
Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia 
 

Tematický plán prednášok z OP3 

LS 2017/2018 

Prednášajúci: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
 

1. týždeň – 19.2. 

Pojem CPP a civilného procesu, druhy civilného procesu, sústava 

súdov, zloženie súdu, vnútorná organizácia súdov 

 

2. týždeň – 26.2. 

Základné princípy podľa CSP 

 
3. týždeň – 5.3. 

Právomoc súdov, príslušnosť súdov 

 
4. týždeň – 12.3. 

Strany sporu a zastúpenie v spore 

 
5. týždeň – 19.3. 

Procesné úkony súdu, doručovanie 

 
6. týždeň – 26.3. 

Žaloba, dispozičné procesné úkony, procesný útok a obrana 

 
7. týždeň – 2.4. /Veľkonočné sviatky – prednáška sa nekoná/ 

Konanie v prvej inštancii (vrátane predbežného prejednania sporu a 
pojednávania) 

 
8. týždeň – 9.4. 

Dokazovanie a dôkazné prostriedky 

 
9. týždeň – 16.4. 

Súdne rozhodnutia 

 
10. týždeň – 23.4. 

Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí, trovy konania 

 
11. týždeň – 30.4. /dekanské voľno/ 

Skrátené konania a skrátené rozhodnutia 

 
12. týždeň – 7.5. /dekanské voľno/ 

Spory s ochranou slabšej strany 

 
13. týždeň –14.5. 

 



 

V prípade, že téma prednášky alebo seminára pripadne na deň voľna (či už vyplývajúci 
z právneho predpisu alebo z rozhodnutia orgánov univerzity alebo fakulty), jej 
zvládnutie bude ponechané na samoštúdium študentov, teda nebude odučená v 
náhradnom termíne. Možnosti konzultácií k danej téme tým nie sú vylúčené. 



Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia 

 

Tematický plán seminárov z OP3 

 
1. týždeň  

Úvodný seminar, literatúra, účasť na seminároch, spôsob hodnotenia predmetu 

 
2. týždeň 

Pojem CPP a civilného procesu, sústava súdov, zloženie súdu, vnútorná 

organizácia súdov 

 
3. týždeň 

Základné princípy podľa CSP 

 
4. týždeň 

Právomoc súdov, príslušnosť súdov 

 
5. týždeň 

Strany sporu a zastúpenie v spore 

 
6. týždeň 

Procesné úkony súdu, doručovanie 

 
7. týždeň 

Žaloba, dispozičné procesné úkony, procesný útok a obrana 

 
8. týždeň 

Konanie v prvej inštancii (vrátane predbežného prejednania sporu a 

pojednávania) 

 
9. týždeň 

Dokazovanie a dôkazné prostriedky 

 
10. týždeň  

 Súdne rozhodnutia, Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí 
 

11. týždeň 

Trovy konania 

 
12. týždeň 

Skrátené konania a skrátené rozhodnutia, Spory s ochranou slabšej strany 

 
13. týždeň 

 Spory s ochranou slabšej strany 


