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Vážený pán predseda rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky, 
 

v nadväznosti na Váš list zo dňa 9. septembra 2010 a v zmysle § 7 písm. f) zákona č. 548/2003 Z. z. 
o Justičnej akadémii v platnom znení, Vám predkladám obsahovú náplň vzdelávania prokurátorov na rok 
2011. 
 

1. Pre prokurátorov pôsobiacich na trestnom úseku: 
 
- Schengenský priestor – spolupráca v trestných veciach, schengenské acquis. 
- Procesné práva – štandardy v Európskej únii, právna úprava v Slovenskej republike. 
- Nové zákony, ktorými budú implementované nástroje medzinárodnej spolupráce v trestných 

veciach v rámci EÚ – ( tento bod predpokladá prijatie nových zákonov transportujúcich RR – 
peňažné sankcie, konfiškácie ) . 

- Zabezpečovanie, zaisťovanie a odovzdávanie dôkazov pre trestné konanie v rámci EÚ. 
- Európsky zatýkací rozkaz , problémy a poznatky z aplikačnej praxe – oboznámenie so 

skúsenosťami z praxe po ročnej realizácii konania o EZR podľa zákona č. 154/2010 Z. z.. 
Túto tému navrhujeme realizovať ako seminár s workshopom. 

- Pre prokurátorov – špecialistov pre trestné činy mladistvých navrhujem štyri regionálne 
školenia tematicky zamerané na výsluch maloletého svedka v trestnom konaní. Školenia by sa 
uskutočnili v obvodoch krajských prokuratúr. 

- Seminár na tému „ Výkon dozoru prokurátora nad vyšetrovaním závažnej organizovanej formy 
trestnej činnosti“, vrátane prezentácie konkrétnych trestných vecí a príslušných rozhodnutí 
súdov. Bolo by prospešné, aby sa na seminári prezentovali aj praktické skúsenosti z činnosti 
spoločných vyšetrovacích tímov. Nepochybne by bolo prínosom, ak by sa na seminári 
oboznámili rovnaké poznatky z činnosti justičných orgánov Českej republiky na úseku boja 
proti organizovanej trestnej činnosti. 

- Seminár na tému: „ Ovplyvňovanie rýchlosti a plynulosti trestného konania prokurátormi pred 
a po začatí trestného stíhania“. 

- Dozor nad výkonom zadržania, väzby a výkonu trestu odňatia slobody.  
 

2. Pre prokurátorov  pôsobiacich na netrestnom úseku: 
 

- Konanie o priestupkoch – seminár v trvaní 2 dni. Určený pre prokurátorov, právnych 
čakateľov prokuratúry, sudcova justičných čakateľov. 

- Aktuálne problémy exekučného konania – seminár v trvaní 2 dni.  
 

 
 
 



3. Do študijného plánu Justičnej akadémie Slovenskej republiky na rok 2011 navrhujem pre 
prokurátorov zaradiť špecializované jazykové kurzy pre prokurátorov zamerané na právnickú 
terminológiu v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, pokračujúce semináre pre sudcov 
a prokurátorov „Spoločenská etika a diplomatický protokol“ a školenie pre lektorov Justičnej 
akadémie SR zamerané na techniku prednášania. 

V súvislosti s ďalším rozvojom IS Patricia, nasadenom pre register typu V je potrebné 
opakovane preškoliť všetkých prokurátorov na tvorbu elektronickej obžaloby.  

So zameraním na cieľovú skupinu sudcov, prokurátorov, justičných čakateľov, právnych 
čakateľov prokuratúry, vyšších súdnych úradníkov a ostatný administratívny personál prokuratúry 
a súdov zaradiť seminár na tému: „Elektronizácia verejnej správy a informačná bezpečnosť 
v justícii“. 
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