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Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) v znení neskorších predpisov.

OBČIANSKE PRÁVO PROCESNÉ

1. Civilný proces, Pojem a povaha občianskeho procesného práva, Pramene civilného
procesného práva, Systematika a pôsobnosť Civilného sporového poriadku
2. Druhy civilného procesu, Princípy civilného procesu
3. Právomoc a príslušnosť súdu (vecná a funkčná príslušnosť)
4. Miestna príslušnosť súdov; Kauzálna príslušnosť súdov, Spory o príslušnosť
5. Zloženie súdu, Vylúčenie sudcov a iných súdnych osôb; Notár ako súdny komisár;
Súdny exekútor, Iné súdne osoby, Prokurátor v občianskom procese
6. Strany v sporovom konaní, Vecná legitimácia, Procesná subjektivita, Procesná
spôsobilosť, Zastúpenie v civilnom procese, Poučovacia povinnosť súdu
7. Procesné spoločenstvo, Intervencia, Oznámenie o spore, Pristúpenie a zmena
subjektov
8. Dispozičné procesné úkony, Prostriedky procesného útoku, Prostriedky procesnej
obrany, Koncentrácia konania
9. Procesné úkony súdu - vymedzenie, miesto a čas procesných úkonov, Dožiadanie,
Súdne zápisnice, Súdny spis, Súdny register, Záznam z procesných úkonov
10. Doručovanie, Lehoty, Predvolanie, predvedenie a poriadkové opatrenia
11. Konanie na súde 1. stupňa – začatie konania, Príprava pojednávania, Procesné
podmienky konania, Prerušenie konania

12. Predbežné prejednanie sporu, Nariadenie a priebeh pojednávania, Konanie bez
pojednávania
13. Procesné dokazovanie – teoretické základy dokazovania, Priebeh dokazovania
14. Procesné dokazovanie – dôkazné prostriedky a ich druhy
15. Súdne rozhodnutia – podstata a druhy súdnych rozhodnutí, Rozsudok, Rozsudok na
základe uznania a vzdania sa nároku, Rozsudok pre zmeškanie
16. Súdne rozhodnutia – podstata a druhy súdnych rozhodnutí, Uznesenie, Platobný
rozkaz, Európsky platobný rozkaz
17. Súdne rozhodnutia – štádiá súdneho rozhodovania; Právoplatnosť a vykonateľnosť
súdnych rozhodnutí
18. Spory o ochranu slabšej strany
19. Neodkladné opatrenia, zabezpečovacie opatrenia a iné opatrenia súdu
20. Trovy konania – všeobecne o trovách konania, Druhy a platenie trov konania, Súdne
poplatky a oslobodenie od súdnych poplatkov podľa zákona č. 71/1992 Zb. o
súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších
predpisov
21. Trovy konania – náhrada trov konania
22. Opravné konania a opravné systémy, triedenie opravných prostriedkov; Odvolanie
23. Mimoriadne opravné prostriedky – všeobecná charakteristika, triedenie, Žaloba na
obnovu konania
24. Mimoriadne opravné prostriedky – všeobecná charakteristika, triedenie, Dovolanie,
Dovolanie generálneho prokurátora
25. Výkon rozhodnutia podľa zákona č. 233/1995 Z. z. (Exekučný poriadok) v znení
neskorších predpisov – všeobecná charakteristika
26. Spôsoby výkonu rozhodnutia na peňažné plnenie podľa Exekučného poriadku
27. Spôsoby výkonu rozhodnutia na nepeňažné plnenie podľa Exekučného poriadku
28. Všeobecná charakteristika mimosporových konaní, Systematika a pôsobnosť CMP
(Civilného mimosporového poriadku)
29. Osobitná úprava CMP v otázkach miestnej príslušnosti, účastníkoch konania,
priebehu konania v prvej inštancii, dokazovania, súdnych rozhodnutí, trov konania
a uplatnenia opravných prostriedkov
30. Konanie o povolenie uzavrieť manželstvo, Konanie o rozvod manželstva, Konanie
o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva
31. Konania vo veciach určenia rodičovstva, Konania vo veciach osvojenia

32. Konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, Konanie o návrat maloletého
do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, Konanie vo veciach
výživného plnoletých osôb
33. Konanie o dedičstve
34. Konanie o vyhlásenie za mŕtveho, Konanie o spôsobilosti na právne úkony
35. Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení, Konanie o
ustanovení opatrovníka
36. Konania vo veciach obchodného registra, Konania v niektorých veciach
právnických osôb
37. Konanie o umorenie listiny
38. Konania vo veciach notárskych úschov
39. Neodkladné a iné opatrenia súdu v civilnom mimosporovom konaní podľa tretej
časti CMP
40. Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých podľa štvrtej časti CMP

