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P R O G R A M  
 
Názov podujatia:  Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. 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:  19.02.2018 – 22.02.2018  
 
19.02.2018 (pondelok) 
Obchodné právo – vybrané ustanovenia Obchodného zákonníka (rozbor otázok na ústnu časť 
OJS) 
Lektor: doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického 
zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici) 
 
09.00 hod. – 10.00 hod.  príchod, registrácia 
10.00 hod. – 11.00 hod.         prednáška 
11.00 hod. – 11.15 hod.  prestávka 
11.15 hod. – 12.15 hod.       prednáška 
12.15 hod. – 13.00 hod.  obed 
13.00 hod. – 14.00 hod.      prednáška 
14.00 hod. – 14.15 hod.  prestávka 
14.15 hod. – 15.45 hod.      prednáška 
15.45 hod. – 16.00 hod.  prestávka 
16.00 hod. – 17.30 hod.          prednáška 
17.30 hod.   večera 
 
20.02.2018 (utorok) 
Občianske právo hmotné (rozbor otázok na ústnu časť OJS) 
Lektor: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (člen skúšobnej komisie OJS;  externý člen pedagogického 
zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedúci Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach) 
 
07.00 hod. – 08.00 hod.  raňajky 
08.00 hod. – 09.30 hod.  prednáška 
09.30 hod. – 09.45 hod.  prestávka 
09.45 hod. – 10.45 hod.       prednáška 
10.45 hod. – 11.00 hod.  prestávka 
11.00 hod. – 12.30 hod. prednáška 
12.30 hod. – 13.30 hod.  obed 
 
Občianske právo procesné (rozbor otázok na ústnu časť OJS) 
Lektor: JUDr. Oľga Trnková (predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky; náhradná členka skúšobnej komisie OJS)    
 
13.30 hod. – 14.30 hod.        prednáška 
14.30 hod. – 14.45 hod.  prestávka 
14.45 hod. – 15.45 hod. prednáška 
15.45 hod. – 16.00 hod.  prestávka 
16.00 hod. – 17.30 hod.        prednáška 
17.30 hod.   večera 
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21.02.2018 (streda) 
Medzinárodné právo súkromné a procesné (rozbor otázok na ústnej časti OJS) 
Právo európskej únie (rozbor otázok na ústnej časti OJS) 
Lektori: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky; Právnická fakulta UK v Bratislave; súdny znalec v odbore Právne 
vzťahy k cudzine), doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA, (externý člen pedagogického 
zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Ústav medzinárodného a európskeho práva, Fakulta 
práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave) 
 
08.00 hod. – 09.00 hod.  raňajky  
09.00 hod. – 10.30 hod.         prednáška  
10.30 hod. – 10.45 hod.  prestávka 
10.45 hod. – 12.15 hod.       prednáška 
12.15 hod. – 13.00 hod.  obed 
13.00 hod. – 14.00 hod.      prednáška 
14.00 hod. – 14.15 hod.  prestávka 
14.15 hod. – 15.45 hod.      prednáška 
15.45 hod. – 16.00 hod.  prestávka 
16.00 hod. – 17.30 hod.          prednáška 
17.30 hod.   večera 
 
22.02.2018 (štvrtok) 
Zákonník práce, Zákon o rodine (rozbor otázok na ústnu časť OJS) 
Lektor: Mgr. Jozef Sedlák (člen skúšobnej komisie OJS; námestník krajskej prokurátorky pre netrestný 
úsek, Krajská prokuratúra v Trenčíne)  
 
08.00 hod. – 09.00 hod.  raňajky  
09.00 hod. – 10.30 hod.         prednáška  
10.30 hod. – 10.45 hod.  prestávka 
10.45 hod. – 12.15 hod.       prednáška 
12.15 hod. – 13.00 hod.  obed 
13.00 hod. – 14.00 hod.      prednáška 
14.00 hod.    záver predskúškového sústredenia 
 
 
 


