
       Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte 

spisovú značku: 23Cb/197/2010 

 

PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE 
 
vo veci 
 

žalobcu:   JUDr. RNDr. Silvia Prachová – správkyňa úpadcu  
   PODIELNICKE DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE 
a 

žalovaného:   CAPITAL INVEST o.c.p. 
 
o    náhrada škody 26 179 149,64 eur 
 
Vás predvolávame na pojednávanie  
 
 

na deň  20.01.2020  o 10:30  hod. 
 
 

na Okresný súd Bratislava V, Prokofievova 6 – 12, 852 38 Bratislava, 
 
 

v miestnosti č. dv.: 119  posch.: I. poschodie 
 
 

Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. 
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd 

dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 
poriadok (ďalej len „CSP“)].  

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde. 
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a  

vážnymi okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie 
(§ 274 a  § 278 CSP). 

Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní. 
 
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany 

odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie 
a zároveň  od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno 
vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu 
pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie 
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, 
alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod 
na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. 
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, 
na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).  

Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne 
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy 
o odročenie pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).  

 
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!  
 

 Bratislava 09.12.2019 
 
 
Za správnosť vyhotovenia:              Mgr. Ivica Blecharžová 
Agáta Adamovičová                   s u d k y ň a 



P O U Č E N I E 
 
 
Nepravdivé údaje sú trestné! 
 
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto: 
 
 
 

P O T V R D E N I E   Z A M E S T N Á V A T E Ľ A 
 
 
 
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .................................................................................................. 

pracuje na našom pracovisku v ................................................................................................. 

na hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .................................. Eur, resp.  

má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu 

pracovného času .......................................... Eur 

a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ............................ do ......................... hodín. 

Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy. 

 
V ............................................. dňa .................................. 
 
 
 
 Pečiatka:                                       Podpis: 

 


