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P R O G R A M 
 
Názov podujatia:  Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť 
 
Druh vzdelávania: vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry, ktorí sa mienia 

zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 04.04.2018 (písomná časť) 
a 24.04.2018 – 25.04.2018 (ústna časť)  

 
Miesto konania:  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie 

č. 820, 914 43 Omšenie  
 
Dátum konania:  05.03.2018 – 08.03.2018  
 
05.03.2018 (pondelok) 
Správne a finančné právo (rozbor otázok na ústnu časť OJS) 
Lektori:  JUDr. Elena Kováčová (členka skúšobnej komisie OJS; externá členka 

pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka 
senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), JUDr. 
Slavomír Šúrek (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického 
zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca riaditeľa a vedúci 
oddelenia dozoru orgánov verejnej správy, Generálna prokuratúra Slovenskej 
republiky) 

 
09.00 – 10.00 hod. príchod, registrácia 
10.00 – 11.00 hod.       prednáška 
11.00 – 11.15 hod.   prestávka 
11.15 – 12.15 hod.       prednáška 
12.15 – 13.15 hod.  obed 
13.15 – 14.15 hod.       prednáška 
14.15 – 14.30 hod.   prestávka 
14.30 – 16.00 hod.       prednáška 
16.00 – 16.15 hod.   prestávka 
16.15 – 17.45 hod.        prednáška 
17.45 hod.  večera 
 
06.03.2018 (utorok) 
Trestné právo hmotné (rozbor otázok na ústnu časť OJS)  
Lektor:  JUDr. Martin Bargel (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen 

pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu 
trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; podpredseda 
Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky) 

 
08.00 – 09.00 hod.  raňajky  
09.00 – 10.30 hod.         prednáška 
10.30 – 10.45 hod.   prestávka 
10.45 – 12.15 hod.       prednáška 
12.15 – 13.15 hod.  obed 
 
Trestné právo procesné (rozbor otázok na ústnu časť OJS) 
Lektor:  prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen 

pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca 
riaditeľky trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; vedúci 
Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, 
Univerzita Komenského v Bratislave) 
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13.15 – 14.15 hod.        prednáška 
14.15 – 14.45 hod. prestávka 
14.45 – 15.45 hod. prednáška 
15.45 – 16.00 hod.  prestávka 
16.00 – 17.30 hod.        prednáška 
17.30 hod.  večera 
 
07.03.2018 (streda) 
Ústavné právo (rozbor otázok na ústnu časť OJS) 
Organizácia súdov a prokuratúry (rozbor otázok na ústnu časť OJS) 
Lektori:  JUDr. Ladislav Tichý  (predseda skúšobnej komisie OJS; externý člen 

pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca 
riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky), JUDr. Daniel Hudák 
(predseda skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky; sudca trestnoprávneho kolégia Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky), Mgr. Eva Kukanová (členka skúšobnej komisie 
OJS; riaditeľka odboru legislatívy a ústavného práva, Generálna prokuratúra 
Slovenskej republiky) 

 
07.00 – 08.00 hod. raňajky 
08.00 – 09.00 hod.  prednáška  
09.00 – 09.15 hod.         prestávka  
09.15 – 10.15 hod.   prednáška 
10.15 – 10.30 hod.       prestávka 
10.30 – 11.30 hod.  prednáška 
11.30 – 12.30 hod.  obed 
12.30 – 13.30 hod.       prednáška 
13.30 – 13.45 hod.   prestávka 
13.45 – 14.45 hod.       prednáška 
14.45 – 15.00 hod.   prestávka 
15.00 – 16.00 hod.         prednáška 
16.00 – 16.15 hod.  prestávka 
16.15 – 17.15 hod.  prednáška 
17.15 – 17.30 hod. prestávka 
17.30 – 18.30 hod. prednáška 
18.30 hod.  večera 
 
08.03.2018 (štvrtok) 
Medzinárodné a európske trestné právo (rozbor otázok na ústnu časť OJS) 
Lektori:  JUDr. Jolana Madejová (náhradná členka skúšobnej komisie OJS; externá 

členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; riaditeľka 
medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. 
Eva Šeševičková (prokurátorka medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra 
Slovenskej republiky)  

 
08.00 – 09.00 hod.  raňajky  
09.00 – 10.30 hod.         prednáška  
10.30 – 10.45 hod.   prestávka 
10.45 – 12.15 hod.       prednáška 
12.15 – 13.00 hod.  obed 
13.00 – 14.00 hod.       prednáška 
14.00 – 14.15 hod.   prestávka 
14.15 – 15.45 hod.       prednáška 
15.45 hod.   záver predskúškového sústredenia 


