní doruče-
ných tomu istému súdu tým istým subjektom v jeden deň.
(2) Ak sú podania tvoriace hromadné podanie adresované 
viacerým súdom doručené jednému súdu, súd zapíše do 
svojich súdnych registrov len veci, ktoré sú mu adresované. 
Ostatné podania odošle označeným súdom bez zápisu do 
svojich súdnych registrov; právne účinky spojené s poda-
ním zostávajú zachované. Ak sú podania tvoriace hromadné 
podanie urobené elektronickými prostriedkami, súd tieto 
podania odošle elektronickými prostriedkami.
(3) Podania, tvoriace hromadné podanie, ktoré sú podľa 
svojho obsahu žalobami, zapisuje súd do súdnych registrov 
priebežne tak, aby bola zachovaná plynulosť zapisovania 
ostatných podaní.
(4) Ak sú súdu doručené podania podľa odseku 2, ktoré 
boli už skôr zapísané, tieto podania sa ďalej nezapisujú  
a považujú sa za rovnopisy už pridelených podaní.

Prevzatá úprava s terminologickými zmenami.
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OSP

(1) Sudca alebo poverený zamestna-
nec súdu uznesením vyzve účastníka, 
aby nesprávne, neúplné alebo nezrozu-
miteľné podanie doplnil alebo opravil 
v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže 
byť kratšia ako desať dní. V uznesení 
uvedie, ako treba opravu alebo doplne-
nie vykonať. Ak ide o podanie, ktoré 
by mohlo byť podľa svojho obsahu 
návrhom na začatie konania, odošle 
súd uznesenie do 60 dní od doručenia 
takéhoto podania. 
(2) Ak účastník v lehote podľa odse-
ku 1 podanie neopraví alebo nedoplní  
a pre uvedený nedostatok nemožno 
v konaní pokračovať, súd odmietne 
podanie, ktoré by mohlo byť podľa 
svojho obsahu návrhom na začatie ko-
nania. Ak bolo podanie doplnené alebo 
opravené v celom rozsahu v súlade  
s uznesením podľa odseku 1 najne-
skôr do uplynutia lehoty na podanie 
odvolania proti uzneseniu o odmietnutí 
podania, o odvolaní proti tomuto uzne-
seniu môže podľa § 210a rozhodnúť 
súd, ktorý ho vydal. 
(3) Na iné podanie, ktoré podľa svojho 
obsahu nespĺňa náležitosti návrhu na 
začatie konania, ak nie je riadne opra-
vené alebo doplnené, súd neprihliada. 

128 
CSP

129 
CSP

(1) Ak nejde o podanie vo veci samej alebo návrh na na-
riadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho 
opatrenia a z podania nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním 
sleduje, vyzve súd na doplnenie alebo opravu tohto podania.
(2) Na doplnenie alebo na opravu podania súd určí lehotu, 
ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní.
(3) Ak sa v lehote určenej súdom podanie nedoplní alebo 
neopraví, prípadne sa doplní alebo opraví tak, že z neho nie 
je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje, na také podanie 
súd neprihliada.

(1) Ak ide o podanie vo veci samej alebo návrh na nariade-
nie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho 
opatrenia, z ktorého nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním 
sleduje, alebo ide o podanie neúplné alebo nezrozumiteľné, 
súd vyzve toho, kto podanie urobil, aby podanie doplnil ale-
bo opravil v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní.
(2) V uznesení podľa odseku 1 súd uvedie, v čom je podanie 
neúplné alebo nezrozumiteľné a ako ho treba doplniť alebo 
opraviť a poučí o možnosti podanie odmietnuť.
(3) Ak sa v lehote určenej súdom podanie nedoplní alebo 
neopraví, súd podanie odmietne; to neplatí, ak pre uvedený 
nedostatok možno v konaní pokračovať.
(4) Ak sa podanie opraví alebo doplní v celom rozsahu  
v súlade s výzvou podľa odseku 1 najneskôr do uplynutia 
lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí 
podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže rozhodnúť 
súd, ktorý ho vydal.

Čiastočne prevzatá a čiastočne modifikovaná 
úprava. 
Úprava predstavuje všeobecný režim odstraňovania vád po-
dania. Ponecháva sa doterajšia lehota na odstránenie vád 
podania. Do § 128 ods. 3 CSP bol prevzatý § 43 ods. 3 OSP. 
Zvýšená manudukčná povinnosť sa uplatňuje v prípade úpra-
vy podľa § 129 CSP.
Ustanovenie § 130 CSP je novým a je procesným vyjad-
rením princípu procesnej ekonómie. Súd vykoná doplnenie 
podania výsluchom účastníka, pri ktorom ho priamo poučí 
a priamo zistí skutočnosti potrebné na doplnenie podania.


