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Plán prednášok a seminárov z predmetu Občianske právo procesné 2 
Študijný program Právo a ekonómia 

akademický rok 2020/2021, letný semester 
vyučujúca: Mgr. Petra Helt 

Študenti sú povinní mať k dispozícii počas semináru zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 
poriadok, 161/2015 Z.z. Mimosporový poriadok, zákon č. 233/1995 Exekučný poriadok  
v aktuálnom znení v závislosti od témy semináru.  
Na každý seminár je potrebné naštudovať si príslušnú kapitolu z:  

 Števček, Straka a kol. Prednášky a texty z civilného procesu. 2. vydanie, C.H. Beck, 
2018,  

 Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič a kol. Civilný 
sporový poriadok. Komentár. C.H. Beck, 2016.  

 Ficová, S. a kol.: Exekučné konanie. Bratislava: C. H. Beck 2014 
 
 

 
1. týždeň (15.2.- 21.2.2021)  
Prednáška: Opravné prostriedky všeobecne – všeobecný úvod, klasifikácia, metodológia 
https://web.microsoftstream.com/video/095fd591-efad-4f19-a80d-7d03bbc9c58a 
 
Seminár: úvod, organizačné pokyny, repetitórium 
 
2. týždeň (22.2.- 28.2.2021)  
Prednáška a seminár: Odvolanie - podmienky prípustnosti, priebeh konania a spôsoby 
rozhodnutia 
https://web.microsoftstream.com/video/b8954b3b-3c44-44dc-976c-
d159537c2029?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 
3. týždeň (1.3.- 7.3.2021)  
Prednáška a seminár: Žaloba na obnovu konania - podmienky prípustnosti, priebeh konania a 
spôsoby rozhodnutia  
https://web.microsoftstream.com/video/2b24795d-93b0-45ee-ab69-
6b282b7a81be?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 
4. týždeň (8.3.- 14.3.2021)  
Prednáška a seminár: Dovolanie a Dovolanie generálneho prokurátora - podmienky 
prípustnosti, priebeh konania a spôsoby rozhodnutia 
 
5. týždeň (15.3.- 21.3.2021)  
Prednáška a seminár: Civilný mimosporový poriadok – diferenciácia princípov podľa CMP, 
osobitosti v procesných podmienkach a priebehu konania podľa CMP 
https://web.microsoftstream.com/video/3b31411f-b595-4569-99ae-0427d266962e 
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6. týždeň (22.3.- 28.3.2021)  
Prednáška a seminár: Osobitná časť CMP I - Konania v rodinnoprávnych veciach 
https://web.microsoftstream.com/video/f1249f7a-4320-4c07-8877-4fca0fc2d319 
 
7. týždeň (29.3.- 4.4.2021)  
Prednáška a seminár: Osobitná časť CMP II - Konanie o dedičstve  
https://web.microsoftstream.com/video/5c18ee78-507b-4304-b4e6-
4abe7cd884d6?channelId=963b9580-9780-4a9e-aabf-ff03fcb03e38 
 
8. týždeň (5.4.- 11.4.2021)  
Prednáška a seminár: Osobitná časť CMP III - Konania v statusových veciach 
https://web.microsoftstream.com/video/fa90f462-b4bd-4f72-8089-
bb693196b869?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1 
 
9. týždeň (12.4.- 18.4.2021)  
Prednáška a seminár:  
Všeobecný úvod do výkonu rozhodnutia, exekučné konanie - pojem, história, princípy,  
https://web.microsoftstream.com/video/1ecc7f3e-ba1d-4eaa-a210-
17ce70fd6e48?channelId=963b9580-9780-4a9e-aabf-ff03fcb03e38 
 
Obrana a ochrana povinného a tretích osôb v exekučnom konaní – základné črty 
https://web.microsoftstream.com/video/0c4eb3cc-0b4d-44e1-ab30-
c93ce94bf596?channelId=963b9580-9780-4a9e-aabf-ff03fcb03e38 
 
10. týždeň (19.4.- 25.4.2021)  
Prednáška a seminár: Exekúcia na peňažné plnenia I. (exekúcia zrážkami zo mzdy a iných 
príjmov, exekúcia na prikázanie pohľadávky) 
https://web.microsoftstream.com/video/a5660c6f-3546-4c53-adde-
0cedc488f1af?channelId=963b9580-9780-4a9e-aabf-ff03fcb03e38 
 
11. týždeň (26.4.- 2.5.2021)  
Prednáška a seminár: Exekúcia na peňažné plnenia II. (exekúcia predajom hnuteľných vecí a 
nehnuteľností) 
https://web.microsoftstream.com/video/4929cc15-5869-43b6-92da-
918561a4d648?channelId=963b9580-9780-4a9e-aabf-ff03fcb03e38 
 
12. týždeň (3.5.- 9.5.2021)  
Prednáška a seminár: Exekúcia na nepeňažné plnenie 
https://web.microsoftstream.com/video/5d06beea-fa49-4f14-b3e4-d48a28ecf891 
 
13. týždeň (10.5.- 16.5.2021)  
Prednáška a seminár: Správny súdny poriadok 
 
 


