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JUDr. Romana Smyčková,  PhD.: Civilné mimosporové konanie, Konania v niektorých 

statusových veciach. 

 

I. 

 

Problematika civilného procesného práva pokrýva široký diapazón matérie hodnej seriózneho 

vedeckého výskumu. Naviac je svojou aktuálnosťou a prakticitou vyhľadávanou témou 

kvalifikačných prác na rôznych vedeckých stupňoch – uvedené len podčiarkuje skutočnosť, 

že slovenské civilné procesné právo prešlo zásadnou reformou, ktorá vyvoláva pomerne 

alútnu potrebu systematizácie nových poznatkov, a ich následné analytické rozpracovanie 

slúžiace potrebám právnej praxe.  V prípade predloženej práce je navyše téma obohatená 

o dlhoročné skúsenosti autorky s problematikou práve toho segmentu civilného procesu, ktorý 

je po rekodifikácii adjektivizovaný ako mimosporové konanie. 

 Toto spojenie náročnej témy a skúseného autora je nielen využiteľné, praktické v tom 

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

s možnosťou jej hlbokého teoretického rozpracovania. Neveľké množstvo vedeckých prác 
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z tejto oblasti je toho jasným dôkazom. So zreteľom na uvedené je preto potrebné výsostne 

oceniť výber témy, o to viac, že ide o prácu teoretickú a analytickú.  

Výber témy vždy závisí na zvolenej optike a metodike vedeckého skúmania, ktoré sú zase 

odvislé od osobných preferencií a afinít autora. Autorka tejto práce sa špecificky sústredila na 

relatívne vedecky prebádanú oblasť, avšak s tým, že zmeny vykonané spomínanou 

rekodifikáciou civilného procesu nie sú doposiaľ doktrinálne uspokojivo reflektované. 

Autorka túto doktrinálnu reflexiu poníma komplexne, nielen deskriptívne a vnútorne 

komparatívne, ale analyticky. Na tejto platforme potom autorka rozvinula komplexnú prácu, 

dostatočne hlbokú na to, aby reflektovala problémy (mnohé, iste nie všetky) tejto 

problematiky. 

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 štyri kapitoly a osobitne záver. Vzhľadom na rozsah 

práce je už na prvý pohľad viditeľná istá nevyhnutné miera selekcie, napriek tomu ide o prácu  

kompaktnú, vnútorne konzistentnú a systémovo kompaktnú. 

Autorka správne začína metodologickými cieľmi, v ktorej volí metodické postupy svojej 

práce a nastoľuje celkovo tri hypotézy svojho vedeckého bádania (str. 12 a 13 práce). 

V ďalšom texte potom tieto hypotézy skúma, rozvíja, podrobuje kritickej analýze a s použitím 

vedeckých metód dospieva k záveru. Metodika vedeckej práce bola dodržaná na veľmi 

slušnej úrovni. Voči zvolenej systematike, metodologickému inštrumentáriu a vedeckému 

systému autorky nemožno mať zásadnejšie výhrady. 

Ťažiskom práce sú pochopiteľne analytické kapitoly popisujúce a analyzujúce jednotlivé typy 

konaní v súlade s nastolenými hypotézami. Výber týchto statusových konaní vnímam ako 

korešpondujúci s vedeckými hypotézami autorky, a teda ako adekvátny. Autorka jednak stav 

problematiky de lege lata deskriptívne zachytáva v teoreticko-aplikačnom móde, no 

i analyzuje interpretačné problémy s nimi spojené. 

Pristavíme sa však už pri úvodnej kapitole, venovanej diferenciácii sporových vecí 

súkromnoprávnych, a iných (mimosporových) vecí. Autorka správne a pomerne rozsiahlo 

analyzuje rôzne diferenciačné kritériá sporov a mimosporov, neopomínajúc ani historicko-
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právne doktrinálne východiská. Do vedeckej habilitačnej rozpravy navrhujem autorke 

zamerať sa na kritérium tzv. verejného záujmu ako onej dištinkcie sporových a iných ako 

sporových vecí. Sú vo verejnom záujme len iné ako sporové veci, alebo je súčasťou verejného 

záujmu aj rýchle a spravodlivé konanie sporové?  

Druhým naznačeným problémom, ktorý si zaslúži širší teoretický rámec, je problematika 

pojmológie statusových konaní v nadväznosti na právo súkromné (materiálne). Nejde pritom 

len o otázky terminologické, ale aj významové – najmä v súvislosti s príklonom k 

„ľudskoprávnym“ doktrínam nového slovenského mimosporového procesu. Natíska sa preto 

otázka (a to aj v súlade s jednou autorkou nastolenou hypotézou), či zmena súkromnoprávnej 

terminológie je nevyhnutná, alebo aspoň žiaduca, samozrejme podľa názoru autorky. 

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 autora 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. 

Romane Smyčkovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore občianske právo. 

 

Bratislava 23. 2. 2017   

 

 

                                                                                     Doc.  JUDr. Marek Števček, PhD. 


