
Občianske právo procesné – otázky na skúšku 
 
1.    Civilný proces a civilné právo procesné (pojem, predmet, prvky) 
2.    Pramene civilného práva procesného (vnútroštátne, medzinárodné, európske) 
3.    Civilné právo procesné v práve EÚ  
4.    Postavenie civilného práva procesného v systéme práva, vzťah medzi procesným právom a 
hmotným právom 
5.    Civilný sporový poriadok (CSP), jeho systematika a pôsobnosť; vplyv európskeho práva 
6.    Druhy civilného procesu  
7.    Sporové a mimosporové konanie (podstata, rozdiely) 
8.    Základné princípy CSP 
9.    Zásada (princíp) verejnosti, rovnosti účastníkov, ústnosti a priamosti 
10.  Zásada (princíp) neformálnosti, hospodárnosti, voľného hodnotenia dôkazov 
11.  Uplatňovanie zásady (princípu) arbitrárneho poriadku a legálny poriadok v civilnom procese 
12. Strany 
13. Procesné spoločenstvo 
14. Pristúpenie,  zmena subjektov a intervencia 
15. Zastúpenie 
16. Iné subjekty konania 
17. Procesné úkony súdu; dožiadanie 
18. Predvolanie, predvedenie a poriadkové opatrenia 
19. Doručovanie 
20. Lehoty 
21. Podanie 
22. Žaloba 
23. Dispozičné procesné úkony strán 
24. Prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany a koncentrácia konania 
25.  Procesné podmienky 
26.  Právomoc súdov, spory o právomoc; medzinárodná právomoc súdov 
27.  Príslušnosť súdov (pojem a druhy); vecná príslušnosť 
28.  Miestna príslušnosť (zásada perpetuatio fori, prorogácia, delegácia) 
29.  Kauzálna príslušnosť a funkčná príslušnosť; skúmanie príslušnosti 
30.  Zloženie súdu  
31.  Vylúčenie sudcov a iných osôb 
32. Konanie v prvej inštancii 
33. Prerušenie konania; spojenie vecí, 
34. Predbežné prejednanie sporu 
35. Pojednávanie (miesto, dôstojnosť, uskutočňovanie a zaznamenávanie priebehu, verejnosť 
pojednávania) 
36. Priebeh pojednávania 
37. Dokazovanie (všeobecne) 
38. Výsluch svedka, výsluch strany 
39. Listina, odborné vyjadrenie a znalecké dokazovanie, obhliadka 
40. Rozsudok 
41.  Doručovanie rozsudku, jeho právoplatnosť a vykonateľnosť 
42. Uznesenie 
43. Sťažnosť 
44. Trovy konania 
45. Náhrada trov konania a rozhodovanie o trovách konania 
46. Platobný rozkaz 
47. Európsky platobný rozkaz 
48. Rozsudok pre zmeškanie 



49. Rozsudok pre uznanie nároku, rozsudok pre vzdanie sa nároku 
50. Spotrebiteľské spory 
51. Antidiskriminačné spory; individuálne  pracovnoprávne spory 
52. Neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia 
53. Neodkladné opatrenie vo veciach práva duševného vlastníctva; iné opatrenia súdu 
54. Zmier, mediácia, mimosúdne riešenie sporov 
55. Opravné systémy, opravné prostriedky a ich druhy 
56. Odvolanie (všeobecne) 
57. Konanie a rozhodnutie o odvolaní 
58. Žaloba na obnovu konania  
59. Konanie a rozhodnutie o návrhu na obnovu konania 
60. Dovolanie (všeobecne) 
61. Konanie a rozhodnutie o dovolaní 
62.  Dovolanie generálneho prokurátora 
63. Civilný mimosporový poriadok (CMP) a jeho základné princípy  
64. Osobitosti konaní podľa CMP 
65. Konanie o dedičstve 
66. Konania v niektorých rodinnoprávnych veciach 
57. Konania v niektorých statusových veciach fyzických osôb 
68. Konania vo veciach obchodného registra a konania v niektorých veciach právnických osôb 
69.  Správne súdnictvo (všeobecne) 
70. Správna žaloba a osobitné konania podľa Správneho súdneho poriadku 
71. Konanie v správnom súdnictve 
72.  Vymáhanie súdny pohľadávok a výkon rozhodnutia vo veciach maloletých 
73.  Exekúcia (všeobecne) a spôsoby vykonávania exekúcie 
74.  Subjekty exekučného konania; exekučný titul 
75.  Priebeh exekučného konania; Odklad a zastavenie exekúcie 
76.  Exekučné spory 
77.  Exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov 
78.  Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v peňažnom ústave, Exekúcia prikázaním iných 
peňažných pohľadávok, exekúcia postihnutím iných majetkových práv 
79.  Exekúcia predajom hnuteľných vecí 
80.  Exekúcia predajom nehnuteľností 
81.  Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnostiach 
82.  Exekúcia postihnutím podielu v obchodných spoločnostiach 
83.  Exekúcia vyprataním nehnuteľnosti (bytu) alebo jej časti 
84.  Exekúcia odobratím veci alebo cenných papierov, exekúcia rozdelením spoločnej veci, exekúcia 
uskutočnením prác a výkonov 
85.  Rozhodcovské konanie (všeobecne) a arbitrabilita,  Rozhodcovská zmluva 
86.  Rozhodca, rozhodcovský súd, stály rozhodcovský súd, Procesný postup v rozhodcovskom konaní;  
87. Rozhodcovské rozhodnutia, ich preskúmanie, oprava a výklad, Zrušenie rozhodcovského 
rozsudku; uznanie a výkon rozhodcovských rozhodnutí 
88. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie 


