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V prípade  úmrtia  nejakého  človeka  po  ňom  ostane  majetok.  Tento 
majetok  je predmetom dedičského konania. To znamená, že ho získajú iné 
osoby: členovia rodiny alebo iné blízke osoby, ktoré boli určené v poslednej 
vôli – závete. Ak nebol  spísaný závet a dediči neuzavreli žiadnu dohodu 
o rozdelení dedičstva,  tak sa dedí  tzv. zo zákona. V takom prípade každý 
člen  rodiny  zdedí  presne  určený  podiel majetku.  Veľkosť  tohto  podielu 
upravuje Občiansky zákonník (zákon 40/1964 Zb.). 

V našich  úlohách  sa  budeme  zaoberať  len  dedením  zo zákona,  teda 
prípadom,  keď  nebol  zanechaný  závet  a dediči  neuzavreli  dohodu 
o rozdelení dedičstva. Vyriešime tri prípady: rodinu Donovalovcov, rodinu 
Sojkovcov a rodinu Chovancovcov. 

 

OBČIANSKY ZÁKONNÍK 
DRUHÁ HLAVA 

DEDENIE ZO ZÁKONA 
§ 473 
(1)  V prvej  skupine  dedia  poručiteľove  deti 
a manžel, každý z nich rovnakým dielom. 
(2)  Ak  nededí  niektoré  dieťa,  nadobúdajú  jeho 
dedičský  podiel  rovnakým  dielom  jeho  deti. Ak 
nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia 
rovnakým dielom ich potomci. 
 
§ 474 
(1)  Ak  nededia  poručiteľovi  potomci,  dedí 
v druhej  skupine  manžel,  poručiteľovi  rodičia 
a ďalej  tí,  ktorí  žili  s poručiteľom  najmenej  po 
dobu  jedného roka pred  jeho smrťou v spoločnej 
domácnosti  a ktorí  sa  z tohto  dôvodu  starali 
o spoločnú  domácnosť  alebo  boli  odkázaní 
výživou na poručiteľa. 
(2)  Dedičia  druhej  skupiny  dedia  rovnakým 
dielom,  manžel  však  vždy  najmenej  polovicu 
dedičstva.  

§ 475 
(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia 
v tretej  skupine  rovnakým  dielom  poručiteľovi 
súrodenci  a tí,  ktorí  žili  s poručiteľom  najmenej 
po  dobu  jedného  roku  pred  jeho  smrťou 
v spoločnej  domácnosti  a ktorí  sa  z toho  dôvodu 
starali  o spoločnú domácnosť  alebo  boli  odkázaní 
výživou na poručiteľa. 
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, 
nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom 
jeho deti. 

 
§ 475a 
Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej 
skupine  dedia  rovnakým  dielom  prarodičia 
poručiteľa,  a ak  nededí  žiaden  z nich,  dedia 
rovnakým dielom ich deti. 

Prvý  prípad.  Ján  a Mária  Donovalovci majú  dcéru  Evu,  syna Martina  a vnučku  Kristínu 
(dcéru Martina). Manželia Donovalovci majú spoločný majetok v hodnote 63 000 €.  

Úloha 1: Akú  finančnú  hodnotu  by  mal  zdedený  majetok  jednotlivých  členov  rodiny 
v prípade smrti Jána Donovala? Zapíšte svoj výpočet. 

Výpočet:  

 

Odpoveď: Mária Donovalová:  ..................€, dcéra Eva:  .....................  €, syn Martin:  .................  €, 

vnučka Kristína: ........................ €. 
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Počas priebehu dedičského konania sa ukázalo, že Ján Donoval mal ešte mimo manželstva 
dcéru Kamilu.  

Úloha 2: Akú finančnú hodnotu bude mať zdedený majetok 

a) Kamily? 

b) Kamilinej matky?  

Vysvetlite, ako ste na to prišli. 

Vysvetlenie:  

 

 

 

Odpoveď: Kamila:  .............................................  €, Kamilina matka: .............................................. €. 

Druhý prípad. Už zosnulí manželia Sojkovci mali synov Martina, Dušana a dcéru Miroslavu. 
Nemali žiadne vnúčatá. Martin už dlhé roky žije so svojou družkou Gabrielou Modrou a nemá 
žiadne deti. 

 

 

manželia Sojkovci †

Martin Sojka  Dušan a Jana Sojkovci  Miroslava Sojková 

 
 

Úloha 3: Ktorí  zo spomenutých  ľudí  a podľa  ktorého 
z citovaných paragrafov Občianskeho zákon‐
níka majú  zo zákona  nárok  na dedičstvo po 
Martinovi Sojkovi?  

Odpoveď: Na dedenie zo zákona majú nárok ..................   

  ............................................................................... , 

 to podľa paragrafu ..........................................   

 

loha 4: Aký veľký majetok zdedila pani Modrá po smrti svojho druha, ak viete, že Miro‐
 

Odpoveď: ......  €. 

polu dve deti, dcéru Annu  a syna Ondreja. 
Syn

  a

  Občianskeho zákonníka. 

Ú
slava Sojková zdedila 21 600 €? 

Pani Modrá zdedila .....................

Tretí  prípad. Mária  a Peter Chovancovci mali  s
  Ondrej  už  dávnejšie  zomrel  ako  35‐ročný  pri  autohavárii.  V rodokmeni  na obrázku  sú 

zaznamenaní aj ďalší členovia rodiny.  
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Mária a Peter Chovancovci

Anna a Marek Kokavcovci  Irena a Ondrej† Chovancovci 

Jozef  Adriana  Milan Lucia Eduard 

 

Po smrti starého otca Petra sa zvyšok rodiny stretol na dedičskom konaní.  

Úloha 5: Ktorí  z uvedených  členov  rodiny majú  zo zákona  nárok  na dedičstvo  po  Petrovi 
Chovancovi? Do nasledujúcej  tabuľky napíšte odpoveď a vysvetlenie ku každému 
členovi rodiny. 

  áno/nie  vysvetlenie   

Mária Chovancová       

Marek Kokavec       

Anna Kokavcová       

Jozef Kokavec       

Adriana Kokavcová       

Milan Kokavec       

Irena Chovancová       

Lucia Chovancová       

Eduard Chovanec       

 

Peter  Chovanec  spolu  s manželkou  Máriou  vlastnili  dom  v hodnote  26 000 €,  pozemok 
v hodnote 6 500 € a finančnú čiastku 3 230 €. 

Úloha 6: Akú  finančnú hodnotu má  časť zdedeného majetku  jednotlivých  členov rodiny po 
Petrovi Chovancovi? Zapíšte svoj výpočet. Hodnotu dedičstva  jednotlivých členov 
rodiny zapíšte do pravého stĺpca tabuľky v úlohe 5. 

Výpočet:  
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