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UNIVERSITAS   TYRNAVIENSIS 

 

FACULTAS   IURIDICA 

      

Medzinárodné právo súkromné   
 

Sylabus predmetu 

Akademický rok 2021/2022 
 

 

I. Program prednášok 

(Predmetom cvičení sú témy prednášky z predchádzajúceho týždňa) 
 

 

1. týždeň: 23. septembra 2021 

Úvod do medzinárodného práva súkromného a procesného 

1. Pojem, predmet a systém medzinárodného práva súkromného a procesného, cudzí 

prvok, 

2. Historický vývoj medzinárodného práva súkromného a procesného 

3. Druhy noriem medzinárodného práva súkromného (štruktúra, priame a kolízne normy), 

normy medzinárodného práva procesného 

4. Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného a ich vzájomný vzťah  

 

2. týždeň: 30. septembra 2021 

 Medzinárodné právo procesné I 

5. Všeobecná charakteristika medzinárodného práva procesného, medzinárodná 

právomoc a vnútroštátna príslušnosť súdu, pramene medzinárodného procesného práva 

a ich vzťah  

6. Právomoc v občianskych a obchodných veciach pre konania vo veci samej podľa 

nariadenie Brusel Ia: pôsobnosť nariadenia, vzťah k ZMPSaP 

7. Predbežné opatrenia vs. konanie vo veci samej z pohľadu medzinárodnej právomoci 

8. Výlučná právomoc podľa nariadenie Brusel Ia  

 

3. týždeň: 7. októbra 2021 

Medzinárodné právo procesné II 

9. Právomoc určená dohodou a podriadenie sa právomoci podľa nariadenie Brusel Ia  

10. Osobitné (ochranné pravidlá) právomoci podľa nariadenia Brusel Ia 

11. Všeobecná a alternatívna právomoc podľa nariadenia Brusel Ia 

12. Postup súdu pri zisťovaní právomoci podľa nariadenia Brusel Ia 

  

4. týždeň: 14. októbra 2021 

Medzinárodné právo procesné III 

13. Zvyškové pravidlá právomoci v občianskych a obchodných veciach podľa ZMPSaP 

14. Právomoc v manželských veciach podľa nariadenia Brusel IIbis (vo veciach rozvodu) 

15. Justičná spolupráca: cezhraničné doručovanie 

16. Justičná spolupráca: cezhraničný výkon dôkazov 
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5. týždeň: 21. októbra 2021 

Medzinárodné právo súkromné: Všeobecné otázky aplikácie rozhodného práva 

17. Kvalifikácia v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 

18. Vedľajšie a hlavné otázky v spore s cudzím prvkom 

19. Rozdiely medzi aplikáciou kolíznej normy a aplikáciou vecnej právnej normy 

rozhodného práva 

20. Zisťovanie cudzieho práva 

21. Korekcia dôsledkov cudzieho práva: verejný poriadok, imperatívne normy, kogentné 

normy 

 

6. týždeň: 28. októbra 2021 

Záväzkové vzťahy v občianskych a obchodných veciach s cudzím prvkom 

22. Rozlišovanie medzi zmluvnými a mimozmluvnými záväzkami v medzinárodnom 

práve súkromnom a procesnom  

23. Pramene medzinárodného práva súkromného pre zmluvné záväzky a ich vzťah: 

nariadenie Rím I, ZMPSaP a priame normy 

24. Voľba práva a jej obmedzenia podľa nariadenia Rím I 

25. Určenie rozhodného práva pre spotrebiteľské a pracovnoprávne vzťahy podľa 

nariadenia Rím I 

26. Určenie rozhodného práva pre zmluvné záväzky bez voľby práva 

 

7. týždeň: 4. novembra 2021 

 Mimozmluvné záväzky s cudzím prvkom 

27. Pramene medzinárodného práva súkromného pre mimozmluvné záväzky a ich vzťah: 

nariadenie Rím II, ZMPSaP a priame normy 

28. Voľba práva a jej obmedzenia podľa nariadenia Rím II 

29. Určenie rozhodného práva pre civilné delikty podľa nariadenia Rím II 

 

8. týždeň: 11. novembra 2021 

Vecné práva v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom  

30. Vecný štatút, právomoc na rozhodovanie o vecných právach 

31. Základy majetkového režimu manželov s cudzím prvkom 

Právny úkon v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom  

32. Právny úkon z pohľadu medzinárodného práva súkromného, neplatnosť právnych 

úkonov a odporovateľnosť právnych úkonov  

 

9. týždeň: 18. novembra 2021 

Osoby v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 

33. Osobný štatút a cudzinecké právo 

34. Statusové otázky fyzických osôb v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom  

35. Statusové otázky právnických osôb v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 

 

10. týždeň: 25. novembra 2021 

 Medzinárodné právo procesné: Uznávanie a výkon cudzích súdnych rozhodnutí 

36. Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach    

37. Rozlišovanie medzi cezhraničným účinkom verejných listín, súdnymi, 

administratívnymi a rozhodcovskými rozhodnutiami 

38. Pramene uznávania a výkonu cudzích súdnych rozhodnutí v občianskych 

a obchodných veciach a ich vzťah 
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39. Uznanie a výkon cudzieho súdneho rozhodnutia v občianskej a obchodnej veci v rámci 

EÚ 

40. Uznanie a výkon cudzieho súdneho rozhodnutia v občianskej a obchodnej veci 

z tretieho štátu 

41. Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí 

 

11. týždeň: 2. decembra 2021 

Zjednodušené mechanizmy cezhraničného uznávania a výkonu  

42. Európske konanie o platobnom rozkaze,  

43. Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, 

44. Európsky exekučný titul 

 

12. týždeň: 9. decembra 2021 

Opakovanie, prípadové štúdie 

 

 

II. Podmienky absolvovania a hodnotenia predmetu 
 

a) Aktívna účasť na seminároch 

 

b) Záverečná skúška  

Záverečná skúška má ústnu formu a pozostáva z odpovede na jednu teoretickú otázku 

a analýzy simulovanej skutkovej podstaty jedného praktického prípadu.  

 

 

III. Literatúra 
 

Povinná: 

Jeden z nasledovných titulov, podľa preferencie študenta/študentky:  

• CSACH, K., ŠIRICOVÁ GREGOVÁ, Ľ, JÚDOVÁ, E. Úvod do štúdia medzinárodného 

práva súkromného a procesného. 2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2018, 314 s. 

ISBN: 978-80-8168-782-2. Dostupné na: http://publikacie.iuridica.truni.sk/ucebnice/  

• LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. 

vydanie. Bratislava: C.H. BECK 2016, 544 s. ISBN: 978-80-89603-43-5. 

• ŠTEFANKOVÁ, N., SUMKOVÁ, M.: Medzinárodné právo súkromné. Plzeň : Aleš 

Čeněk, 2017,  344 s. ISBN: 978-80-7380-632-3.  

 

Odporúčaná: 

• BOGDAN, M., PERTEGÁS SENDER, M. Concise introduction to EU private 

international law. 4th. ed.  Groningen : Europa Law Publishing, 2019. 246 p. ISBN: 978-

90-8952-2085.  

• FAWCETT, J. – CARRUTHERS, J. – NORTH, P. Cheshire, North a Fawcett: Private 

international law. 15th edition. Oxford : Oxford University Press, 2017. CXLIII, 1632 p. 

ISBN: 9780199678983.  

• KUČERA, Z. A kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Brno ; Plzeň : Doplněk, 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 430 s. ISBN 978-80-7239-321-3.  

• LYSINA, P., ŠTEFANKOVÁ, N., ĎURIŠ, M., ŠTEVČEK, M. Zákon o medzinárodnom 

práve súkromnom a procesnom. Praha : C.H. Beck 2012. ISBN: 9788074004155.  

• MALACKA, M., RYŠAVÝ, L. Mezinárodní právo soukromé a procesní. 2. vyd. Praha : 

Leges, 2021, 364 s. ISBN: 978-807502-5197.  

http://publikacie.iuridica.truni.sk/ucebnice/
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• PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 

2013. 304 s. (Academia Iuris). ISBN 978-80-7400-504-6. 

• ROZEHNALOVÁ, N., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T., VALDHANS, J. Úvod do 

mezinárodního práva soukromého. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2017, 304 s. 

ISBN 978-80-7552-699-1.  

• ROZEHNALOVÁ, N. a kol. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vyd. Praha : 

Wolters Kluwer Česká republika, 2018. 392 s. ISBN 978-80- 7598-123-3.  

 

Právne akty: 

• Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom právo súkromnom a procesnom v znení neskorších 

predpisov 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o 

právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 

(nariadenie Brusel I a) 

• Nariadenie Rady (EÚ) č. 2019/111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone 

rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností 

a o medzinárodných únosoch detí (Brusel II a, prepracované znenie)1 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom 

práve pre zmluvné záväzky (Rím I) 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom 

práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) 

• Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, 

uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa 

vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 , 

ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007 , ktorým sa 

ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o 

doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v 

členských štátoch (doručovanie písomností ) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 

• Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských 

štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, 

rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v 

dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve 

• Nariadenie 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov 

prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v 

Európskej únii 

• Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2009 o uzavretí Haagskeho protokolu z 23. novembra 

2007 o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť Európskym spoločenstvom 

(2009/941/ES) 

• Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 130/1976 Zb. z 23. augusta 1976 o Dohovore o 

práve použiteľnom na dopravné nehody 

 
1 Prepracované znenie nahrádza od 1. augusta 2022 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o 

súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a 

povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (nariadenie Brusel II a).  



 5/5 

• Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 213/2002 Z.z. o prijatí Dohovoru o 

zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín 

 

Zbierky právnych predpisov, prípady a ďalšie materiály k štúdiu: 

• CSACH, K., GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ. (zost.): Medzinárodné právo súkromné. 

Materiály k štúdiu (aktualizované znenie – október 2016). Košice: UPJŠ, 2016. Dostupné 

na: 

https://www.upjs.sk/public/media/12780/Materialy%20k%20studiu%20MPSaP_okt2016_verzia

%20tlac.pdf 

• DOBIÁŠ, P., KUČERA, Z., MACH, T., POLÁČEK, B. Sbírka příkladů z mezinárodního 

práva soukromého. Praha : Leges, 2014, 128 s. ISBN: 978-80-87576-81-6.  

• MICHALIČKOVÁ, J., KARPAT, A. Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného 

práva súkromného. Bratislava : Wolters Kluwer 2018. 124 s. ISBN: 978-80-81689-30-7.  

• LANTAJOVÁ, D. a kol. Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva. 1. vyd. 

Bratislava : Iura Edition, 2008. 133 s. + 1 CD. ISBN 978- 80-8078-231-3. 

• BARIATTI, S.: Cases and materials on EU private international law. [1st ed.]. Oxford : 

Hart Publishing, 2011. xciii, 1275 p. (Studies in private international law, 4). ISBN 978-1-

8494-6027-9.  

• European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers: Compendium of 

European Union legislation on judicial cooperation in civil and commercial matters. 2018 

edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. 978-92-79-62974-

7. Dostupné na: https://op.europa.eu/s/syeM (Dostupné na rovnakej adrese tiež v 

slovenskej jazykovej verzii). 

 

 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. 

 

Mgr. Martin Bulla, PhD. 

 

 

V Trnave, 20. septembra 2021  

https://www.upjs.sk/public/media/12780/Materialy%20k%20studiu%20MPSaP_okt2016_verzia%20tlac.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/12780/Materialy%20k%20studiu%20MPSaP_okt2016_verzia%20tlac.pdf
https://op.europa.eu/s/syeM
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