
1. REKLAMA V NEKALEJ SÚŤAŽI
Prostredníctvom reklamy sa poskytovatelia tovarov a služieb snažia upozorniť na svoje výrobky s cieľom získať pre seba výhodu
na trhu. Uvedené snaženie môže viesť k prekročeniu hraníc jej prípustnosti voči inému poskytovateľovi, resp. súťažiteľovi 
a dokonca voči spotrebiteľovi môže pôsobiť klamlivo, nekalosúťažne. Kedy hovoríme o reklame ako o klamlivej a neprípustnej,
Vám priblížime v celom článku. 

2. OCHRANA SPOTREBITEĽA
Legislatívna úprava i súdna prax tak na národnej ako i európskej úrovni zabezpečujú štandardy ochrany spotrebiteľov pred kona-
ním, ktoré ich môže rôznym spôsobom poškodzovať. Poskytovatelia tovarov a služieb využívali – využívajú – slabšie postavenie
spotrebiteľov, čomu sa súčasná legislatíva snaží aktívne a spravodlivo zabrániť. Do pozornosti sa dostáva i postavenie spotrebiteľov
v rámci nekalej súťaže a možnosti ochrany či satisfakcie, ktoré im z nej prináležia. 

3. AUTORSKÉ PRÁVO
V dôsledku porušenia autorských práv sa autori v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. môžu domáhať poskytovania ochrany, napr. určenia
svojho autorstva, či zákazu ohrozenia svojho práva, vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia. V niektorých situáciách je vhodné
uvažovať i nad ochranou vychádzajúcou z nekalej súťaže.

4. SPRÁVNE SÚDNICTVO
Správne súdnictvo je dôležitým prostriedkom ochrany práv fyzických a právnických osôb pred nezákonnými rozhodnutiami a po-
stupmi orgánov verejnej správy. Odlišuje sa od všeobecného súdnictva špecifickými črtami, ktoré ho charakterizujú. Jedná sa
najmä o vecnú príslušnosť súdov, predmet rozhodovania alebo inštančný postup súdov. 

5. PRÁVNA ÚPRAVA MIGRÁCIE
Migrácia obyvateľstva je bežnou súčasťou dnešného sveta. Okrem migrácie za prácou, za zlúčením rodiny či štúdiom môžu byť
dôvody migrácie aj náboženské alebo politické. V nasledujúcom článku sa budeme venovať predovšetkým azylu a nelegálnej
migrácii.    

6. SPOLUVLASTNÍCTVO NEHNUTEĽNOSTI
Podielové i bezpodielové spoluvlastníctvo má svoje špecifiká. Vzhľadom na charakter predmetu vlastníctva, akým je nehnuteľ-
nosť, sa do popredia dostávajú otázky súvisiace predovšetkým so zánikom spoluvlastníctva a právami a povinnosťami, ktoré
spoluvlastníci majú k nehnuteľnostiam či už v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve.
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Úprava nekalej súťaže vychádza zo zá-
sady, že každé neoprávnené použitie
cudzej práce, výkonov, cudzieho nápa-
du, investo vaných prostriedkov v hos -
po dárskej súťaži je v rozpore s do brý -
mi mravmi. Nekalosúťažné konanie
Obchodný zákonník zakazuje.

Jednou zo skutkových podstát nekalo-
súťažného konania je klamlivá reklama.
Reklamou podľa zákona č. 147/2001 Z. z.
o reklame v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o reklame“) rozu-
mie me prezentáciu produktov v každej
podobe s cieľom ich uplatnenia na trhu.
Na to, aby reklama bola klamlivou a ne-
kalosúťažnou, musí byť spôsobilá vy-
volať predstavu, ktorá je v rozpore so
skutočnosťou. Dôležitá je možnosť uve-
denú predstavu vyvolať, pričom k jej
vyvolaniu (oklamaniu) reálne dôjsť ne-
musí. Okrem uvedeného musí byť 
dôsledkom konania súťažiteľa spôso -
bilosť získať v hospodárskej súťaži
prospech na úkor iného súťažiteľa, ako
vyplýva z rozsudku Najvyššieho súdu SR,
sp. zn. 5 Obo 138/2000. Až splnením
všetkých uvedených podmienok nasta-
ne stav, ktorý môžeme charakterizo-
vať ako nekalosúťažný. 

Klamlivou reklamou je v zmysle ust. § 45
ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchod-
ný zákonník v znení neskorších predpi-
sov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
reklama tovaru, služieb, nehnuteľností,
obchodného mena, ochrannej znám ky,
označenia pôvodu výrobkov a iných
práv a záväzkov, ktorá uvádza do omy-
lu alebo môže uviesť do omylu osoby,
ktorým je určená alebo ku ktorým sa
dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti
môže ovplyvniť ekonomické správanie
týchto osôb, alebo ktorá poškodzuje
alebo môže poškodiť iného súťažiteľa
alebo spotrebiteľa. 

Pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa
zohľadňujú všetky jej znaky, najmä in-
formácie, ktoré obsahuje, o (1) tovare
a službách, ich dostupnosti, vyhotove-
ní, zložení, spôsobe a dátume výroby
alebo dodania, vhodnosti a spôsobe
pou žitia, množstve, zemepisnom alebo
obchodnom pôvode alebo o výsledkoch,

ktoré možno očakávať od ich použitia,
alebo o výsledkoch ich skúšok alebo kon-
trol, (2) cene alebo spôsobe, akým je
vypočítaná, a o podmienkach, za kto-
rých sa tovar a služby dodávajú alebo
poskytujú, a (3) o charakteristických
znakoch súťažiteľa reklamy, najmä 
jeho totožnosti, kvalifikovanosti, jeho
chránenom priemyselnom práve, du-
šev nom vlastníctve, ocenení alebo vy-
znamenaní.

Klamlivá reklama je upravená ako
ohro zovací delikt. Okrem všeobecných
znakov nekalosúťažného konania upra-
vených v ust. § 44 ods. 1 Obchodného
zákonníka, musí reklama spĺňať aj ďal-
šie charakteristiky na to, aby sme ju
mohli označiť ako klamlivú, ktoré sme
už vyššie načrtli. Keď si spomínané ďal-
šie podmienky zhrnieme, dostaneme
následný výpočet: (1) konanie musí spĺ-
ňať znaky reklamy, (2) predmetom re-
klamy musia byť tovary, služby, nehnu-
teľnosti, obchodné meno a iné práva
súvisiace s podnikaním, (3) reklama
musí byť spôsobilá uviesť do omylu
osoby, ktorým je určená alebo ku kto-
rým sa dostane, (4) reklama musí byť
spôsobilá ovplyvniť ekonomické sprá-
vanie a (5) reklama musí poškodiť iné-
ho súťažiteľa alebo spotrebiteľa.

Vo všeobecnosti uvedenie do omylu,
resp. možnosť uvedenia do omylu bude
zväčša dôsledkom objektívnej neprav-
divosti podávanej informácie, môže
však ísť aj o informáciu pravdivú. Hoci
tento znak bol novelou Obchodného
zákonníka vypustený, vzhľadom na okol-
nosti možno i dnes vnímať použitý prav-
divý údaj ako klamlivý, ak môže viesť
k omylu. Je potrebné si uvedomiť, že
nie každá nepravdivá informácia je
spôsobilá automaticky uviesť jej adre-
sátov do omylu. Príkladom uvedeného
je bežné reklamné preháňanie, ktoré
bežný spotrebiteľ spravidla odhalí. 

Právna úprava klamlivej reklamy umož-
ňuje postih podľa predpisov tak súkrom-
ného, ako i verejného práva (záko na
o reklame). Podľa zákona o re kla me je
klamlivú a neprípustnú porovnávaciu
reklamu možné nie len sankcionovať,
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ale aj zakázať, o čom rozhoduje Rada
pre reklamu ako tzv. orgán etickej sa-
moregulácie reklamy. 

S klamlivou reklamou súvisí i ne prí pust -
ná porovnávacia reklama, ktorú tak-
tiež označujeme ako nekalosúťažnú.
Neprípustnú porovnávaciu reklamu mož-
no charakterizovať ako reklamu, ktorá
konkrétne, typické, podstatné a overi-
teľné vlastnosti produktov neporovná-
va objektívne. Porovnávaciu reklamu
upravuje zákon o reklame, ktorý ju vy-
medzuje ako reklamu, ktorá priamo
alebo nepriamo označuje iného súťaži-
teľa alebo jeho produkty. Zákon o re -
kla me presne vymedzuje podmienky,
za splnenia ktorých je porovnávacia
re klama prípustná.

Porovnávacia reklama je prípustná, ak
(1) porovnáva tovary, služby alebo ne-
hnuteľnosti, ktoré uspokojujú rovnaké
potreby alebo sú určené na rovnaký
účel, (2) objektívne porovnáva jednu
alebo viac konkrétnych, typických,
pod statných a overiteľných vlastností

tovarov, služieb alebo nehnuteľností,
vrátane ich ceny; pri tovaroch s ozna-
čením pôvodu porovnáva iba tovary 
s rovnakým označením, (3) nediskre -
dituje ani nehaní ochranné známky, 
obchodné mená, ďalšie rozlišovacie
znaky, tovary, služby, činnosti alebo
okolnosti súťažiteľa, (4) nevyužíva ne-
čestne výhodu dobrého mena ochran-
nej známky, obchodného mena alebo
iných rozlišujúcich znakov súťažiteľa
alebo označenie pôvodu konkurenčných
produktov, (5) nepredstavuje tovar
alebo služby ako napodobeniny alebo
kópie tovaru alebo služieb označených
chránenou ochrannou známkou alebo
obchodným menom, (6) nevyvoláva zá-
menu medzi obchodníkmi, medzi ob-
jed návateľom reklamy a súťažiteľom
alebo medzi ochrannými známkami,
obchodnými menami, inými rozlišujú-
cimi znakmi, tovarmi alebo službami
objednávateľa reklamy a súťažiteľa,
(7) nie je klamlivá alebo (8) jej súčas-
ťou nie je nekalá obchodná praktika.
Iná porovnávacia reklama prípustná
nie je. 
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OCHRANA SPOTREBITEĽA
Ochranu spotrebiteľa zabezpečuje v na-
šej právnej úprave predovšetkým zákon
č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a zá kon 
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebi-
teľa v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má
spotrebiteľ právo na výrobky a služby 
v bežnej kvalite, uplatnenie reklamá-
cie, náhradu škody, vzdelávanie, infor-
mácie, ochranu svojho zdravia, bez-
peč nosti a ekonomických záujmov a na
podávanie podnetov a sťažností orgá-
nom dozoru a kontroly a obci pri poru-
šení zákonom priznaných práv spotre-
biteľa. Občiansky zákonník zakazuje
neprijateľné podmienky, t.j. ustanove-
nia, ktoré spôsobujú značnú nerovno-
váhu v právach a povinnostiach zmluv-
ných strán v neprospech spotrebiteľa
v spotrebiteľských zmluvách. Demonštra-
tívny výpočet neprijateľných podmienok
upravuje ust. § 53 ods. 4 Občianskeho
zákonníka. Medzi ne patrí napríklad
usta novenie vylučujúce alebo obmedzu -

júce zodpovednosť dodávateľa za kona-
nie alebo opomenutie, kto rým sa spo -
trebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma
na zdraví, či ustanovenia, ktoré vyluču-
jú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa
pri uplatnení zodpovednosti za vady
alebo zodpovednosti za škodu a pod. 

Zakázané sú tiež nekalé obchodné
praktiky. Za nekalú sa považuje taká
praktika, ktorá (1) je v rozpore s po-
žiadavkami odbornej starostlivosti,
a ktorá (2) podstatne narušuje alebo
môže podstatne narušiť ekonomické
sprá vanie priemerného spotrebiteľa 
vo vzťahu k výrobku alebo službe, ku
ktorému sa dostane alebo ktorému je
adresovaná, alebo priemerného člena
skupiny, ak je obchodná praktika orien-
tovaná na určitú skupinu spotrebiteľov.
Za nekalú obchodnú praktiku sa pova-
žuje najmä klamlivé konanie a klamli-
vé opomenutie konania a agresívna ob-
chodná praktika. Zoznam nekalých
prak tík upravuje príloha č. 1 zákona
o ochrane spotrebiteľa. 



Výrobca, predávajúci, dovozca alebo
dodávateľ nesmú klamať spotrebiteľa,
najmä uvádzať nepravdivé, nedolože-
né, neúplné, nepresné, nejasné alebo
dvojzmyselné údaje, alebo zamlčať úda -
je o vlastnostiach výrobku alebo služ-
by, prípadne o nákupných podmienkach.
Za klamanie spotrebiteľa sa považuje
aj ponuka alebo predaj výrobkov alebo
poskytovanie služieb porušujúcich prá-
va duševného vlastníctva, ako aj skla-
dovanie takých výrobkov s cieľom po-
nuky alebo predaja.

V nadväznosti na uvedené je potrebné
si uvedomiť, že môžu nastať situácie,
v ktorých konanie naplní znaky nie len
ochrany spotrebiteľa, ale súčasne aj
ne kalej súťaže. Právna úprava nekalo-
súťažného konania je upravená v Ob -
chod nom zákonníku. Nekalou súťažou
je konanie v hospodárskej súťaži, kto-
ré je v rozpore s dobrými mravmi súťa-
že a je spôsobilé privodiť ujmu iným
súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Príkla-
dom nekalosúťažného konania, ktoré
môže privodiť spotrebiteľovi ujmu, je
napr. klamlivá reklama, klamlivé ozna-
čovanie tovarov, či vyvolanie nebezpe-
čenstva zámeny. Ako skonštatovala aj
súdna prax, pre posudzovanie spôsobi-
losti vyvolať nebezpečenstvo zámeny
je potrebné brať do úvahy priemerné-
ho spotrebiteľa s prihliadnutím na všet-
ky okolnosti, ktoré ovplyvňujú jeho
rozhodovanie v súvislosti s pred met -
ným tovarom, službou, alebo podnika-
teľom samotným. Pri klamlivom ozna-
čovaní tovarov sa napr. Najvyšší súd SR
zaoberal prípadom, v ktorom sa žalobca
domáhal, aby bola žalovanému povin-
nosť zdržať sa nekalosúťažného kona-
nia spočívajúceho v klamlivom označo-
vaní tovaru cenovkami s nižšími cenami,
než bola cena skutočne účtovaná pri
pokladni. Najvyšší súd SR tu skonštato-
val, že sa prieči dobrým mravom v sú -
ťa ži, ak obchodník deklaruje zákazní-
kom v regáloch cenu výrobku, ktorá je
nižšia a tento výrobok sa potom v sku-
točnosti predáva za cenu vyššiu. Uvede-
né konanie označil za nekalosúťažné. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa
spotrebiteľovi otvárajú viaceré mož-
nosti ochrany jeho práv a záujmov,
kto ré boli poškodené, resp. ohrozené.
Zo zákona o ochrane spotrebiteľa mu
vyplýva možnosť domáhať sa ochrany
proti porušiteľovi na súde, a to proti
porušovaniu práv a povinností ustano-
vených zákonom o ochrane spotrebite-
ľa práve s cieľom ochrany spotrebiteľa. 

Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje
tiež právo spotrebiteľov združovať sa
spolu s inými spotrebiteľmi v združe-
niach a prostredníctvom uvedených
zdru žení v súlade so zákonom chrániť
a presadzovať oprávnené záujmy spo -
trebiteľov, ako aj uplatňovať práva zo
zodpovednosti voči osobám, ktoré spô-
sobili škodu na právach spotrebiteľov.
Združenie sa môže na súde proti poru-
šiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ zdr -
žal protiprávneho konania a aby odstrá-
nil protiprávny stav. Osoba, ktorá na
súde úspešne uplatní porušenie práva
alebo povinnosti ustanovenej zákonom
o ochrane spotrebiteľa a osobitnými
predpismi, má právo na primerané fi-
nančné zadosťučinenie od toho, koho
porušenie práva alebo povinnosti usta-
novenej týmto zákonom a osobitnými
predpismi je spôsobilé privodiť ujmu
spotrebiteľovi.

Právne prostriedky ochrany proti neka-
lej súťaži v prípade, ak sa spotrebiteľ
rozhodne ísť touto cestou ochrany svo-
jich práv, sú upravené v ust. § 53 Ob-
chodného zákonníka. Podľa uvedeného
ustanovenia osoby, ktorých práva boli
nekalou súťažou porušené alebo ohro-
zené, sa môžu proti rušiteľovi domáhať,
aby sa tohto konania zdržal a odstránil
závadný stav. Ďalej môžu požadovať pri -
merané zadosťučinenie, ktoré sa môže
poskytnúť aj v peniazoch, náhradu ško-
dy a vydanie bezdôvodného obohate-
nia. Právo, aby sa rušiteľ protipráv neho
konania zdržal a odstránil zá vadný stav
môže okrem prípadov podplácania,
zľah čovania, parazitovania na povesti
a porušenia obchodného tajomstva
uplatňovať aj združenie spotrebiteľov. 
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Jednou z popredných oblastí záujmu sa
stáva v rámci práva duševného vlastníct-
va práve autorské právo. Autorskoprávne
vzťahy definujeme ako občianskopráv-
ne vzťahy a zákon č. 618/2003 Z. z.,
autorský zákon v znení neskorších pred -
pisov (ďalej len „autorský zákon“) pred-
stavuje úpravu špeciálnu. Predmetom
autorského práva je literárne a iné
umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré
je výsledkom vlastnej tvorivej dušev-
nej činnosti autora, najmä (1) slovesné
dielo a počítačový program, (2) ústne
podané, predvedené alebo inak vyko-
nané slovesné dielo, najmä prejav 
a prednáška, (3) divadelné dielo, pre-
dovšetkým dramatické dielo, hudob no  -
dramatické dielo, pantomimické die lo
a choreografické dielo, ako aj iné die-
lo vytvorené na zverejnenie, (4) hu-
dobné dielo s textom alebo bez textu,
(5) audiovizuálne dielo, predovšetkým
filmové dielo, (6) maľba, kresba, náčrt,
ilustrácia, socha a iné dielo výtvar -
ného umenia, (7) fotografické dielo, 
(8) architektonické dielo, predovšet-
kým dielo stavebnej architektúry a ur-
banizmu, dielo záhradnej a interiéro-
vej architektúry a dielo stavebného 
dizajnu, (9) dielo úžitkového umenia,
či (10) kartografické dielo v analógo-
vej alebo v inej forme.

Podľa autorského zákona je predme-
tom autorského práva aj súborné die-
lo, najmä zborník, časopis, encyklopé-
dia, antológia, pásmo, výstava alebo
iná databáza, ak je súborom nezávi-
slých diel alebo iných prvkov, ktorý je
spôsobom výberu alebo usporiadaním
obsahu výsledkom vlastnej tvorivej du-
ševnej činnosti autora. Ochrana sa
však nevzťahuje na (1) myšlienku, spô-
sob, systém, metódu, koncept, prin -
cíp, objav alebo informáciu, ktorá 
bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená,
znázornená alebo zahrnutá do diela 
a (2) text právneho predpisu, úradné
rozhodnutie, verejnú listinu, verejne
prístupný register, úradný spis, sloven -
skú technickú normu vrátane ich prí-
pravnej dokumentácie a prekladu,
denné správy a prejavy prednesené pri
prerokúvaní vecí verejných; na súbor-
né vydanie týchto prejavov a na ich za-

radenie do zborníka je potrebný súhlas
toho, kto ich predniesol.

Obsahom autorského práva sú výhrad-
né osobnostné práva a výhradné ma-
jetkové práva. V dôsledku ich ohroze-
nia či porušenia môže autor požadovať
ochranu, ktorú mu zaručuje tak autor -
ský zákon ako i Občiansky zákonník. 

Úprava ochrany autorského práva je
zakotvená v ust. § 56 a nasl. autorské-
ho zákona. Podľa neho sa autor, do
práva ktorého sa neoprávnene zasiahlo
alebo ktorého právu hrozí neoprávnený
zásah, môže domáhať najmä (1) urče-
nia svojho autorstva, (2) zákazu ohro-
zenia svojho práva vrátane zákazu
opakovania takého ohrozenia, a to aj
proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa
na ohrození tohto práva, (3) zákazu ne-
o právneného zásahu do svojho práva, 
a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo
podieľa na neoprávnenom zásahu do
tohto práva vrátane zákazu zásahu, 
(4) poskytnutia informácií o pôvode
rozmnoženiny diela alebo napodobeni-
ny diela, o spôsobe a rozsahu jej po-
užitia a o službách porušujúcich právo
autora, (5) náhrady ujmy, ako aj (6) od-
stránenia následkov zásahu do práva
na náklady osoby, ktorá neoprávnene
zasiahla alebo hrozila neoprávneným
zásahom, a to (a) zničením neoprávne-
ne vyhotovenej rozmnoženiny diela
alebo napodobeniny diela, jej stiahnu-
tím z obehu alebo z iného použitia ale-
bo (b) zničením materiálov, nástrojov
a pomôcok použitých pri neoprávne-
nom zásahu alebo hrozbe neoprávne-
ného zásahu, ich stiahnutím z obehu
alebo z iného použitia. 

Autor, ktorý pri výkone povinnej kolek-
tívnej správy svojho majetkového prá-
va k dielu nie je zmluvne zastupovaný
príslušnou organizáciou kolektívnej
správy, môže sa domáhať (1) vydania
odmeny alebo primeranej odmeny, ak
sa jeho dielo použilo, alebo (2) vyda-
nia náhrady odmeny voči príslušnej or-
ganizácii kolektívnej správy alebo inej
osobe, ktorá je povinná vytvárať re-
zervný fond na také účely. 

4

AUTORSKÉ PRÁVO



S ohľadom na ochranu práva duševné-
ho vlastníctva, teda i autorského prá-
va, bola vypracovaná multilaterálna
obchodná dohoda, ktorej cieľom je za-
vedenie medzinárodných noriem v ob-
lasti vynucovania práv duševného
vlastníctva ACTA (Anti-Counterfeiting
Trade Agreement) (ďalej len „ACTA“).
ACTA sa zameriava nie len na falšova-
nie tovaru, ale aj na digitálne dáta,
technológie a ich distribúciu. ACTU 
dodnes podpísala väčšina krajín Európ-
skej únie s výnimkou Nemecka, Sloven -
ska, Cypru a Estónska. Viac informácií
Vám poskytneme v špeciálnom vydaní
bulletinu Čarnogurský ULC Pro Bono
Špe ciál. 

Za neoprávnený zásah do autorského
práva považujeme v zmysle autorského
zákona napr. (1) vývoj, výrobu, ponuku
na predaj, nájom, vypožičanie, dovoz,
rozširovanie alebo využívanie pomôcok
určených výlučne alebo čiastočne na
odstránenie, vyradenie z prevádzky ale -
bo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek
technického zariadenia alebo opa trenia
na ochranu práv podľa autorského zá-
kona, (2) odstránenie alebo zmenu
akejkoľvek elektronickej informácie na

správu práv (napr. údaje, ktoré identi-
fikujú dielo), (3) verejné rozširovanie
originálu diela alebo jeho rozmnoženín
vrátane ich dovozu, ako aj verejný pre -
nos diela, pri ktorých boli elektronické
informácie na správu práv odstránené
alebo zmenené bez súhlasu autora,
alebo aj (4) použitie názvu alebo von-
kajšej úpravy oprávnene použitej už
iným autorom pri diele rovnakého
druhu, ak by tým mohlo vzniknúť ne-
bezpečenstvo zámeny oboch diel, ak
z po va hy diela alebo z jeho určenia
nevyplýva inak.

Uvedené druhy neoprávnených zása-
hov pripomínajú úpravu nekalosúťaž-
ného konania. Napr. v poslednom vyššie
uvedenom príklade je priamo uvedené
nebezpečenstvo zámeny, ktoré Ob-
chodný zákonník priamo definuje ako
jednu zo skutkových podstát nekalej
súťaže (vyvolanie nebezpečenstva zá-
meny). K zásahu do autorského práva
môže dôjsť napr. i pri porušení obchod -
ného tajomstva, preto je potrebné
vždy správne voliť prostriedky a spô -
sob ochrany práv či už smerom ku ne-
kalej súťaži alebo k ochrane autorské-
ho práva. 

5

SPRÁVNE SÚDNICTVO
Piata časť zákona č. 99/1963 Zb., Ob-
čiansky súdny poriadok v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „OSP“) pre-
mieta ústavné princípy vyplývajúce
z práva na súdnu a inú právnu ochranu.
Zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Sloven-
skej republiky v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „Ústava SR“) v čl. 46
vyjadruje základný princíp, na ktorom
je postavená piata časť OSP. Podľa neho
sa môže každý domáhať zákonom usta-
noveným postupom svojho práva na ne-
závislom a nestrannom súde a v prípa-
doch ustanovených zákonom na inom
orgáne Slovenskej republiky. Ten, kto
tvrdí, že bol ukrátený na svojich prá-
vach rozhodnutím orgánu verejnej sprá-
vy, sa môže obrátiť na súd, aby preskú-
mal zákonnosť uvedeného rozhodnutia.
Druhý ústavný princíp správneho súd-
nictva je vyjadrený v čl. 142 ods. 1 dru-
há veta Ústavy SR, ktorý súdom ukladá
preskúmavať zákonnosť rozhodnutí or-

gánov verejnej správy a zákonnosť roz-
hodnutí, opatrení alebo iných zásahov
orgánov verejnej moci.

Pri výkone činnosti správnych orgánov
niekedy prichádza k nezákonnému ko-
naniu alebo zásahom do práv fyzických
alebo právnických osôb. Účelom správ-
neho súdnictva je dosiahnuť nápravu pri
nezákonnom konaní alebo zásahu správ-
nych orgánov. Úprava správneho súd-
nictva prešla od jeho včlenenia do pia-
tej hlavy OSP zákonom č. 519/1991 Zb.
do súčasnosti viacerými zmenami. Pre-
dovšetkým z pôvodných troch hláv upra -
vujúcich všeobecné ustanovenia, rozho-
dovanie o žalobách proti rozhodnutiam
a postupom správnych orgánov a roz -
ho dovanie o opravných prostriedkoch
proti rozhodnutiam správnych orgánov,
bola kompetencia súdov v správnom
súdnictve rozšírená o konania proti ne-
činnosti správnych orgánov, konania



o ochrane pred nezákonným zásahom
správnych orgánov, vykonateľnosť roz-
hodnutí cudzích správnych orgánov
a o osobitné konania.

V prvostupňovom súdnom konaní je
všeobecne vecne príslušný okresný súd.
Oblasť správneho súdnictva predstavu-
je výnimku z uvedenej zásady. V správ-
nom súdnictve konajú a rozhodujú len
krajské súdy a Najvyšší súd Slovenskej
republiky. Krajský súd je tiež vecne prí-
slušný v konaní podľa ust. § 250ze OSP
vo veciach registrácie politických strán
a politických hnutí, § 250zf OSP o pre-
skúmaní zákonnosti uznesení obecného
zastupiteľstva, mestského zastupiteľ-
stva, miestneho zastupiteľstva alebo
zastupiteľstva vyššieho územného cel-
ku a § 250zg OSP vo veciach dohôd obcí
o spolupráci s územnými celkami alebo
orgánmi iných štátov a členstva v me-
dzinárodnom združení. Najvyšší súd
Slo venskej republiky je vecne prísluš-
ný na preskúmavanie rozhodnutí a po -
stu pov ústredných orgánov štátnej
správy a iných orgánov s pôsobnosťou
pre celé územie Slovenskej republiky,
ak to ustanoví zákon (napr. právoplat-
né rozhodnutia Ústredného riaditeľstva
Slovenskej republiky, Colného riaditeľ-
stva Slovenskej republiky v colných ve-
ciach, Rady pre vysielanie a re trans mi -
siu a pod.). Najvyšší súd SR je tiež vecne
príslušný v prvom stupni na konanie
pro  ti nečinnosti a na konanie o ochra -
ne pred nezákonným zásahom, ak je ža -
lovaným ústredný orgán štátnej sprá vy
alebo iný orgán s pôsobnosťou pre celé
územie Slovenskej republiky. Miestna
príslušnosť sa spravidla riadi sídlom
ža lovaného správneho orgánu. 

Úprava rozhodovania o žalobách proti
rozhodnutiam a postupom správnych
orgánov nadväzuje na ust. čl. 36 ods. 2
Lis tiny základných práv a slobôd. Roz-
hodovanie o žalobách proti rozhodnu-
tiam a postupom správnych orgánov je
sporové konanie, v ktorom sa uplatňu-
je dispozičná zásada, čo znamená, že
súd nie je oprávnený preskúmať roz-
hodnutie správneho orgánu z vlastného
podnetu. Predpokladom predmetného
konania je skutočnosť, aby išlo o roz-
hodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Konanie sa začína na návrh, ktorý sa
na zýva žalobou. Konanie sa začína dňom
doručenia žaloby vecne a miest ne prí-
slušnému súdu. Žaloba sa musí podať
do 2 mesiacov od doručenia rozhodnu-
tia správneho orgánu v poslednom stup-
ni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje
inak, pričom zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť. Jednou z dôležitých podmie-
nok uplatňovaných v správnom súdnic -
tve je povinnosť žalobcu byť zástupený
advokátom, pokiaľ sám nemá právnic-
ké vzdelanie, alebo ak v právnickej oso-
be nemá vzdelanie zamestnanec, ktorý
za ňu na súde koná. 

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnu-
tia súd vychádza zo skutkového stavu,
ktorý tu bol v čase vydania napadnuté-
ho rozhodnutia. Súd nebude môcť pri-
hliadať k okolnostiam, ktoré žalovaný
uvedie až po vyjadrení k žalobe alebo
na pojednávaní, ak tieto okolnosti ne-
vyplývajú zo správneho rozhodnutia
alebo spisov. Po preskúmaní rozhodnu-
tia súd môže (1) žalobu zamietnuť,
ale bo (2) napadnuté rozhodnutie a po -
dľa okolností aj rozhodnutie prvého
stupňa zrušiť a vrátiť vec žalovanému
orgánu na ďalšie konanie. Súd žalobu
zamietne, ak dospeje k záveru, že po-
stup a rozhodnutie bolo v súlade so zá-
konom. Zrušenie a vrátenie rozhodnutia
žalovanému orgánu na ďalšie konanie
prichádza do úvahy, ak (1) rozhodnutie
správneho orgánu vychádzalo z nespráv-
neho právneho posúdenia veci, (2) ziste-
nie skutkového stavu, z ktorého vychá -
dzalo správne rozhodnutie, je v rozpore
s obsahom spisov, (3) zistenie skutkové-
ho stavu je nedostačujúce na posúde nie
veci, (4) rozhodnutie je nepreskúmateľ-
né pre nezrozumiteľnosť alebo pre ne-
dostatok dôvodov, (5) v konaní správne -
ho orgánu bola zistená taká vada, ktorá
mohla mať vplyv na zákonnosť napad-
nutého rozhodnutia, alebo (6) bolo
roz hodnutie vydané na základe neúčin-
ného právneho predpisu alebo rozhod-
nutie je nepreskúmateľné pre neúpl-
nosť spisov správneho orgánu alebo 
z dôvodu, že spisy neboli predložené.
Ak súd zruší vec a vráti na ďalšie kona-
nie, správny orgán je v ďalšom konaní
viazaný právnym názorom súdu. Z uve -
de ného vyplýva, že súd nenahrádza roz-
hodnutie správneho orgánu.
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Preskúmavanie 
právoplatných 

rozhodnutí



Súdy v správnom súdnictve preskúma-
va jú aj neprávoplatné rozhodnutia
správ nych orgánov v rámci rozhodova-
ní o oprav ných prostriedkoch proti roz-
hodnutiam správnych orgánov. Konanie
sa začína na návrh žalobcu, ktorým je
opravný prostriedok. Návrh treba podať
do 30 dní od doručenia napadnutého
rozhodnutia. Na rozdiel od preskúma-
nia právoplatných rozhodnutí správ-
nych orgánov tu žalobca nemusí byť
zastúpený advokátom. V uvedenom ko-
na ní platí princíp pozitívnej enumerá-
cie – konanie o opravnom prostriedku
podanom proti rozhodnutiu správneho
orgánu sa uskutoční len v prípade, ak
právny predpis stanoví, že proti neprá-
voplatnému rozhodnutiu správneho or-
gánu možno podať opravný prostriedok
na súd. Pri preskúmavaní správnych
rozhodnutí platí tzv. kasačný princíp,
t.j. súd môže opravnému prostriedku
buď vyhovieť a rozhodnutie správneho
orgánu zrušiť, alebo môže opravný pro -
striedok zamietnuť a rozhodnutie správ-
neho orgánu potvrdiť. Ak súd rozhod-
nutie správneho orgánu potvrdí, zákon
pripúšťa podanie odvolania. Proti roz-
sud ku súdu, ktorým zruší rozhodnutie
správneho orgánu, je prípustné odvo la -
nie len v prípade, ak rozhodnutie správ -
neho orgánu vychádzalo z nesprávneho
právneho posúdenia veci, alebo ziste-
nie skutkového stavu, z ktorého vychá-
dzalo správne rozhodnutie, je v rozpo-
re s obsahom spisov, inak je odvolanie
neprípustné.

Účelom právnej úpravy na konanie
proti nečinnosti je zabrániť prieťahom
v správnom konaní a umožniť oprávne-
ným subjektom domôcť sa svojich zá-
kladných práv. Nečinnosť správneho
orgánu sa môže prejaviť v priebehu
ce lého správneho konania, resp. v jeho
jednotlivých štádiách. Podmienkou po-
dania návrhu je vyčerpanie všetkých
prostriedkov, ktoré upravuje osobitný
zákon. Môže sa jednať napr. o sťažnosť
podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaž nos -
tiach. Návrh môže dať aj prokurátor,
ak už upozornil správny orgán na nečin -
nosť. Súd po vyžiadaní a doručení vyja-
drenia správneho orgánu rozhodne bez
pojednávania uznesením. Ak súd návr hu
vyhovie, vo výroku uvedie primeranú
lehotu, nie však dlhšiu ako 3 mesiace,
v ktorej je správny orgán povinný roz-
hodnúť. Súd môže na návrh správneho
orgánu uvedenú lehotu predĺžiť. 

Konanie o ochrane pred nezákonným
zásahom správnych orgánov začína na
návrh. Nezákonným zásahom rozumie-
me každý zásah, ktorý nie je rozhod-
nu tím a osoba ním bola ukrátená na
svojich právach. Podmienkou domáha-
nia sa ochrany je trvanie zásahu, jeho
dôsledkov alebo hrozba jeho opakova-
nia. Prípustnosť návrhu je podmienená
vyčerpaním opravných prostriedkov,
ktorých použitie umožňuje osobitný
predpis. Návrh možno podať v 30 dňo-
vej subjektívnej lehote, najneskôr však
v 1 ročnej objektívnej lehote. 
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PRÁVNA ÚPRAVA MIGRÁCIE
Azyl je inštitút umožňujúci cudziemu
štátnemu príslušníkovi ochranu pred
prenasledovaním z dôvodov uvedených
v Dohovore o právnom postavení ute-
čencov z roku 1951 a v čl. 53 Ústavy SR.
Jedná sa o ochranu napr. pred nepri-
meraným trestným stíhaním alebo
tres tom, prenasledovaním z ná bo žen -
ských alebo rasových dôvodov a pod.
Azyl poskytuje štát, v ktorom cudzí
štátny príslušník požiadal o azyl. Azy-
lová problematika je upravená v nie -
koľ kých dokumentoch na medzinárod-
nej, európskej a vnútroštátnej úrovni. 

Na medzinárodnej úrovni je oblasť
azylu upravená predovšetkým Dohovo-
rom o právnom postavení utečencov
z roku 1951 a Protokolom týkajúcim sa
právneho postavenia utečencov z roku
1967. Dôležitou súčasťou Dohovoru
o právnom postavení utečencov je
úprava zákazu vyhostenia alebo vráte-
nia (tzv. non-refoulement), čo v praxi
znamená, že príslušná krajina, kde sa
žiadateľ nachádza, ho nesmie vyhostiť
alebo vrátiť na územie, kde by bol
ohro zený jeho život alebo osobná slo-
boda. 



Úprava azylového práva na úrovni Eu-
rópskej únie nie je v súčasnosti plne
harmonizovaná. Najdôležitejšími eu-
rópskymi dokumentmi sú Schengenská
dohoda a Dublinský dohovor. Schen-
genská dohoda bola prijatá v roku 1985.
Obsahuje princíp tzv. prvého konania,
kedy je za vybavenie žiadosti o azyl
zodpovedný štát, v ktorom žiadateľ
o azyl (ďalej len „žiadateľ“) podal prvú
žiadosť o azyl. Obdobný princíp upra-
vuje aj Dublinský dohovor, prijatý
v roku 1990. Dublinský dohovor bol
v roku 2003 nahradený Nariadením
Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúcom
kri tériá a mechanizmy na určenie člen-
ského štátu zodpovedného za posúde-
nie žiadosti o azyl podanej štátnym
príslušníkom tretej krajiny v jednom 
z členských štátov (tzv. Dublin II). Du-
blinský dohovor aj Dublin II upravujú
postup, ak žiadateľ požiadal o me dzi -
ná rodnú ochranu v jednom štáte EÚ
a následne požiada o azyl v inom štáte
EÚ. V zmysle Dublinu II štát, v ktorom
žiadateľ naposledy požiadal o azyl, odo-
v zdá žiadateľa do prvého štátu v rámci
tzv. dublinskej procedúry. 

Na vnútroštátnej úrovni je najdôle -
žitejším právnym predpisom zákon 
č. 480/2002 Z. z. o azyle. Upravuje ko-
nanie o azyle, ustanovuje postup pri
poskytovaní dočasného útočiska, práva
a povinnosti žiadateľov, pôsobnosť or-
gánov verejnej moci v oblasti azylovej
problematiky, upravuje integráciu azy-
lantov do spoločnosti a pobyt v azy lo -
vých zariadeniach. 

Cudzinec môže požiadať o azyl až po
vstupe na územie Slovenskej republiky,
a to na policajnom útvare príslušnom
na podanie vyhlásenia o azyle. Po po-
da ní vyhlásenia o azyle preberá za žia-
dateľa zodpovednosť Migračný úrad
Mi nisterstva vnútra SR (ďalej len „Mi-
grač ný úrad“). Žiadateľ je následne
pre miest nený do záchytného tábora
v Hu men nom. Počas obdobia spravidla
30 dní prebiehajú komplexné zdravot-
né vyšetrenia, pri ktorých sa zisťuje aj
výskyt cudzokrajných chorôb. Žiadateľ
nesmie počas doby pobytu v zá chyt -
nom tábore opustiť tábor. Následne po
vykonaní zdravotných vyšetrení, ak
žiadateľ nemusí byť umiestnený do ka-
rantény, je premiestnený do pobytové-

ho tábora v Opatovskej Novej Vsi ale-
bo v Rohovciach. V pobytových tábo-
roch je žiadateľom poskytnuté bezplat-
né stravovanie, ubytovanie, sociálne
a psychologické poradenstvo, vreckové
a základné hygienické potreby. Počas
pobytu žiadateľa v pobytovom tábore
mu je vystavený preukaz žiadateľa 
o azyl, ktorý slúži ako identifikačný
doklad, a to až do právoplatného skon-
čenia konania o udelenie azylu. Ak má
žiadateľ záujem opustiť tábor, môže si
požiadať o udelenie krátkodobej prie-
pustky, ktorá je vydávaná pracovníkmi
tábora na maximálne jeden týždeň.
Žiadateľovi môže byť udelená aj dlho-
dobá priepustka, o ktorú musí požia-
dať Migračný úrad. Dlhodobá priepust-
ka sa udeľuje na jeden mesiac, pričom
je možné ju opakovane predlžovať. 

Azylová procedúra trvá rôzne dlhú dobu.
Migračný úrad má povinnosť rozhodnúť
o žiadosti o azyl do 90 dní od podania
vyhlásenia o azyl. Môže zamietnuť žia-
dosť o udelenie azylu ako neprípustnú
alebo ako zjavne neopodstatnenú, prí-
padne môže azyl neudeliť. Ak Migračný
úrad po posúdení žiadosti o azyl zasta-
ne názor, že existujú dôvody na udele-
nie azylu, udelí azyl rozhodnutím. Ak
Migračný úrad neudelí azyl, je v roz hod -
nutí povinný uviesť, či udeľuje alebo
neudeľuje doplnkovú ochranu. Proti roz -
hodnutiu Migračného úradu má žiada-
teľ právo podať opravný prostriedok na
príslušný krajský súd. Ak krajský súd
potvrdí rozhodnutie Migračného úradu,
môže žiadateľ podať odvolanie na Naj-
vyšší súd SR. Uvedená procedúra môže
trvať niekoľko mesiacov, prípadne aj
niekoľko rokov. 

Počas azylovej procedúry je žiadateľ
oprávnený zdržiavať sa na území Slo-
venskej republiky. Žiadateľ nesmie do
právoplatnosti rozhodnutia v konaní 
o udelenie azylu vstupovať do pracov-
noprávneho vzťahu alebo obdobného
pracovného vzťahu a ani podnikať. Ak
sa však právoplatne nerozhodne do 
1 roka od začatia konania, je žiadateľ
oprávnený vstupovať do pracovnopráv-
neho vzťahu, s výnimkou prípadu, ak
bola žiadosť o udelenie azylu zamiet-
nutá ako zjavne neopodstatnená alebo
ako neprípustná.
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Po právoplatnom rozhodnutí, ktorým
je žiadateľovi udelený azyl, sa jeho po-
byt na území Slovenskej republiky po-
važuje za trvalý pobyt a žiadateľ o azyl
sa považuje za azylanta. Po poskytnutí
doplnkovej ochrany sa pobyt žiadateľa
považuje za prechodný pobyt. 

Migrácia cudzincov zahŕňa okrem pro-
blematiky azylu aj problematiku migrá-
cie za účelom ekonomickým, študijným
alebo za účelom zlúčenia rodiny. Cu-
dzinci sa môžu na území Slovenskej re-
publiky zdržiavať, ak majú udelený
pre chodný, trvalý alebo tolerovaný po-
byt. Druhy pobytov a podmienky ich
ude lenia sme rozobrali v bulletine Čar-
nogurský ULC PRO BONO č. 11/2011.
Ak cudzinec nemá udelený ani jeden
z uvedených druhov pobytov, môže sa
zdržiavať na území Slovenskej repu -
bliky, ak spĺňa podmienky upravené
Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa
ustanovuje kódex Spoločenstva o pra-
vidlách upravujúcich pohyb osôb cez
hranice (ďalej len „Kódex schengen-
ských hraníc“). Kódex v článku 5 upra-
vuje podmienky na pobyt v schen gen -
skom priestore, ktorý nepresiahne 
3 me siace v rámci obdobia 6 mesiacov.
Medzi podmienky pre vstup patrí napr.
mať cestovný doklad, platné vízum
alebo povolenie na pobyt, ak sa vízum
vyžaduje, zdôvodnenie účelu pobytu
alebo preukázanie finančných pro-
stried kov na pobyt a vycestovanie. Cu-

dzincovi môže byť odopretý vstup, ak
nespĺňa niektorú z podmienok na vstup.
Členský štát Európskej únie môže pov o-
liť vstup cudzincom, aj keď nespĺňaju
niektorú z podmienok, a to z hu ma ni -
tár nych dôvodov, z dôvodov štátneho
záu jmu alebo z dôvodu medzinárod-
ných záväzkov. 

Cudzinci, ktorí vstúpili alebo sa zdržia-
vajú na území Slovenskej republiky
v rozpore s medzinárodnými dohodami
alebo právnymi predpismi, sa na území
Slovenskej republiky zdržiavajú nele-
gálne. Nelegálni migranti sa vystavujú
nebezpečenstvu postihu za nelegálny
pobyt. Môže im byť v zmysle ustanove-
nia § 118 zákona č. 404/2011 Z. z. o po-
byte cudzincov uložená pokuta vo výš -
ke 1.600 Eur. Cudzinec môže byť tiež
administratívne vyhostený a môže mu
byť uložený zákaz vstupu na územie
Slovenskej republiky. Administratív-
ne vyhostenie je podľa ustanovenia 
§ 77 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov rozhodnutie policajného
útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo
stratil oprávnenie zdržiavať sa na úze-
mí Slovenskej republiky a je povinný
opustiť územie Slovenskej republiky.
Proti rozhodnutiu o administratívnom
vyhostení môže cudzinec podať do 15
dní odvolanie. Proti rozhodnutí o od vo -
la ní sa ďalej nemožno odvolať, ale
možno proti nemu podať žalobu na prí-
slušný krajský súd na preskúmanie zá-
konnosti rozhodnutia. 

9

Nelegálna migrácia
Legálna migrácia 

Vlastníctvo nehnuteľnosti predstavuje
samo o sebe špeciálny inštitút. K zá -
klad ným charakteristikám patrí písom-
ný charakter disponovania s ne hnu teľ -
nos ťou pod hrozbou neplatnosti a vznik
vlastníckeho práva zápisom do katast-
ra nehnuteľností. Ďalšie špecifiká pri-
náša spoluvlastníctvo nehnuteľnosti, či
už podielové alebo bezpodielové. Bez-
podielové spoluvlastníctvo u nás vzniká
uzatvorením manželstva a nie je možné
sa mu vyhnúť. Osobitné dohody vo for-
me notárskej zápisnice umožňujú úpra-
vu vzniku bezpodielového vlast níc   t va,

jeho obsahu či spra vovania, no úplne
ho vylúčiť možné nie je. Podielové spo-
luvlastníctvo k nehnuteľnosti najčastej -
šie vznikne v dôsledku dedenia. 

Pokiaľ počas trvania manželstva jeden
z manželov nadobudne nehnuteľnosť,
táto sa stáva súčasťou bezpodielového
spoluvlast níc tva. Výnimku tvorí prípad,
ak manžel získa nehnuteľnosť ako dar.
Vtedy bude jej výlučným vlastníkom,
prípadne, ak bola jednému manželovi
nehnuteľnosť vydaná v rámci predpi-
sov o reštitúcii (a manžel mal vydanú

SPOLUVLASTNÍCTVO
NEHNUTEĽNOSTI



nehnuteľnosť vo vlastníctve pred uza-
vretím manželstva alebo ktorému bola
vydaná ako právnemu nástupcovi pô-
vodného vlastníka). Pokiaľ je nehnuteľ-
nosť predmetom bezpodielového spo-
luvlastníctva, obaja manželia majú
právo ju užívať a spoločne uhrádzať
vynaložené náklady alebo náklady spo-
jené s jej užívaním a udržiavaním.

Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí
môže vybavovať každý z manželov,
v ostat ných sa vyžaduje súhlas oboch
pod sankciou relatívnej neplatnosti
po dľa ust. § 40a Občianskeho zákonní-
ka. Vyvstáva otázka, čo je možné po-
važovať za bežné úkony vo vzťahu
k spoločnej nehnuteľnosti. Pojem „bež -
ná“ vec zákon nedefinuje. Môžeme za
ne považovať také veci, ktoré sa pri
hospodárení s nimi opakujú a ne vy my -
kajú sa z rámca obvyklého hospodáre-
nia s vecou. Čo je možné vzhľadom na
spoločné užívanie nehnuteľnosti, napr.
bytu, považovať za bežnú vec, vyplýva
aj z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR,
sp. zn. R 47/1984. Za bežné záležitos-
ti sa podľa tohto rozhodnutia považujú
veci týkajúce sa spoločného užívania
bytu manželmi, ktoré sa opakujú alebo
podstatne nezasahujú do spoločných
užívacích práv. Bežnou záležitosťou je
napr. platenie úhrady za užívanie bytu.
Za bežnú vec súdna prax naopak nepo-
važuje darovanie nehnuteľnosti, uza t -
vorenie zmluvy o záložnom práve, uza-
vretie nájomnej zmluvy, všetky právne
úkony týkajúce sa nadobudnutia, vý-
meny a predaja nehnuteľnosti a pod.
Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí
sp. zn. R 39/1974 skonštatoval, že ak
sú podľa zmluvy o prevode nehnuteľ-
nosti kupujúcimi obaja manželia, musia
obaja zmluvu aj podpísať. Podobne,
manžel začínajúci podnikať, na využi-
tie akéhokoľvek majetku v bez po die lo -
vom spoluvlastníctve, teda i nehnuteľ -
nos ti, potrebuje pri podnikaní súhlas
druhého manžela.

Taktiež je potrebné si uvedomiť, že ak
má len jeden manžel pohľadávku, kto-
rá vznikla za trvania manželstva, pri
výkone rozhodnutia môže byť uspoko-
jená i z majetku patriaceho do bezpo-
dielového spoluvlastníctva manželov,
teda i z nehnuteľnosti. 

Pri vyporiadaní bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov môže súd pri roz-
hodovaní o spoločnej nehnuteľnosti
po stupovať rôznymi spôsobmi. Riadi sa
pritom zásadami vyporiadania podie-
lového spoluvlastníctva. Súd môže pri-
kázať nehnuteľnosť len jednému man-
želovi, ktorý musí druhého manžela
vyplatiť. Uplatňuje pritom zásadu, aby
bola nehnuteľnosť prikázaná tomu
manželovi, ktorý ju má, resp. naposle-
dy mal v držbe a uňho došlo k jej amor -
tizácii. Na rozdiel od pravidiel vyporia-
dania podielového spoluvlastníctva,
pokiaľ ani jeden z manželov nebude vy -
poradúvanú vec (nehnuteľnosť) chcieť,
nemožno nariadiť jej predaj a roz deliť
už len jej výťažok. Vo výnimočných prí-
padoch môže súd rozhodnúť aj o zria de -
ní podielového spoluvlastníctva manže-
lov k spoločnej nehnuteľnosti, pričom
ich podiely budú rovnaké.

Podielové spoluvlastníctvo vzniká rov-
nakými spôsobmi, akými môže podľa
zákona vzniknúť vlastníctvo. Súdy posu -
dzujú, resp. najmä v minulosti posudzo-
vali prípady vzniku spoluvlastníckych
vzťahov k nehnuteľnosti na základe jej
vydržania alebo postavenia stavby ako
originárnym spôsobom nadobudnuté
spoluvlastníctvo. Otáznym môže byť
posudzovanie vzniku podielového vlast-
níctva k stavbe postavenej spoločnou
činnosťou viacerých osôb. Samotná
účasť viacerých na tejto činnosti na
vznik spoluvlastníctva nestačí. I v ta -
kom to prípade bude potrebné uzatvo-
riť o vzniku spoluvlastníctva dohodu,
ktorej forma nie je zákonom upravená,
no vzhľadom na skutočnosť, že sa jed-
ná o nehnuteľnosť, ako sme vyššie
uviedli, mala by mať písomnú formu.
Vlastnícke právo vznikne vkladom do
katastra nehnuteľnosti. Väčší problém
môže vzniknúť pri zániku spoluvlast-
níctva k spoločnej nehnuteľnosti, po-
zemku. Podielové spoluvlastníctvo spo-
ločnej nehnuteľnosti podľa zákona 
č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spo-
ločenstvách je nedeliteľné a nemožno
ho zrušiť a vyporiadať podľa osobitných
predpisov. Uvedený právny predpis sa
vzťahuje na pozemkové spoločenstvá,
akými je napr. lesné a pa sienkové spo-
ločenstvo vlastníkov podielov spoloč-
nej nehnuteľnosti a pod. Spoluvlastníci
predmetnej spoločnej nehnuteľnosti sú
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obmedzení uvedeným zákonom, ktoré-
ho cieľom je zamedziť drobeniu napr.
lesných pozemkov. Uvedené pozemko-
vé spoločenstvá sú u nás upravené ako
v jednej z posledných krajín Európy.

Najčastejším spôsobom vyporiadania
medzi spoluvlastníkmi je rozdelenie
spoločnej veci. Pri rozdelení nehnuteľ-
nosti musia vzniknúť veci samostatné
tak po vecnej ako i právnej stránke 
a spôsobilé na zápis do katastra nehnu-
teľností. Pri rozdelení pozemku bude
potrebné vyhotoviť nový grafický polo-
hopisný plán hraníc, ak vznikli nové
parcely. Rozdelenie stavby nie je vždy
technicky možné. Pokiaľ aj je, nie je
možné ju rozdeliť akýmkoľvek spôso-
bom. Platí, že pri reálnom rozdelení
stavby je budovu možné deliť buď ver-
tikálne, alebo na jednotlivé byty
a nebytové priestory. Horizontálne de-
lenie bez splnenia ďalších kritérií nie
je možné. Pokiaľ stavbu nie je možné
uvedeným spôsobom medzi spoluvlast-
níkov rozdeliť, prichádzajú do úvahy
dve možnosti. Buď sa spoluvlastníci do -

hodnú a vykonajú ďalšie stavebné úpra-
vy tak, aby stavba bola deliteľná, alebo
je možné stavbu speňažiť a jed no tli -
vých spoluvlastníkov podľa výšky ich
podielov zo získanej sumy vyplatiť. Pri
zrušení spoluvlastníctva a jeho vypo-
riadaní rozdelením nehnuteľnosti môže
súd zriadiť aj bez návrhu vecné bre-
me no k novovzniknutej nehnuteľnosti
v prospech vlastníka novovzniknutej
nehnuteľnosti. Jeho zriadenie je sú čas-
ťou vyporiadania spoluvlastníkov. Je
potrebné si uvedomiť, že v danom prí-
pade je možné zriadiť len vecné bre -
meno in rem a nie in personam. 

Vyporiadanie spoluvlastníkov rozdele-
ním nehnuteľnosti vyžaduje i úpravu
po dieľania sa vlastníkov novovzniknu-
tých vecí – nehnuteľností na povinnos-
tiach voči tretím osobám, ktorých prá-
va viazli už na pôvodnej nehnuteľnosti
pred jej rozdelením. Môže nastať i si -
tuá cia, že z dôvodov hodných osobit-
ného zreteľa súd podielové spoluvlast-
níctvo nezruší. 
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Informácie uvedené v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú poskytovaním právnych rád. Nemožno z neho
odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy 
a aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. 
Z uve dených dôvodov pri konkrétnych právnych riešeniach preto vždy odporúčame konzultácie. I keď je bulletin
Čarnogurský ULC PRO BONO zostavovaný s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC
nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody vzniknuté z aktivít konaných
na základe informácií uvedených v tomto dokumente.

Obsah bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie je možné využívať pre účely zisku, ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný alebo publikovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Čarnogurský ULC s.r.o. V prí -
pade záujmu o ďalšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte
kontaktovať.

V prípade, že naďalej nechcete byť adresátom tejto služby, kontaktujte nás na e-mailovej adrese 
probono@ulclegal.com. Ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Paulínu Ondrášikovú: ondrasikova@ulclegal.com alebo
Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com. 
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