
  
  

INFORMAČNÝ FORMULÁR 

 

1. Číslo podujatia: 2015/KSP/23 

 

2. Druh podujatia: jednodňové podujatie určené primárne pre sudcov, prokurátorov a sekundárne pre vyšších 

súdnych úradníkov (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) a asistentov sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky 

 

3. Názov podujatia: Krízová komunikácia - 1. časť  (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 

 

Obsahovo bude podujatie zamerané na komunikačné zručnosti sudcu, prokurátora ako znak kvality práva, na 

úroveň komunikačných zručností a ich vplyv na rozhodovanie. Efektívna komunikácia v kontexte prípravy a 

samotného súdneho pojednávania:  

a) Princípy otvorenej komunikácie, zabezpečovanie priestoru v mocensky symetrických a mocensky 

asymetrických vzťahoch. Oddelenie faktov a interpretácie. Chyby a skreslenia v komunikácii a spôsoby ako sa 

im vyhnúť. Princípy dvojsmernej komunikácie (rozdiely v dialógu, debate, komunikácii v neformálnom a 

formálnom kontexte). 

b) Neverbálna komunikácia, verbálna komunikácia, komunikačné bariéry.  

c) Práca s otázkami: otvorené - polootvorené - uzavreté otázky. Radenie otázok. Aktívne počúvanie.  

d) Princípy asertivity (rozlišovanie asertivity, pasívnej a aktívnej agresivity v komunikačných prejavoch). 

e) Poučenie účastníka a vysvetlenie procesu, overenie si porozumenia a akceptovania procesu pojednávania.  

f) Komunikácia počas zisťovania kľúčových skutočností (výsluchu účastníkov konania), citlivé momenty 

zámerného a nezámerného skreslenia skutočnosti.  

g) Rozpoznávanie motivácie účastníka konania a momentov nepravdivých alebo nepresných odpovedí.  

h) Efektívne dokumentovanie vypočutého materiálu.    

 

4. Miesto konania podujatia:  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok  

 

5. Termín konania podujatia:  21.01.2015 (streda) 

 registrácia účastníkov  21.01.2015 od  08.30 hod. 

 oficiálne otvorenie podujatia  21.01.2015 o    09.00 hod. 

 predpokladaný záver podujatia  21.01.2015 o    15.30 hod.  

      

6. Plánovaný lektor prednášajúci v rámci podujatia: Mgr. Eva Martinovičová - lektor, konzultant spoločnosti 

EdWell s.r.o.; člen International Coach Federation (Medzinárodná federácia koučov); člen Slovenskej asociácie 

koučov (SAKO) 

 

7. Pramene k  príprave účastníka na podujatie: v prípade, ak lektor pripraví sylaby pre účastníkov, budú 

distribuované priamo na mieste v priebehu podujatia alebo viď: http://www.ja-sr.sk/node/4102  

 

8. Primárna cieľová skupina podujatia: sudcovia, prokurátori (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) 

     

9. Sekundárna cieľová skupina podujatia: vyšší súdni úradníci (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) a asistenti 

sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

    

10. Počet účastníkov podujatia (plánovaný): 25 

 

11. Ostatné: Na seminári Justičná akadémia SR zabezpečí občerstvenie počas prestávok (minerálnu vodu, kávu, 

čaj).  Na obed je určená 1-hodinová obedová prestávka, každý účastník si obed hradí sám, v rámci stravného 

poskytnutého od zamestnávateľa. Stravovanie je zabezpečené formou donášky s tým, že stravu je potrebné 

si nahlásiť a uhradiť pri podpise prezenčnej listiny, následne počas obedňajšej prestávky bude objednaná 

strava pripravená na konzumáciu v priestoroch jedálne. 

 

12.  Zodpovedný garant* podujatia za Justičnú akadémiu Slovenskej republiky:  

JUDr. Katarína Strížová 

tel. č.: 033/69 033 04, 0910 960 364 

e-mail: katarina.strizova@justice.sk  

 

13.  Organizačný garant* podujatia za Justičnú akadémiu Slovenskej republiky:  

PhDr. Gabriela Urbanská 

tel. č.: 033/69 033 13, 0911 960 972 

e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk  
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