
 



 

Simulovaný správny súdny spor 2017/2018 

 

Pravidlá fakultného kola 

 

PRVÁ ČASŤ  
Organizácia súťaže 

 
 

§1 Základné ustanovenia 
 

 
(1) Fakultné kolo Simulovaného správneho súdneho sporu 2017/2018 (ďalej len „fakultné kolo“) je 

súťažou študentov práva napodobňujúcou skutočný súdny spor. Účelom pravidiel je vytvoriť 

regulačný systém a ich aplikáciou vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov 

fakultného kola.  
 
(2) Fakultné kolo je organizované občianskym združením ELSA Bratislava, Šafárikovo námestie č. 6,   

P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava I (ďalej len „organizátor“).  

 

§2 
Zloženie družstiev 

 

(1) Fakultného kola sa zúčastňujú dvojčlenné družstvá. Členovia tvoriaci jedno družstvo môžu byť 

len študentmi bakalárskeho alebo magisterského stupňa štúdia v akademickom roku 

2017/2018 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „fakulta“).  
 
(2) Počet družstiev, ktoré sa môžu zúčastniť fakultného kola nie je obmedzený. Člen družstva 

nemôže byť zároveň členom iného družstva.  
 
(3) Družstvá sa do fakultného kola prihlasujú prihláškou, ktorú zverejní organizátor na internetovej 

stránke. Družstvá v prihláške označia jednu osobu, ktorá je vedúcim (ďalej len „vedúci 

družstva“).  

 

§3  
Miesto a termín konania 

 

(1) Miesto a termín konania fakultného kola zverejní organizátor osobitným prípisom.  
 
(2) Organizátor zverejní osobitným prípisom aj ďalšie organizačno-technické podmienky konania 

fakultného kola.  

 

§4  
Štruktúra 

 

(1) Fakultné kolo má dve časti: predkolo a finálové kolo.  
 
(2) Predkolo pozostáva z vypracovania návrhu na začatie súdneho konania (ďalej aj „návrh“).  
 
(3) Finálové kolo pozostáva z ústneho pojednávania.  



§5  
Dozor nad priebehom 

 

(1) Dodržiavanie pravidiel kontroluje hlavný kontrolór a ostatní kontrolóri.  
 
(2) Hlavným kontrolórom je koordinátor fakultného kola, ak organizátor neustanoví osobitným 

prípisom inak. Ostatných kontrolórov v prípade potreby vymenuje organizátor osobitným 

prípisom.  
 
(3) Ak organizátor vymenuje ostatných kontrolórov, hlavný kontrolór riadi a koordinuje ich 

činnosť. Hlavný kontrolór je oprávnený rušiť a meniť rozhodnutia ostatných kontrolórov.  
 
(4) Proti rozhodnutiu alebo činnosti ostatných kontrolórov je možné bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do skončenia fakultného kola, podať písomnú sťažnosť hlavnému kontrolórovi. 

Hlavný kontrolór rozhodne o sťažnosti do dvoch dní od jej doručenia, najneskôr však do 

skončenia fakultného kola. Proti rozhodnutiu hlavného kontrolóra nie je prípustný opravný 

prostriedok. Proti činnosti hlavného kontrolóra nemožno podať sťažnosť.  
 
(5) Hlavný kontrolór ako i ostatní kontrolóri sú oprávnení penalizovať alebo diskvalifikovať 

družstvá pre porušenie pravidiel len v prípadoch a v medziach ustanovených pravidlami.  
 
(6) Hlavný kontrolór ako i ostatní kontrolóri sú tiež oprávnení podniknúť všetky preventívne 

opatrenia nevyhnutné pre zabezpečenie dodržiavania pravidiel.  

 

§6  
Všeobecné poriadkové ustanovenia 

 

(1) Organizátor, koordinátor, družstvá, kontrolóri a členovia senátov postupujú podľa pravidiel, v 

súťaži rešpektujú slušnosť, dobré mravy a všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné 

na území Slovenskej republiky.  
 
(2) Organizátor, koordinátor, kontrolóri a členovia senátu zachovávajú voči družstvám 

nestrannosť.   
(3) Družstvá rešpektujú organizačné pokyny organizátora a koordinátora.  
 
(4) Až do skončenia fakultného kola organizátor, koordinátor a členovia senátov nekonzultujú s 

družstvami riešenie prípadov. Ak hlavný kontrolór zistí porušenie tohto ustanovenia, môže 

družstvo diskvalifikovať a člena senátu vylúčiť.  
 
(5) Koordinátor neposkytuje písomnosti jedného družstva inému družstvu, ak pravidlá 

neustanovujú inak.  

 

DRUHÁ ČASŤ  
Procesné pravidlá 

 

§7  
Všeobecné procesné pravidlá 

 
 
(1) Prípady riešené vo fakultnom kole môžu byť vytvorené úpravou prípadov už rozhodnutých 

alebo predložených súdom SR. Rovnako môže ísť o prípady fiktívne alebo vypracované 

odborníkmi z právnej praxe.  
 
(2) Zadania prípadov oznámi organizátor zverejnením osobitným prípisom. Organizátor môže určiť 

v zadaniach prípadov osobitné úlohy.  



 
(3) Organizátor môže k zadaniam prípadov pripojiť pomocné otázky pre členov komisií alebo 

senátov (ďalej aj len ako „indikácie“). Indikácie sa nezverejňujú a sú prístupné iba členom 

senátov.  
 
(4) Na fakultné kolo sa primerane vzťahujú procesnoprávne predpisy platné a účinné v Slovenskej 

republike, ak tieto pravidlá neustanovujú inak.  

 

§8  
Osobitné procesné pravidlá 

 

(1) Pre predkolo a finálové kolo platia v prvom rade tieto pravidlá:  
 

a) všetci členovia družstva konajú ako právni zástupcovia účastníka (advokáti) spoločne a 
nerozdielne;   

b) konanie sa vedie v slovenskom jazyku;   
c) návrhy sú oslobodené od súdnych poplatkov;   
d) rozhodnutia senátu sa nevyhotovujú písomne;   
e) námietka zaujatosti sa nepripúšťa, sudcu ani kontrolóra nemožno vylúčiť;   
f) námietka nepríslušnosti súdu je neprípustná;   
g) späťvzatie návrhu sa nepripúšťa;   
h) prerušenie konania sa nepripúšťa, s výnimkou prerušenia konania na vyhlásenia rozhodnutia;   
i) odročenie sa nepripúšťa,   
j) riadne a mimoriadne opravné prostriedky sa nepripúšťajú   
k) pojednávanie vo veci samej nariaďuje organizátor (§ 3 ods. 1);   
l) poriadkové oprávnenia predsedu senátu podľa § 109 ods. 2 Správneho súdneho   

poriadku patria aj hlavnému kontrolórovi; 

 

§9 

Zverejňovanie a doručovanie 

 

(1) Na plynutie lehôt sa vzťahuje § 69 Správneho súdneho poriadku, ak tieto pravidlá 
neustanovujú inak.  

 
(2) Organizátor zverejňuje zadania prípadov a iné organizačno-technické podmienky osobitným 

prípisom obvyklým spôsobom, najmä na webových stránkach organizátora, fakulty, na 

nástenkách fakulty a pod.  
 
(3) Družstvá doručujú písomnosti do podateľne fakulty. Za deň doručenia sa považuje deň podania 

do podateľne. Na písomnosti je nutné zreteľným spôsobom uviesť, že ide o podanie určené do 

súťaže “Simulovaný správny súdny spor”.  
 
(4) Organizátor doručuje písomnosti elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu 

vedúceho družstva alebo osobne do rúk vedúceho družstva.  
 
(5) Všetky písomnosti doručené organizátorovi alebo koordinátorovi prechádzajú doručením 

do vlastníctva organizátora.  



§ 10  
Dokazovanie 

 

(1) Dokazovanie sa vykonáva na pojednávaní v rozsahu stanovenom právnymi predpismi účinnými 
v Slovenskej republike.  

 
(2) Dôkazy je možné navrhnúť len v podanom návrhu na začatie súdneho konania, ktoré je 

relevantné pre začatie konania alebo vo vyjadrení k takémuto podaniu. Skutočnosti uvedené v 

zadaniach prípadov sa považujú za nesporné, ak sú takto označené.  
 
(3) Neprípustný je dôkaz opierajúci sa o skutočnosti, ktoré zo zadania prípadu nevyplývajú, 

nemožno ich predpokladať alebo ich doplnenie by podstatným spôsobom znemožnilo účinnú 

obranu súpera (napr. námietka premlčania, vyhotovenie verejnej listiny). Družstvá môžu 

predpokladať a dokazovať existenciu skutočností, ktoré priamo vyplývajú zo zadania prípadu, 

možno ich doplniť rešpektujúc zadanie prípadu. Informácie všeobecne platné možno vždy 

použiť ako dôkaz (napr. údaje zo štatistickej ročenky ŠÚ SR, údaje zverejnené ústrednými 

orgánmi štátnej správy a pod.), alebo ak ide o informácie, ku ktorým môžu mať prístup všetky, I 

potenciálne súťažné družstvá.  
 
(4) Pri argumentácii je možné použiť judikatúru súdov, právnu doktrínu, rozhodnutia správnych 

orgánov a pod.   
(5) O neprípustnosti dôkazu rozhoduje senát poverený organizátorom.  

 

TRETIA ČASŤ  
Predkolo 

 

§ 11  
Základné a technické ustanovenia 

 

(1) Družstvo v predkole vypracuje návrh na začatie konania pre prípad, ktorý zadá organizátor 

osobitným prípisom. Tento vypracovaný návrh doručí organizátorovi spolu s prihláškou v 

súlade s týmito pravidlami a v lehote podľa príslušných právnych predpisov účinných v 

Slovenskej republike, tak, aby bol návrh doručený najneskôr v posledný deň lehoty na podanie 

takéhoto návrhu na súde Slovenskej republiky. Z textu návrhu nesmie byť zrejmé, kto ho 

vypracoval.  
 
(2) Spolu s návrhom podľa ods. 1 družstvo doručí aj prihlášku do fakultného kola. Koordinátor 

pridelí družstvu trojciferné identifikačné číslo. Družstvá sa označujú len týmito identifikačnými 

označeniami. S výnimkou koordinátora nesmie byť nikto informovaný o totožnosti členov 

družstiev. Ak družstvo odkryje svoju totožnosť, môže ho hlavný kontrolór diskvalifikovať.   
(3) Na návrhy doručené po lehote sa prihliada v súlade s § 12 ods. 4.  
 
 
 

§ 12  
Hodnotenie 

 

(1) Návrh na začatie konania hodnotí trojčlenná komisia, ktorú ustanoví organizátor osobitným 
prípisom. Hodnotenie je anonymné.   

(2) Celkové hodnotenie družstva sa vypočíta ako aritmetický priemer hodnotení všetkých  
 

členov komisie. Družstvo môže za návrh na začatie konania získať najviac 50 bodov od jedného 
člena komisie.  

(3) Skladba hodnotenia návrhu:  



 
a) obsahové náležitosti návrhu vrátane právnej argumentácie a navrhovaných dôkazov, 

správnosť konečného návrhu vo veci : maximálne 30 bodov,   
b) formálne náležitosti návrhu: maximálne 5 bodov,   
c) kultúra písomného prejavu: maximálne 5 bodov,   
d) štylistika, gramatika: maximálne 5 bodov   
e) plná moc : maximálne 5 bodov  

 
(4) Hlavný kontrolór alebo ostatní kontrolóri strhnú z celkového návrhu 20 bodov, ak nebol 

doručený včas. Na návrhy doručené viac ako 5 dní po lehote sa neprihliada.  
 
(5) Hlavný kontrolór alebo ostatní kontrolóri strhnú z celkového hodnotenia návrhu 15 bodov, ak 

družstvo odkryje svoju totožnosť.  
 
(6) Hodnotenie sa zaznamenáva na osobitný hárok. Výsledky hodnotenia doručí 

organizátor družstvám spolu s oznámením o postupe do ústneho kola.  

 

§ 13  
Postup do ústneho kola 

 

(1) Do finálového kola postupujú dve družstvá s najvyšším aritmetickým priemerom 
určeným podľa § 12 ods. 2 a 3.  

 
(2) Ak sa do fakultného kola zapojí len jedno družstvo, je toto družstvo víťazom 

fakultného kola.   
(3) Ak nejaké družstvo, ktoré postúpi do finálového kola, sa tohto finálového kola  
 

nezúčastní, alebo nie je predpoklad, že sa ho zúčastní a dané podmienky to umožňujú a ak to 

nie je v rozpore s pravidlami čestnej súťaže a ustanoveniami § 6, nastupuje na jeho miesto to 

družstvo, ktoré sa umiestnilo v poradí na ďalšom mieste predkola.  

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
Finálové kolo 

 

§ 14  
Základné a technické ustanovenia 

 

(1) Úlohou družstiev vo finále je zastupovať účastníkov konania podľa zadaného prípadu vo 
vyžrebovaných procesných postaveniach. O procesných postaveniach rozhodne žrebom  

 
organizátor za prítomnosti vedúcich družstiev postupujúcich do finálového kola. Týmto 

družstvám zároveň pridelí označenie „žalobca“ alebo „žalovaný“. Družstvá sa označujú len 

týmito identifikačnými označeniami. S výnimkou organizátora nesmie byť nikto informovaný o 

totožnosti členov družstiev. 
 
(2) Žalovanému organizátor poskytne 24 hodín na prípravu vyjadrenia k návrhu na začatie konania 

druhého družstva. Žalovaný sa písomne k návrhu nevyjadruje.   
(3) Ústne pojednávanie sa koná v termíne zverejnenom organizátorom osobitným prípisom.  

 

§ 15  
Ústne pojednávanie 

 

(1) Pojednávanie sa s výnimkou ustanovení uvedených v týchto pravidlách spravuje príslušnými 
právnymi predpismi.  

 
(2) O spornej veci, ktorá je predmetom zadaného prípadu (§ 14 ods. 1), rozhoduje trojčlenný 

senát.  



 
(3) Predsedom senátu je spravidla sudca z povolania. Ostatní členovia senátu musia mať 

ukončené vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.   
(4) Družstvá si samé určia, kto z ich členov bude v ich mene vystupovať.  

 
(5) Vytváranie zvukových a obrazových záznamov počas pojednávaní je dovolené so súhlasom 

organizátora. Ak by takáto činnosť rušila priebeh ústneho pojednávania, je hlavný kontrolór 

oprávnený vytváranie zvukových alebo obrazových záznamov obmedziť alebo zakázať.   
(6) Ústne pojednávanie sa končí vyhlásením rozhodnutia vo veci samej.  

 

§ 16  
Hodnotenie finálového kola 

 

(1) V ústnom pojednávaní môže družstvo získať najviac 120 bodov od jedného člena senátu. 
Skladba hodnotenia ústneho pojednávania:   
a) prednesenie návrhu/vyjadrenia k návrhu a argumentácia: 0 až 40 bodov,   
b) pohotovosť a správnosť reakcií: 0 až 40 bodov   
c) výrečnosť: 0 až 20 bodov,   
d) správne vystupovanie pred senátom: 0 až 20 bodov.  

 
(2) Víťazom fakultného kola je to družstvo, ktoré v súčte písomnej časti a 

ústneho pojednávania získa väčší počet bodov.  

 
(3) Fakultné kolo skončí vyhlásením výsledkov ústneho pojednávania organizátorom.  

 

PIATA ČASŤ  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§ 17  

 

(1) Do fakultného kola sa nemôžu zapojiť študenti, ktorí sa podieľajú na jeho príprave 
a organizácii.  

 
(2) Pravidlá nie je možné meniť po zverejnení prípadu na vypracovanie návrhu na začatie súdneho 

konania.  
 

(3) V prípade, ak nastane rozpor vo výklade pravidiel pred ústnym pojednávaním, podáva ich 
výklad organizátor. Počas ústneho pojednávania podáva výklad senát, ktorý sa môže poradiť   
s organizátorom.  

 
 
 

 

V Bratislave, 08. Marca  2018 



Odborný garant súťaže: 

 
doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.  
Katedra správneho a environmentálneho práva  
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Organizačný tím súťaže: 

 
Lucia Kupcová  
Viceprezident pre akademické aktivity  
ELSA Bratislava 

lucia.kupcova@elsa.sk +421 

949 122 739 

 

Romana Reiprichová 
 
Prezidentka  

ELSA Bratislava 

romana.reiprichova@elsa.

sk 

mailto:pavol.krajci@elsa.sk


 


