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JUDr. Alexandra Kotrecová,  PhD.: Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom 

procese. 

 

I. 

 

Už prima facie názov predloženej habilitačnej práce mnohé napovedá. Napovedá, že ide 

o analytickú prácu, zameranú na konkrétny inštitút, a pritom inštitút pomerne netradičný. 

Samostatná vedecká práca zaoberajúca sa uznesením doposiaľ vo vede slovenského civilného 

procesného práva absentovala. Názov tiež mnohé vypovedá o ambíciách autorky – dostať 

takpovediac „na svetlo sveta“ tak trocha ak nie práve nechcené, tak odstrkované dieťa 

v inštrumentáriu civilného procesu. Ak sa totiž už niekto rozhodne venovať téme súdnych 

rozhodnutí, zväčša analyzuje rozsudok, a uznesenie len okrajovo. Predkladaná práca teda 

sľubuje istý obrat v tradičnom nazeraní na uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí 

v civilnom procese. 

To, čo napovedá názov, autorka ešte znásobila kvalitným, systematickým a metodologicky 

korektným spracovaním témy, ktorej sa venuje z rôznych uhlov pohľadu už dlhodobo. To jej 
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umožnilo poňať spracovanie témy priam umelecky pútavo, a pritom nijako nezľavujúc zo 

svojich vedeckých ambícii. 

Toto spojenie náročnej témy a skúsenej autorky je nielen využiteľné, praktické v tom 

najlepšom slova zmysle, ale možno konštatovať, že ide o problematiku latentne aktuálnu 

s možnosťou jej hlbokého teoretického rozpracovania.  

So zreteľom na uvedené je preto potrebné výsostne oceniť výber témy, o to viac, že ide o 

prácu teoretickú a analytickú.  

Možno konštatovať, že práca je z hľadiska svojej témy, no i samotného spracovania, 

obohatením vedy slovenského občianskeho práva, osobitne civilného práva procesného. 

Komplexné spracovanie tejto problematiky absentovalo – z tohto hľadiska je výber témy 

hodnotený vysoko pozitívne. 

 

II. 

 

Z hľadiska systematiky sa práca člení na šesť kapitol vrátane záveru (konklúzie). Vzhľadom 

na rozsah práce je zrejmý systemizujúci charakter, teda analýza uznesenia ako druhu súdneho 

rozhodnutia z rôznych uhlov pohľadu, z rôznych doktrinálnych východísk korešpondujúcich 

s horizontálnou stratifikáciou civilného procesu na svoje jednotlivé systémové zložky.  In 

concreto to znamená analýzu uznesenia ako procesného rozhodnutia v sporovom procese, ako 

prevalentne meritórneho rozhodnutia v mimosporových veciach, a zmiešaného typu 

(odvislého od povahy veci) v konaní exekučnom. Práve preto možno konštatovať, že ide 

o prácu  kompaktnú, vnútorne konzistentnú. 

Metodika vedeckej práce bola dodržaná na veľmi slušnej úrovni. Voči zvolenej systematike, 

metodologickému inštrumentáriu a vedeckému systému autorky nemožno mať zásadnejšie 

výhrady. 

Autorka správne začína všeobecnou otázkou pojmu a klasifikácie súdnych rozhodnutí (prvá 

kapitola práce), kde zároveň načrtáva hypotézy svojho vedeckého skúmania. V ďalšom texte 

potom tieto hypotézy skúma, rozvíja, podrobuje kritickej analýze a s použitím vedeckých 

metód dospieva k záveru. Autorka jednak stav problematiky de lege lata deskriptívne 

zachytáva v teoreticko-aplikačnom móde, no i analyzuje interpretačné problémy s nimi 

spojené. 

Do vedeckej habilitačnej rozpravy odporúčam autorke osobitne doplniť výklady uvádzané 

v už publikovanej práci v dvoch smeroch: 
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i) Tým prvým je otázka zmieru v civilnom procese. Výklady uvádzané autorkou v tretej 

kapitole možno naozaj oceniť. Napriek tomu, argumenty uvádzané odkazom na 

doktrinálne práce profesora Horu môžu vyznievať súdobej právnej praxi archaicky 

a cudzo. Otázka teda znie, či je súčasná aplikačná prax schopná do dôsledkov 

poňať nepochybne správne doktrinálne závery autorky – v širšom kontexte ide 

možno o vzťah teórie a praxe, ktoré nožnice sa v posledných desaťročiach na 

Slovensku otvárajú viac, ako v iných krajinách, a viac, než tomu bolo (zrejme) 

v minulosti... 

ii) Afinita autorky k exekučnému konaniu by možno naznačovala viac priestoru 

venovaného tejto otázke v práci. Práve preto je vari legitímnou otázka, ako 

rozpoznať tie funkcionality exekučných uznesení, ktoré plnia funkciu meritórnych 

rozhodnutí, a teda spôsobujú prekážku právoplatne rozsúdenej veci. 

 

K obsahu práce nemožno mať vážnejších výhrad, autorka tému uchopila s hlbokou znalosťou 

veci, systémových väzieb a súvislostí, akcentujúc pritom i najnovšie trendy tohto segmentu 

práva.  

Systematika a štruktúra práce je prehľadná a formálno-logicky správne stratifikovaná. 

V jednotlivých kapitolách je na vedeckej úrovni podaný výklad jednotlivých inštitútov, resp. 

jednotlivých parciálnych problémov. Práca je vecne bez chýb. 

Obsahová stránka práce  splnila to, čo sa od takýchto prác očakáva. 

 

 

III. 

 

Formálna stránka práce je takisto na vynikajúcej úrovni (o prakticky nulovej miere zhody 

s inými prácami oponent ani v najmenšom nepochyboval). Syntakticko-gramaticky práca 

nevykazuje zásadné nedostatky. Práca s primárnymi i sekundárnymi prameňmi je na veľmi 

slušnej úrovni. Okrem monografií je hojne zastúpená i periodická časopisecká literatúra, 

okrem českej literatúry autor pochopiteľne pracuje i s relevantnými inojazyčnými 

publikáciami a historickou literatúrou. Práca s judikatúrou je takisto na nadštandardnej úrovni, 

akceptujem však primárne doktrinálny charakter práce.  

Práca je po formálnej stránke pomerne kompaktným celkom, s minimálnymi formálnymi 

chybami prevažne „preklepového“ charakteru. Je volený správny spôsob citačného indexu 

s bohatou bibliografiou najmä českej a slovenskej proveniencie. 
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IV. 

 

Predložená práca predstavuje kvalitnú vedeckú prácu, korešpondujúcu s vedeckou, 

pedagogickou i publikačnou vyzretosťou autorky a nepochybne spĺňa štandardy habilitačných 

prác. Autorka v plnej miere (a opätovne) osvedčila schopnosť samostatnej vedeckej práce na 

vysokej úrovni. Rozsahom i obsahom je spôsobilá postúpiť na ústnu obhajobu, a stať sa 

dôstojným podkladom pre udelenie titulu „docent“ v odbore občianske právo. 

 

 

So zreteľom na uvedené  preto posudzovanú prácu 

 

 

o d p o r ú č a m 

 

 

prijať ako podklad na habilitačné konanie a po jeho úspešnom absolvovaní udeliť JUDr. 

Alexandre Kotrecovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore občianske právo. 

 

Bratislava 24. 2. 2017   

 

 

                                                                                     Doc.  JUDr. Marek Števček, PhD. 


