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SIMULOVANÝ SÚDNY SPOR
Z MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA
SÚKROMNÉHO A PROCESNÉHO

Pravidlá

Banská Bystrica, 2020
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Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Hlavným účelom súťaže Simulovaný súdny spor z medzinárodného práva súkromného
a procesného (ďalej len „súťaž“) je umožniť aktívnym študentom práva preskúšanie ich
teoretických poznatkov, schopností a možností v simulovanom, ale čo najviac autentickom
prostredí súdneho pojednávania so zameraním na medzinárodného právo súkromné
a procesné. Cieľom je podnietiť prostredie zdravej súťaživosti medzi študentmi v simulácii
súdneho konania a vytvoriť priestor pre presadenie sa v konkurencii rovnako skúsených
študentov, budúcich právnikov.
(2) Organizátorom súťaže je Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie (ďalej len ako
„organizátor”).
(3) Organizátor prostredníctvom tohto štatútu vytvára regulačný systém súťaže a rovnaké
podmienky pre všetkých účastníkov súťaže.
(4) Súťaž má celoslovenský charakter; je určená študentom práva všetkých právnických fakúlt
na území Slovenskej republiky: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Fakulta práva Janka Jesenského
Vysokej školy Danubius v Sládkovičove (ďalej len „právnické fakulty“).
(5) Súťaž je podporovaná z projektu č. 800789 CEPIL „Cezhraničné súdne spory v strednej
Európe“ podporovaného z grantového programu Európskej únie.
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Čl. 2
Vyhlásenie súťaže

(1) Organizátor

týmto vyhlasuje celoslovenskú súťaž – Simulovaný súdny spor

z medzinárodného práva súkromného a procesného.
(2) Dátum vyhlásenia súťaže je 16. marca 2020. Oznámenie o vyhlásení súťaže ako i kontaktná
adresa na zástupcov organizátora súťaže budú zverejnené prostredníctvom webstránky
organizátora a sociálnych sietí organizátora.
(3) Súťažné družstvá sa môžu prihlasovať do 30. apríla 2020.
Čl. 3
Priebeh súťaže
(1) Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách. Prvé kolo je písomné, druhé kolo ústne.
(2) Prvé – písomné kolo bude prebiehať v termíne od 19. marca 2020 do 30. apríla 2020.
V tomto kole súťažné družstvá vypracujú písomnú analýzu zadania. Písomná analýza musí
obsahovať:
a) právnu analýzu zadania prípadu, vrátane posúdenia či ide o „občianskoprávny
únos“ podľa príslušnej právnej úpravy;
b) popis postupu pri návrate dieťaťa podľa medzinárodného práva i práva
Európskej únie, vrátane rozboru možností, ktoré môže využiť žiadateľ (otec) pri
snahe o návrat dieťaťa a možností, ktoré môže využiť ten, od ktorého je návrat
dieťaťa žiadaný (matka) pri snahe zabrániť návratu dieťaťa;
c) vypracovanú žiadosť o návrat dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru z r. 1980.
(3) Argumentácia strán musí obsahovať odkazy na relevantné právne predpisy medzinárodného
práva, práva Európskej únie, ako aj práva Slovenskej republiky, odkazy na relevantnú
odbornú literatúru, ako aj odkazy na judikatúru Súdneho dvora EÚ, Európskeho súdu pre
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ľudské práva i slovenských súdov (súťažné tímy môžu využiť judikatúru krajských súdov,
Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR).
(4) Súťažné

tímy

zašlú

svoje

písomné

analýzy

prostredníctvom

e-mailu

–

mootcourtprf@umb.sk v stanovenom termíne ako celok (v jednom súbore) vo formáte .pdf,
pričom analýza nesmie obsahovať údaje, ktoré by mohli zamedziť anonymite vypracovania.
Písomnú analýzu je potrebné zaslať najneskôr do 30. apríla 2020. Súťažná porota následne
analýzy ohodnotí a vyberie zo zaslaných analýz dve najlepšie, pričom súťažné družstvá,
ktoré tieto analýzy vypracovali, postúpia do druhého – ústneho kola.
(5) Druhé – ústne kolo sa bude konať v najbližšom možnom termíne, ako to epidemiologická
situácia dovolí, na pôde Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za
osobnej účasti členov postupujúcich družstiev. Termín druhého – ústneho kola bude
súťažiacim písomne oznámený a rovnako tak bude zverejnený na webovej stránke
organizátora. Členovia družstiev, ktoré nepostúpili do druhého kola sa môžu zúčastniť
simulovaného súdneho sporu ako diváci. Nesmú však pomáhať postupujúcim družstvám
pri plnení úloh ústneho kola.
(6) Ústne kolo bude prebiehať formou simulovaného súdneho konania o návrat maloletého
dieťaťa do cudziny (podľa § 123 a nasl. zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový
poriadok v platnom znení), v ktorom jedno družstvo bude zastupovať žiadateľa o návrat
dieťaťa (otca dieťaťa) a druhé družstvo toho, proti komu žiadateľ podáva návrh na návrat
dieťaťa (matku dieťaťa). Dieťa na účely simulovaného súdneho konania nebude zastúpené.
(7) Ústne kolo bude prebiehať nasledovne: Postupujúce súťažné družstvá si vyžrebujú ktoré
z nich bude zastupovať žiadateľa a ktoré toho, od koho žiadateľ žiada návrat maloletého
dieťaťa. Súťažné družstvo, ktoré bude vystupovať v pozícií zástupcu žiadateľa, vypracuje
návrh na začatie konania o návrat dieťaťa (podľa zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný
mimosporový poriadok v platnom znení) – návrh podložený argumentáciou žiadateľa bude
postúpený druhej strane. Druhá strana, z pozície zástupcu toho, od koho žiadateľ žiada
návrat maloletého dieťaťa, spracuje písomne svoje protiargumenty a postúpi ich súťažnému
družstvu, ktoré zastupuje žiadateľa. Obe súťažné družstvá budú mať na spracovanie svojich
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podaní jednu hodinu. Následne sa uskutoční ústne pojednávanie, v ktorom budú obe
družstvá predkladať svoje argumenty a protiargumenty pred súťažnou porotou. Ústne
pojednávanie sa bude riadiť zákonom č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v
platnom znení v spojení so zákonom č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom
znení.
Čl. 4
Súťažné družstvá
(1) Simulovaného súdneho sporu sa môžu zúčastniť 2 až 4 členné družstvá zložené zo
študentov právnických fakúlt. Za jednu právnickú fakultu sa môže zúčastniť i viac
súťažných družstiev.
(2) Každé družstvo si musí spomedzi svojich členov určiť vedúceho družstva, ktorý bude za
družstvo komunikovať s organizátormi simulovaného súdneho sporu. Družstvá musia
pracovať samostatne, nie je možné najmä konzultovať vypracovanie zadania s pedagógmi
právnických fakúlt.
(3) Organizátor súťaže je oprávnený spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Čl. 5
Hodnotenie súťaže
(1) Súťaž bude hodnotiť trojčlenná porota, ktorú menuje organizátor súťaže, pričom porota
bude zložená z odborníkov z akademického prostredia ako aj z praxe.
(2) Porota bude hodnotiť najmä kvalitu a hĺbku právnej argumentácie v písomnej analýze
i ústnom prednese, využitie judikatúry, správne používanie právnych predpisov
medzinárodného práva, práva EÚ a práva SR, správne používanie právnej terminológie
a štylistický a ústny prejav.

Strana 5 z 6

Project: 800789—CEPIL—JUST-JCOO-AG-2017
Type of Action: JUST-AG
The project is financed by the European Commission under Grant Agreement 800789

Čl. 6
Opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID-19
(1) Organizátor si vyhradzuje právo, v prípade nezlepšenia epidemiologickej situácie,
v súvislosti s vírusom COVID-19, ústne kolo zrušiť, prípadne prijať iné vhodné opatrenia
v súvislosti s jeho organizáciou.
Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Tieto pravidlá sú záväzné pre organizátorov, družstvá, porotu a všetkých ostatných
účastníkov súťaže.
(2) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto pravidiel za súčasného
včasného zverejnenia obvyklým spôsobom.
(3) Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť spolu s vyhlásením súťaže dňa 16. marca 2020 a platia
po dobu priebehu súťaže až do jej skončenia v súlade s čl. 3 ods. 4, alebo v súlade s článkom
5 týchto pravidiel.

V Banskej Bystrici, dňa 16. marca 2020

JUDr. Elena Júdová, PhD.

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.

vedúca Katedry medzinárodného, európskeho

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

práva a právnej komunikácie PrF UMB

PrF UMB
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