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INFORMA ČNÝ FORMULÁR 

 
 

1. Číslo podujatia: 2018/KSP/11/OP EVS 
 
2. Názov podujatia: Činnosť zločineckých skupín a imigrácia (celoslovenské podujatie) 
 
3. Hlavné témy podujatia: Kultúrna diverzita, migrácia a organizovaná trestná činnosť. Pôsobenie 

zločineckých skupín v Taliansku s ohľadom na problém imigrácie. Obchodovanie s drogami 
a zbraňami. Implikácie pre Slovenskú republiku. 

 
4. Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 
 
5. Termín konania podujatia: 26.02.2018 (pondelok) 

� registrácia účastníkov    26.02.2018 od 08.30 hod. 
� oficiálne otvorenie podujatia   26.02.2018 o   09.00 hod. 
� predpokladaný záver podujatia   26.02.2018 o   16.45 hod.  

      
6. Plánovaní lektori prednášajúci v rámci podujatia:  

� Dr. Piero Leanza (sudca Okresného súdu v Pordenone, Taliansko) 
� JUDr. Ján Hrivnák  (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej 

republiky; prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej 
republiky Bratislava) 

� JUDr. Ján Hrubala (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky; predseda senátu Špecializovaného trestného súdu) 
 

7. Cieľová skupina vzdelávacieho podujatia: sudcovia, prokurátori, vyšší súdni úradníci, justiční 
čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia 
prokuratúry  

 
8. Pracovný jazyk podujatia:  slovenský jazyk / anglický jazyk (simultánne tlmočenie) 
 
9. Počet účastníkov podujatia (plánovaný): 50 

 
10. Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie 

počas prestávok (voda, káva, čaj). Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed 
nezabezpečuje. 
 

11. Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie 
v budove akadémie v Pezinku deň vopred, t.j. dňa 25.02.2018, ubytovanie je potrebné označiť v 
elektronickej prihláške ako aj hodinu plánovaného príchodu. V prípade zrušenia účasti  
ubytovania, zmeny času príchodu ako aj  požiadavku na  ubytovanie pre  vodiča služobného  
vozidla, je potrebné oznámiť na tel. č.: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: 
gabriela.urbanska@justice.sk  

 
12. Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady:  

� súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry 
Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej 
republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu 
gabriela.urbanska@justice.sk),  

� zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine (bod 6/ informačného formulára), 
� zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky 

cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického 
prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).  
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13. V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za 

účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti 
(ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov 
zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk  
Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ časť III., článok VI.:  
Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: 
a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím 

podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne 
pracovné povinnosti atď.), 

b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím 
podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne 
pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou 
osobou (osobný úrad). 

V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať 
neúčasť za neospravedlnenú. 

 
14. Organizačný garant podujatia za Justičnú akadémiu Slovenskej republiky:  

PhDr. Gabriela Urbanská 
tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972 
e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk  
Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 

 
 
 


