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Zápisnica  
z 8. zasadnutia Rady akadémie konaného 
v dňoch 05.-07.10. 2015 v Starej Lesnej 

 
 
Prítomní:  
podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Študijný plán na rok 2016- schválenie predloženého návrhu 
3. Vyhlásenie výberového konania na zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej 

republiky 
4. Novela zákona o prokuratúre- zaujatie stanoviska a prijatie odporúčania  
5. Rôzne (výstup legislatívnej komisie; databáza súdnych spisov JA SR; vyhodnotenie 

jesenného termínu OJS; návrh na doplnenie Zásad výberu účastníkov; a iné)  
6. Záver 
 
Ad 1. Otvorenie 

Predsedníčka rady privítala prítomných, súčasne konštatovala, že rada je uznášania 
schopná. Poďakovala Dr. Szabovi za zorganizovanie zasadnutia Rady v zariadení prokuratúry 
v Starej Lesnej. 

Následne predsedníčka informovala prítomných o predloženom programe ôsmeho 
zasadnutia Rady JA SR a vyzvala prítomných na jeho prípadne doplnenie.  Žiadne návrhy na 
doplnenie a zmenu programu ôsmeho zasadnutia rady JA SR predložené neboli a program bol 
schválený. 

    Predsedníčka navrhla za overovateľa zápisnice z tohto zasadnutia JUDr. Janíka.   
Uznesenie č. 60:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada volí 
JUDr. Jozefa Janíka  za overovateľa zápisnice zo 8. zasadnutia rady akadémie. 

 
Ad 2. Študijný plán na rok 2016- schválenie predloženého návrhu 

Predsedníčka rady v úvode informovala prítomných, že návrh študijného plánu bol 
zaslaný členom rady elektronickou poštou.  

V ďalšom odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, ktorý v krátkosti informoval o počte 
aktivít uskutočnených v roku 2015 a plánovaných aktivít v roku 2016 rozdelených podľa 
jednotlivých katedier práva pre porovnanie. Zároveň uviedol, že podujatia zamerané na 
procesnú civilnú rekodifikáciu boli v návrhu predložené iba na I. polrok 2016 s tým, že pred 
ukončením I. polroka 2016 sa študijný plán doplní o ďalšie konkrétne aktivity, ktoré by boli 
zaradené v II. polroku 2016.  

Predsedníčka vyzvala prítomných na pripomienky. 
Dr. Szabó navrhuje doplniť jedno jednodňové podujatie v Pezinku v rámci KVP s názvom 
„Trestné činy v doprave“. 
Doc. Slašťan navrhuje doplniť dve  dvojdňové podujatia v Omšení v rámci KEP s názvom 
„Európske súkromné právo procesne“ a „určovanie právomoci súdov v cezhraničných 
sporoch“. 

Prítomní sa zhodli na vypustení dvoch podujatí s názvom „Aktuálna legislatívne 
zmeny a aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva“ s tým, že Dr. Petríková a Dr. 
Bakošová v spolupráci s s predsedníčkou občianskoprávneho kolégia NS SR a po jeho 
spoločnom zasadnutí, navrhnú ďalší postup a doplnenie študijného plánu na rok 2016  
o tématiku spotrebiteľského práva. 
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Uznesenie č. 61:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
jednomyseľne schvaľuje študijný plán na rok 2016 so zapracovanými pripomienkami 
členov rady akadémie a s uvedenou finančnou výhradou – možnosť zrušenia/doplnenia 
vzdelávacích podujatí v prípade, ak MS SR v rámci rozpočtu prideleného na rok 2016 
upraví rozpočet pre JA SR (zníženie/zvýšenie finančných prostriedkov). Súčasne sú 
schválené termíny odbornej justičnej skúšky na rok 2016, jarný termín 20.04.2016-
písomná časť, 26.-27.04.2016-ústna časť a jesenný termín 12.10.2016-písomná časť, 18.-
19.10.2016- ústna časť.  Schválený študijný plán na rok 2016 tvorí prílohu zápisnice. 
 
Ad 3. Vyhlásenie výberového konania na zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky 

Predsedníčka informovala, že vzhľadom na neobsadenú pozíciu zástupcu riaditeľa od 
februára 2015 je potrebné, aby sa vyhlásili voľby v súlade s platnými zásadami.  

Prítomní sa zhodli na termíne, v ktorom je potrebné predkladať prihlášky t.j. do 
20.11.2015 a termíne samotných volieb, ktoré sa uskutočnia 03.12.2015 v Pezinku. 
Uznesenie č. 62: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vyhlasuje výberové 
konanie na funkciu zástupcu riaditeľa s termínom konania výberového konania dňa 
03.12.2015 so začiatkom o 9,00 hod. v Pezinku s tým, že lehota na podávanie prihlášok je 
20.11.2015 do 12,00 hod. Rada zvolila štyroch členov výberovej komisie, ktorými sú: 
JUDr. Martin Bargel, JUDr. Jozef Szabo, JUDr. Mária Drexlerová, JUDr. Jarmila 
Urbancová s tým, že JUDr. Viera Petríková ako predsedníčka Rady je predsedníčkou 
výberovej komisie v súlade s článkom IV Zásad výberového konania na funkciu 
riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky a tým, že ostatní 
členovia Rady JA SR sú náhradníkmi podľa abecedného poradia.  
 
Ad 4. Novela zákona o prokuratúre- zaujatie stanoviska a prijatie odporúčania  

Riaditeľ v krátkosti informoval prítomných o návrhu novely statusových zákonov 
týkajúcich sa prokuratúry a v rámci tohto bodu programu odovzdal slovo Dr. Szabovi.  

Dr. Szabo oboznámil prítomných so zamýšľanými zmenami v predkladanej novele 
a ubezpečil prítomných, že v oblasti vzdelávania bude Generálna prokuratúra koordinovať 
všetky aktivity s Justičnou akadémiou v záujme efektivity, hospodárnosti a účelnosti 
justičného vzdelávania.   

Rada vzala informácie na vedomie.  
 
 
Ad 3. Rôzne 

Dr. Bargel informoval prítomných o výstupe legislatívnej komisie. Komisia navrhuje 
doplnenie a zmenu inštrukcie MS SR č. 7/2015 v cieľom zosúladenia so zákonom o JA SR. 
Zároveň informoval o navrhovaných zmenách štatútu JA SR, ktoré sa dotýkajú úpravy práv 
a povinností skúšobných komisárov.    
Uznesenie č. 63: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila nový 
Štatút Justičnej akadémie SR s účinnosťou od 07.10.2015 (príloha zípisnice). 
Uznesenie č. 64: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada doporučuje upraviť 
inštrukciu MS SR MS SR č. 7/2015, zároveň poveruje riaditeľa na zaslanie listu 
ministrovi spravodlivosti SR s návrhom na zmenu a doplnenie predmetnej inštrukcie. 

Riaditeľ v krátkosti informoval o priebehu písomnej a ústnej časti odbornej justičnej 
skúšky jesenného termínu. Zároveň uviedol informáciu o zabezpečovaní písomnej časti OJS 
v nasledujúcom roku (jarný termín 2016 OJS)- zasielanie vyhotovených rozhodnutí 
elektronickou poštou vo večerných hodinách po písomnej časti OJS skúšobným komisárom, 
vyhotovovanie hodnotenia v písomnej podobe, ktoré komisár založí do zložky každému 
účastníkovi. 
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Riaditeľ predložil návrh na dvoch externých členov pedagogického zboru a to pána 

Hornunga a pána Havlíčka. 
Uznesenie č. 65: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada prijala za externého 
člena pedagogického zboru Justičnej akadémie SR: 
Pána Dr. Rainera Hornunga na Katedru súkromného práva 
Pána Mgr. PhDr. Zdenka Havlíčeka na Katedru európskeho a medzinárodného práva 
a cudzích jazykov. 
 
Riaditeľ informoval prítomných o zrušení dočasného pridelenia vedúceho Katedry verejného 
práva Mgr. Maria Potúčeka generálnym prokurátorom po dohode s riaditeľom akadémie, 
menovaný s účinnosťou od 01.10.2015 opäť pracuje na Generálnej prokuratúre SR. 
Riaditeľ predložil návrh na zmenu Zásad pre výber účastníkov a to z dôvodu presnejšieho 
špecifikovania cieľovej skupiny pri národných kontaktných bodoch v rámci Európskej 
justičnej siete v občianskych a obchodných veciach ako aj v rámci európskej justičnej siete 
v trestných veciach. 
Uznesenie č. 66: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila nové 
znenie Zásady pre výber účastníkov na vzdelávacie podujatia Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky účinné do 07.10.2015 (príloha zápisnice). 
V závere riaditeľ srdečne pozval členov Rady na výročnú konferenciu Československé 
právnické dni, ktorá sa bude konať v Omšení dňa 10.11.2015. 
 
        
Ad 4. Záver 

Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne 9. zasadnutia, ktoré sa uskutoční po ukončení 
výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa dňa 03.12. 2015 (štvrtok) v Pezinku 
so začiatkom o 12,00 hodine. 
  
 
 
V Pezinku, 07.10.2015 
 
 
Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 
 
 
Overil: JUDr. Jozef Janík 
 
 
Schválila: JUDr. Viera Petríková 
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Príloha č. 1 
 

ŠTATÚT JUSTIČNEJ AKADÉMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

prijatý na základe § 7 písm. g) a § 15 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej 
akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

(1) Štatút Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) upravuje 
podrobnosti o organizácii a činnosti orgánov akadémie, o priebehu vzdelávania v akadémii, 
hmotných výhodách riaditeľa, o postavení pedagogického zboru, účastníkov vzdelávania a o 
vnútornom členení Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „akadémie“).  

(2) Akadémia je samostatná právnická osoba zriadená zákonom                č. 
548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o Justičnej akadémii“). 

  

Článok II 

Organizácia a činnosť orgánov akadémie 

(1) Rada akadémie (ďalej len „rada“) je najvyšším rozhodovacím orgánov akadémie, 
ktorá vykonáva svoju pôsobnosť v rámci zákona o Justičnej akadémii.1 Podrobnosti o 
spôsobe zasadaní rady a jej rozhodovania upraví rokovací poriadok rady, ktorý schvaľuje 
rada.2 

(2) Návrh kandidáta na voľbu a odvolanie predsedu a podpredsedu rady môže podať 
ktorýkoľvek člen rady. 

(3) Ustanovujúcu schôdzu rady zvoláva predchádzajúci predseda rady. 

(4) Podpredseda rady vykonáva pôsobnosť predsedu rady v rozsahu  zvolávania 
zasadnutí rady, určovania programu rady a jeho obsahovej náplne v prípade jeho 
práceneschopnosti dlhšej ako 30 dní. Podpredseda rady vykonáva pôsobnosť predsedu rady 
v rozsahu  vedenia zasadnutí rady v prípade neprítomnosti predsedu na tomto zasadnutí.3 

(5) Riaditeľ akadémie (ďalej len „riaditeľ“) je výkonným orgánom akadémie, ktorému 
podlieha kancelária akadémie a pedagogický zbor. 

(6) Rada má právo si kedykoľvek vyžiadať informáciu o činnosti akadémie od riaditeľa 
alebo vedúceho katedry. Riaditeľ alebo vedúci katedry je informáciu povinný poskytnúť 
bezodkladne. 

(7) Podrobnosti o organizácii, vnútornom členení a činnosti ostatných zamestnancov 
akadémie upraví organizačný poriadok akadémie, ktorý vydá riaditeľ.4 

                                                           
1 § 7 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2 § 7 písm. k) zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
3 § 7a ods. 2) zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
4 § 9 ods.1 písm. f) a h) zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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Článok III 

Priebeh vzdelávania v akadémii 

(1) Akadémie zabezpečuje, vykonáva a organizuje 

a) celoživotné vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov,5 

b) prípravné vzdelávanie justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry (ďalej 
len „účastníci vzdelávania“),6 

najmä na základe ročných študijných plánov akadémie. 

(2) Študijný plán akadémie schvaľuje každoročne rada s prihliadnutím na obsahovú 
náplň vzdelávania sudcov určenej súdnou radou po dohode s ministrom, obsahovej náplne 
vzdelávania prokurátorov určenej generálnym prokurátor, študijné osnovy čakateľov, 
potreby súdnej a prokurátorskej praxe, požiadaviek účastníkov vzdelávania a účelné využite 
finančných prostriedkov (rozpočtu) akadémie. 

(3) Rada schvaľuje ročný študijný plán akadémie najneskôr k 1. decembru 
predchádzajúceho roku. 

(4) Rada najneskôr k 1. októbru predchádzajúceho roku požiada súdnu radu 
a generálneho prokurátora o zaslanie schválenej (určenej) obsahovej náplne. Ak súdna rada 
alebo generálny prokurátor do 15. novembra rade obsahovú náplň nezašlú, vychádza sa 
z obsahovej náplne platnej z predchádzajúceho roka. 

(5) Kancelária akadémie najneskôr k 15. októbru predchádzajúceho roku vyzve 
písomne predsedov súdov, okresných a krajských prokurátorov a elektronicky všetkých 
účastníkov vzdelávania na zasielanie návrhov vzdelávacích podujatí alebo odborných tém.  

(6) Za predloženie návrhu ročného študijného plánu rade najneskôr k 15. novembru 
zodpovedá riaditeľ. 

(7) Ak sa zmenia východiská uvedené v ods. 2, môže rada študijný plán akadémie 
počas roka meniť a dopĺňať. Rada môže rozhodnúť, že za stanovených podmienok môže 
študijný plán akadémie meniť a dopĺňať aj riaditeľ. 

(8) Za plnenie študijného plánu akadémie zodpovedá riaditeľ. 

  

Článok IV 

Vonkajšia a medzinárodná spolupráca akadémie 

(1) Akadémia uzatvára dohody o spolupráci so slovenskými subjektmi 
vykonávajúcimi vzdelávaciu, publikačnú alebo projektovú činnosť a tiež medzinárodné 
dohody o spolupráci s národnými alebo medzinárodnými organizáciami pre vzdelávanie 
sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, ktoré sa môžu týkať 

a) prípravy a organizácie spoločných vzdelávacích podujatí, alebo 

b) prípravy a organizácie vzdelávacích podujatí akadémie, alebo 

                                                           
5 § 3 ods.1 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
6 § 3 ods.2 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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c) prípravy a realizácie spoločnej publikačnej alebo inej odbornej činnosti, ktorá 

súvisí so vzdelávaním akadémie.7 

(2) Dohody o spolupráci uzatvorené riaditeľom akadémie podliehajú schváleniu 
radou. 

(3) O schválení účastníka na vzdelávacom podujatí, ktoré akadémia neorganizuje 
a bola o účasť na tomto podujatí požiadaná, rozhoduje riaditeľ. 

 Článok V 

Ďalšia činnosť akadémie 

(1) Akadémia  analyzuje a skúma potreby a požiadavky účastníkov vzdelávania, ktoré 
majú dopad na činnosť akadémie a informuje o všetkých pripravovaných vzdelávacích 
akciách najmä prostredníctvom internetového portálu akadémie (www.ja-sr.sk).  

(2) Akadémia zabezpečuje vykonávanie odbornej justičnej skúšky v termínoch 
stanovených ročným študijným plánom akadémie. Za organizáciu a priebeh odbornej 
justičnej skúšky zodpovedá riaditeľ s výnimkou prípadov, v ktorých rozhoduje rada (čl. VI 
ods. 1 až 4). 

(3) O prenájme priestorov akadémie, ubytovacích službách akadémie, stravovacích 
službách, relaxačných službách akadémie, vydavateľskej a publikačnej činnosti akadémie 
rozhoduje riaditeľ.8 

(4) Akadémia vykonáva vedeckú a výskumnú činnosť, ktorá súvisí s hlavnou 
činnosťou akadémie.8a 

Článok VI 

Skúšobné komisie 

(1) Rada volí a odvoláva členov a predsedov skúšobných komisií v počte 
zodpovedajúcom najmenej štyrom skúšobným komisiám a ich náhradníkov.  

(2) Rada volí a odvoláva náhradníkov v počte potrebnom na zabezpečenie 
zastupiteľnosti ostatných členov skúšobných komisií. Náhradníci budú zaradení do 
zoznamu náhradníkov.  

 (3) Každá nepárna skúšobná komisia bude zostavená tak aby v nej boli traja 
členovia zvolení z osôb navrhnutých súdnou radou a ministrom spravodlivosti a dvaja  
členovia zvolení z osôb navrhnutých generálnym prokurátorom a radou prokurátorov. Každá 
párna skúšobná komisia bude zostavená tak aby v nej boli traja členovia zvolení z osôb 
navrhnutých generálnym prokurátorom a radou prokurátorov a dvaja členovia zvolení 
z osôb navrhnutých súdnou radou a ministrom spravodlivosti  

(4) V prípade potreby rada voľby vyhlasuje najneskôr 60 dní pred uplynutím 
funkčného obdobia skúšobnej komisie, predsedu, člena skúšobnej komisie alebo 
náhradníka. 

                                                           
7 § 3 ods.3 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
8 § 3 ods.7 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
8a § 3 ods. 1 – 7 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 



Spr.: 400/2015 
(5) Podrobnosti o voľbe predsedov, členov skúšobných komisií a  náhradníkov 

ustanoví volebný poriadok pre voľbu členov, náhradníkov a predsedov skúšobných komisií, 
ktorý schvaľuje rada.  

(6) O činnosti skúšobných komisií zabezpečiť príslušný termín odbornej justičnej 
skúšky rozhoduje riaditeľ. Riaditeľ tiež rozhoduje o pridelení justičného čakateľa, asistenta 
sudcu,  právneho čakateľa prokuratúry, asistenta prokurátora alebo vyššieho súdneho 
úradníka príslušnej skúšobnej komisii spravidla tak, aby ju justičný čakateľ, asistent sudcu 
alebo vyšší súdny úradník vykonali pred skúšobnou komisiou, v ktorej majú majoritu 
členovia navrhnutí súdnou radou alebo ministrom a právni čakatelia prokuratúry 
a asistenti prokurátora pred skúšobnou komisiou, v ktorej majú majoritu členovia 
navrhnutí generálnym prokurátorom a radou prokurátorov. 

 

Článok VII 

Povinnosti a práva člena skúšobnej komisie a náhradníka (ďalej len „skúšobný 
komisár“) 

(1) Povinnosti skúšobného komisára sú: 
a) osobná a riadna účasť na písomnej časti odbornej justičnej skúšky (ďalej len „OJS“) 

pokiaľ bol poverený vykonaním pedagogického dozoru, 
b) osobná a riadna účasť na ústnej časti OJS, okrem dôvodného a včasného 

ospravedlnenia svojej neprítomnosti tak, aby Justičná akadémia mohla zabezpečiť za 
neho náhradu, 

c) výkon kontroly a opravy odborných testov a písomných vyhotovení rozhodnutí 
účastníkov OJS do troch pracovných dní od ich doručenia, 

d) podieľať sa na tvorbe databázy otázok pre ústnu časť OJS 
e) podieľať sa na tvorbe databázy otázok pre potreby odborného testu a tiež na kontrole 

a výbere databázy prípadov a spisov v trestnej a inej než trestnej veci na písomnú 
časť OJS v zmysle § 3 ods. 7 a § 12 ods. 5/ zákona o Justičnej akadémii, a to 
v požadovanom množstve a potrebnej kvalite zodpovedajúcej náročnosti OJS, 

f) podieľať sa na kontrole a výbere prípadov v podobe súdnych spisov v zmysle § 3 ods. 
6 zákona o Justičnej akadémii a to v požadovanom množstve a potrebnej kvalite 
zodpovedajúcej náročnosti výberových konaní na obsadenie voľného miesta sudcu, 

g) na požiadanie riaditeľa vykonávať lektorskú činnosť na predskúškových 
sústredeniach najmä v odvetví práva, pre ktoré bol za skúšobného komisára zvolený, 

h) v dostatočnom predstihu oznámiť svoju zaujatosť voči uchádzačovi OJS podľa čl. VII 
ods. 6 Skúšobného poriadku predsedovi skúšobnej komisie alebo riaditeľovi. 
 

(2) Opakované (už druhé) porušenie povinností skúšobným komisárom podľa 
predchádzajúceho odseku v priebehu jedného roka je  dôvodom na podanie 
návrhu na jeho odvolanie podľa § 13 ods. 3 písm. b) alebo c) zákona o Justičnej 
akadémii riaditeľom Justičnej akadémie. Riaditeľ návrh podá aj v prípade, ak 
zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich 
mesiacoch, nedovoľuje riadne vykonávať skúšobnému komisárovi jeho funkciu.1 
 

(3) Rada prerokuje návrh riaditeľa na odvolanie skúšobného komisára na najbližšom 
zasadnutí rady nasledujúcom po doručení návrhu a rozhodne v zmysle § 13 ods. 
3 písm. a) až c) zákona o Justičnej akadémií o odvolaní alebo neodvolaní 
skúšobného komisára. 
 

(4) Skúšobný komisár má nárok na finančnú odmenu za plnenie svojich povinností 
podľa čl. VII ods. 1 písm. a) až f/  Štatútu Justičnej akadémie vo výške 
stanovenej osobitných predpisom Justičnej akadémie (opatrenie riaditeľa, ktorým 
sa určuje výška odmien externým členom pedagogického zboru, členom 
skúšobnej komisie a iným odborne spôsobilým osobám so súhlasom riaditeľa za 
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vzdelávaciu činnosť, prípravu študijných materiálov- syláb a činnosti súvisiace 
s výkonom člena skúšobnej komisie pre Justičnú akadémiu na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). 

 

Článok VIII 

Hmotné výhody riaditeľa 

Riaditeľ má právo na poskytnutie a bezplatné používanie jedného služobného 
mobilného telefónu s mesačným limitom 66 EUR.9 

  

Článok IX 

Postavenie pedagogického zboru 

(1) Akadémia zabezpečuje vzdelávanie na jednotlivých úsekoch prostredníctvom: 

a) katedry verejného práva (ktorej podlieha oblasť trestného práva, ústavného práva, 
finančného práva,  správneho práva), 

b) katedry súkromného práva (ktorej podlieha oblasť občianskeho práva 
a obchodného práva) a 

c) katedry medzinárodného a európskeho práva, prípravného vzdelávania 
a spoločenskovedných disciplín (v rámci ktorej sa vytvára osobitné oddelenie 
spoločenskovedných disciplín). 

(2) Vedúcich katedier na návrh rady vymenúva a odvoláva riaditeľ.  

(3) Podrobnosti o výberovom konaní na funkciu vedúceho katedry akadémie upravia 
zásady, ktorá schvaľuje rada. 

(4) Vedúci katedier v spolupráci s externými členmi pedagogického zboru akadémie 
najmä 

a) navrhujú a vypracúvajú obsah a metodiku vzdelávania (napr. učebné plány, 
osnovy, tematické plány), 

b) podieľajú sa na príprave ročného študijného plánu, 

c) vypracúvajú koncepcie výchovy a vzdelávania zabezpečované akadémiou,  

d) vykonávajú a vyhodnocujú vzdelávacie aktivity, pripravujú podklady pre návrh 
správy o činnosti akadémie, 

f) zabezpečujú prípravu členov pedagogického zboru. 

(5) Pedagogickú činnosť (prednášku, moderovanie) na vzdelávacích podujatiach 
organizovaných samostatne akadémiou vykonávajú v zásade členovia pedagogického zboru 
akadémie. 

(6) Podrobnosti o výbere externých členov pedagogického zboru akadémie upravia 
zásady, ktoré schvaľuje rada. 

                                                           
9 § 10a písm. b) zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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(7) Z dôležitých dôvodov môže v jednotlivom prípade riaditeľ schváliť aj prednášku 

inej odborne spôsobilej osoby než člena pedagogického zboru akadémie.  

Článok X 

Postavenie účastníkov vzdelávania 

(1) Akadémia uskutočňuje všetky potrebné opatrenia na kvalitnú organizáciu 
a priebeh všetkých vzdelávacích podujatí akadémie, za ktoré zodpovedajú vedúci katedier. 

(2) Výber účastníkov vzdelávania musí byť transparentný, prehľadný a dostupný 
prostredníctvom internetového portálu akadémie. Podrobnosti o kritériách a spôsobe výberu 
účastníkov vzdelávacích podujatí a následnej kontrole ich účasti upravia zásady, ktoré 
schvaľuje rada. 

(3) Účastníci vzdelávania majú právo po každom vzdelávacom podujatí vyhodnotiť 
úroveň organizácie a priebehu podujatia prostredníctvom dotazníka. Vedúci katedry 
zodpovedá za včasné vyhodnotenia každého vzdelávacieho podujatia akadémie riaditeľovi, 
ktorý prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov. Riaditeľ môže navrhnúť rade prijať 
potrebné opatrenia na kvalitnejší a efektívnejší priebeh vzdelávacích podujatí akadémie. 

(4) Riaditeľ pravidelne informuje radu o priebehu vzdelávacích podujatí akadémie. 

Článok XI 

 Prechodné ustanovenia  

(1) Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto štatútu strácajú platnosť 
a účinnosť zásady výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej 
akadémie a zásady výberového konania na funkciu vedúceho katedry a členov 
pedagogického zboru Justičnej akadémie prijaté podľa predchádzajúcej právnej úpravy, 
a ktoré boli platné a účinné k 3. augustu 2009. 

(2) Po prijatí zásad pre výber členov pedagogického zboru podľa čl. IX ods. 6 tohto 
štatútu, zaniká k 31. júnu 2010 členstvo všetkým externým členom pedagogického zboru, 
ktorí boli zvolení podľa predpisov uvedených v ods.1 tohto článku. 

 

 

 

Článok XII 

 Záverečné ustanovenia 

 

(1) Vytvorené náhradné komisie sa zrušujú. Členovia a predsedovia náhradných 
komisií sa zaraďujú do zoznamu náhradníkov. 

(2) Štatút akadémie z 11. júna 2015 sa zrušuje. 

(3) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť 07. októbra 2015. 

 

                   JUDr. Viera Petríková 

                      predsedníčka rady  
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Príloha č. 2 

Zásady  
pre výber účastníkov  

na vzdelávacie podujatia Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
 

Za účelom prehľadnosti, transparentnosti a rýchlosti výberu cieľovej skupiny na zahraničné a vnútroštátne 
vzdelávacie podujatia Rada akadémie schválila tieto zásady výberu účastníkov. 

 
ČASŤ I. 

 
Zásady pre výber účastníkov na vzdelávacie podujatia v cudzom jazyku  

(ďalej len „zahraničné podujatia“) 
 

Článok I. 
Zahraničné vzdelávacie podujatie a spôsob prihlasovania sa  

 
1. Zahraničným podujatím  je:  
a) Podujatie organizované v zahraničí (v krajinách EÚ alebo tretích krajinách) zahraničnými 
inštitúciami (napr. Európska justičná vzdelávacia sieť - EJTN, Európska akadémia práva - ERA alebo 
akadémie iných krajín EÚ a tretích krajín), na ktoré je oprávnená Justičná akadémia Slovenskej 
republiky vyslať určený počet účastníkov za Slovenskú republiku, 
b) Podujatie organizované v zariadeniach Justičnej akadémie Slovenskej republiky za finančnej 
podpory a spolupráce zahraničných inštitúcii pre určený počet účastníkov za Slovenskú republiku.   

 
2. Spôsob prihlasovania sa na podujatie: 
Prihlasovanie sa na zahraničné podujatia môže realizovať iba osoba: 
a) ktorá je autorizovaným užívateľom portálu,  
b) formou elektronickej prihlášky, 
c) výlučne osobne.  
 
3. Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia tieto zásady: 
a) Zásada včasnosti prihlásenia sa (deň, hodina, minúta a sekunda)  
b) Zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine  
c) Zásada znalosti cudzieho jazyka, v ktorom sa bude viesť zahraničné podujatie, a to na úrovni 
aktívnej znalosti odbornej terminológie. Znalosť jazyka je podmienená priložením čestného 
prehlásenie k elektronickej prihláške.   
d) Súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry 
Slovenskej republiky) s účasťou na zahraničnom podujatí.  
 

Článok II. 
Kritéria pre výber ú častníkov zahraničných podujatí 

 
1. Akadémia podľa vyššie uvedeného postupu v súlade s  vnútornými riadiacimi aktmi vezme do úvahy 
nasledovné kritéria: 
a) Zodpovedný zamestnanec akadémie po uplynutí dátumu na prihlasovanie sa, zostaví konečný 
zoznam účastníkov. Uvedený postup je koordinovaný s riaditeľom akadémie, ktorý zároveň nesie 
zodpovednosť za priebeh výberu ako aj samotnú organizáciu príslušných vzdelávacích podujatí. 
b) Zodpovedný zamestnanec akadémie na základe pokynu riaditeľa akadémie potvrdí elektronicky účasť 
schválenému počtu riadne prihlásených účastníkov.  
c) Špecializácia účastníka – príslušná právna oblasť, v ktorej vykonáva rozhodovaciu činnosť 
v závislosti od konkrétnej témy daného vzdelávacieho podujatia10. Na zahraničné podujatie, ktorého 
téma sa dotýka justičnej spolupráce v civilných veciach môže byť uprednostnený účastník, ktorý je 
vedený v zozname kontaktných bodov Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci na 
súdoch SR, ktorý zoznam vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sekcia 
medzinárodného práva. 

                                                           
10 Za účelom  zachovanie práva účastníkov na vzdelávanie v zmysle uznesenia č. 349 zo 16.09.2008 Súdnej rady 
SR ako aj Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 18.12.2006 o kľúčových kompetenciách pre 
celoživotné vzdelávanie 2006/962/ES 
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d) Opakovaná účasť na zahraničných podujatiach – môže byť uprednostnený účastník, ktorý sa 
v posledných 12 mesiacoch pred realizáciou tohto zahraničného podujatia nezúčastnil žiadneho 
zahraničného podujatia (s výnimkou cyklických podujatí).  

 
ČASŤ II.  

 
Zásady pre výber účastníkov na vzdelávacích podujatiach organizovaných  

Justičnou akadémiou Slovenskej republiky (ďalej len „vnútroštátne podujatia“) 
 

Článok IV. 
Vzdelávacie podujatie a spôsob prihlasovania sa  

 
1. Vnútroštátnym podujatím je: 
a) Každé vzdelávacie podujatie v rámci schváleného ročného študijného plánu akadémie 
zasielané predsedom súdov a poverenému zástupcovi Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 
elektronickou poštou v zmysle platných interných riadiacich aktov (spravidla 6 týždňov pred 
uskutočnením podujatia). 
b) Každé vzdelávacie podujatie, ktorého podrobnosti (program, informačný formulár) sú 
uverejňované na internetovom portáli akadémie v časti „aktívne podujatia“, ktorá je určená pre 
registrovaných užívateľov. 
 
2. Spôsob prihlasovania sa na podujatie: 
Prihlasovanie sa na vnútroštátne podujatia môže realizovať iba osoba: 
a) ktorá je autorizovaným užívateľom portálu,  
b) formou elektronickej prihlášky, 
c) výlučne osobne.  
 
3. Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia tieto zásady: 
a) Zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine  
b) Zásada včasnosti prihlásenia sa (deň, hodina, minúta a sekunda)  
c) Súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry 
Slovenskej republiky) s účasťou na vnútroštátnom  podujatí.  
 

 
Článok V. 

Kritéria pre výber ú častníkov vnútroštátnych podujatí 
 

1. Akadémia podľa vyššie uvedeného postupu v súlade s  vnútornými riadiacimi aktmi vezme do úvahy 
nasledovné kritéria: 
a) Zodpovedný zamestnanec akadémie po uplynutí dátumu na prihlasovanie sa, zostaví konečný 
zoznam účastníkov. Uvedený postup je koordinovaný s vedúcim katedry práva, ktorý zároveň nesie 
zodpovednosť za priebeh výberu ako aj samotnú organizáciu príslušných vzdelávacích podujatí. 
b) Zodpovedný zamestnanec akadémie na základe pokynu vedúceho katedry potvrdí elektronicky účasť 
schválenému počtu riadne prihlásených účastníkov.  
c) Špecializácia účastníka – príslušná právna oblasť, v ktorej vykonáva rozhodovaciu činnosť 
v závislosti od konkrétnej témy daného vzdelávacieho podujatia11. 
 
2. Výnimkou zo zásady včasnosti prihlásenia sú vnútroštátne vzdelávacie podujatia: 
a) zamerané na cudzie jazyky (právnická terminológia), keďže pri tomto type podujatí sa už vytvorila stála 
skupina účastníkov,  
b) prípravné vzdelávanie a predskúškové sústredenia, ktoré sa riadia osobitným režimom v zmysle platnej 
právnej úpravy a koncepcie vzdelávania, 
c) organizované ako cyklické vzdelávanie (jednotlivé témy programov na seba časovo a odborne 
nadväzujú, napr. v oblasti informačných technológií, spoločenskovedných disciplín). 

 
ČASŤ III.  

Spoločné ustanovenia pre zahraničné a vnútroštátne podujatia 
 

                                                           
11 Za účelom  zachovanie práva účastníkov na vzdelávanie v zmysle uznesenia č. 349 zo 16.09.2008 Súdnej rady 
SR ako aj Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 18.12.2006 o kľúčových kompetenciách pre 
celoživotné vzdelávanie 2006/962/ES 
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Článok VI. 

Účasť na vzdelávanom podujatí a jej kontrola 
 

1. Účasť na vzdelávacom podujatí: 
a) Každý účastník, ktorému bola potvrdená účasť na vzdelávacom podujatí je povinný sa 
zúčastniť celého podujatia. 
b) Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: 
- v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím 
podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné 
povinnosti), 
- v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej  pracovných dní pred začatím podujatia 
s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti) a 
s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou, 
c) V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene b) bude akadémia považovať 
neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, 
nocľažné). 
 
2. Kontrola účasti na vzdelávacom podujatí: 
a) je realizovaná formou podpísaných prezenčných listín kedykoľvek v  priebehu  vzdelávacieho 
podujatia, 
b) uverejňovaním reálnej účasti na podujatí prostredníctvom portálu akadémie, 
c) účastník, ktorý sa zúčastnil zahraničného podujatia je povinný do 15 pracovných dní od 
skončenia zahraničného podujatia doručiť písomnú správu kancelárii akadémie. Písomná správa má 
mať rozsah minimálne 1 normostrany a obsahovať opis odborného prínosu podujatia pre účastníka 
resp. inštitúciu, ktorou bol na príslušné podujatie vyslaný.   
 
3. V prípade, že: 
a) účastník  hrubým spôsobom a svojím konaním ruší priebeh vzdelávacej aktivity,  
b) opakovane, najmenej  trikrát sa ospravedlní zo vzdelávacieho podujatia mimo lehoty uvedenej 
v článku VI. písmeno b), 
c) fyzicky sa nezúčastní na celom podujatí alebo jeho časti, na ktoré bol prihlásený a na výzvy 
zodpovedného zamestnanca akadémie nereaguje a neuvedie dôvody svojej neúčasti, 
d) pokiaľ sa dodatočne preukáže, že účastník zahraničného podujatia nespĺňa jazykové 
schopnosti podľa článku I., 
zodpovedný zamestnanec akadémie vyhotoví o tejto skutočnosti úradný záznam, s ktorým oboznámi vedúceho 
katedry práva, dotknutého účastníka a príslušného nadriadeného.  

  
4. Riaditeľ akadémie môže uskutočniť podľa vlastného uváženia hospitáciu na ktoromkoľvek vzdelávacom 
podujatí za účelom overenia a zistenia kvality a úrovne príslušného vzdelávacieho podujatia.  
 

Článok VI. 
Prechodné a záverečné ustanovenie 

 
 
Zásady pre výber účastníkov zo 06. septembra 2011 sa zrušujú.  
Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 07. októbra 2015. 
 
 
V Pezinku dňa 07.10.2015 

 
  

JUDr. Viera Petríková 
predsedníčka rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
 
 
 
Príloha č. 3 Študijný plán na rok 2016 



Názov vzdelávacieho podujatia Katedra Cieľová skupina Miesto konania Počet dní

Právny styk s cudzinou KVP S+P DP JA SR OM 2

Trestné činy proti životu a zdraviu KVP S+P+(VSU+PCP) DP JA SR OM 2

Ekonomická kriminalita KVP S+P DP JA SR OM 2

Trestné činy porti mene a daňové delikty KVP S+P+(VSU+PCP) DP JA SR OM 2

Kontradiktórne konanie KVP S+P DP JA SR Omšenie 2

Boj proti korupcii v zmysle odporúčaní skupiny GRECO KVP S+P DP JA SR Omšenie 2

Drogová trestná činnosť KVP S+P DP JA SR Omšenie 2

Trestné činy proti životnému prostrediu KVP S+P+(VSU+PCP) DP JA SR Omšenie 2

Dokazovanie v prípravnom konaní a dokazovanie pred súdom KVP S+P+(VSU+PCP) DP JA SR Omšenie 2

Trestné činy v doprave KVP S+P+(JČ+PČP+VSU+AS NS SR+AP) JA Pezinok 1

Zaistenie majetku v trestnom konaní (celoslovenské podujatie) KVP S+P+(JČ+PČP+VSU+AS NS SR+AP) JA Pezinok 1

Zaistenie osôb v trestnom konaní KVP S+P+(JČ+PČP+VSU+AS NS SR+AP) JA Pezinok 1

Obchodovanie s ľuďmi (celoslovenské podujatie) KVP S+P+(VSU+AS NS SR+AP) JA Pezinok 1

Domáce násilie (celoslovenské podujatie) KVP S+P+(VSU+PCP) JA Pezinok 1

Rasovo motivované trestné činy a extrémizmus (celoslovenské podujatie) KVP S+P+(VSU+PCP+AS) JA Pezinok 1

Počítačová kriminalita (celoslovenské podujatie) KVP S+P+(VSU+PCP) JA Pezinok 1

Divácke násilie (celoslovenské podujatie) KVP S+P+(VSU+PCP+AS) JA Pezinok 1

Aktuálny právny stav probácie a implemantácia probacných programov v SR (celoslovenské podujatie) KVP PaMU+S+P JA Pezinok 1

Vstupné vzdelávanie - výcvik pre probačných a mediačných úradníkov KVP PaMU JA SR PK alebo DP JA SR Omšenie 3

Správne súdnictvo KVP S+P+(VSU+PCP+AS) DP JA SR OM 2

Seminár pre súdnych tajomníkov časť 4. (pokračovanie z roku 2013, 2014, 2015) regionálne podujatie KVP ST+(DU) JA SR PK, UPV SR  BB, KS KE 1

Právo na spravodlivý proces KVP S+P+(VSU+PCP+AS) JA Pezinok 1

Ústavné právo, judikatúra a jej vplyv na rohodovací proces KVP VSÚ (JČ+PČP) JA SR PK, UPV SR  BB, KS KE 1

Francúzsky jazyk - právnická terminológia KEP S+P+VSU+PCP+AS DP JA SR OM 3

Nemecký jazyk - právnická terminológia KEP S+P+VSU+PCP+AS DP JA SR OM 3

Anglický jazyk - právnická terminológia KEP S+P+VSU+PCP+AS DP JA SR OM 3

Nové princípy civilného procesu – ako predchádzať porušeniu čl. 6 Dohovoru (celoslovenské podujatie) KEP S+P+(VSU+AS)-civilná časť JA SR PK 1

Ako podať prejudiciálnu otázku súdnemu dvoru? KEP S
JA SR PK (prípadne opakovanie vo viacerých 

regiónoch)
1

Cezhraničné civilné spory v Európskej únii – ako správne určím a odôvodním v rozsudku rozhodné právo? Prehľad slovenskej a českej rozhodovacej praxe – pozitívne 

a negatívne príklady
KEP sudcovia, ktorí rozhodujú cezhraničné spory, VSÚ DP JA SR OM 2

Cezhraničné obchodné spory v Európskej únii – praktické problémy aplikácie Nariadení Rím I a Rím II KEP sudcovia, VSÚ – oblasť obchodného práva DP JA SR OM 2

Procesné aspekty cezhraničného civilného konania v Európskej únii KEP sudcovia – civilná oblasť DP JA SR OM 2

Európske súkromné právo procesné KEP S+P+VSU+PCP+AS DP JA SR OM 2

Určovanie právomoci súdov v cezhraničných sporoch KEP S+P+VSU+PCP+AS DP JA SR OM 2

Judikatúra ESĽP a jej vplyv na rozhodovaciu prax slovenských súdov KEP S (VSÚ) DP JA SR OM 2

Aplikácia práva EÚ v praxi všeobecných súdov KEP S+P+(VSU) JA SR PK, UPV SR BB, KS KE 1

Prípravné vzdelávania čakateľov "Kultivácia osobnosti 1. časť" KSP JČ+PČP DP JA SR OM 4

Prípravné vzdelávania čakateľov "Kultivácia osobnosti 2. časť" KSP JČ+PČP DP JA SR OM 4

Prípravné vzdelávanie čakateľov "Vzdelávanie v oblasti súkromného práva 1. časť" KSP JČ+PČP DP JA SR OM 4

Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (1. časť) KSP VSU+AS+SP DP JA SR OM 4

Predskúškové sústredenie na jarný termín  OJS (2. časť) KSP VSU+AS+SP DP JA SR OM 4

Predskúškové sústredenie na jarný termín  OJS (3. časť) KSP VSU+AS+SP DP JA SR OM 4

Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS (1. časť) KSP VSU+AS+SP DP JA SR OM 4

Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS (2. časť) KSP VSU+AS+SP DP JA SR OM 4

Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS (3. časť) KSP VSU+AS+SP DP JA SR OM 4

Interpretácia právnych princípov a zásad práva (celoslovenské podujatie) KSP S+P JA SR PK 1

Kultúrna diverzita v justičnej prax – účastník konania alebo svedok z inej kultúry KSP S+P JA SR PK 1

Riadenie času KSP VSÚ JA SR PK, UPV SR BB, KS KE 1

ŠTUDIJNÝ PLÁN 2016

TRESTNÉ PRÁVO NA KATEDRE KVP

PROBÁCIA A MEDIÁCIA NA KATEDRE KVP

SPRÁVNE PRÁVO NA KATEDRE KVP

VZDELAVANIE SÚDNYCH ÚRADNÍKOV NA KATEDRE KVP

ÚSTAVNÉ PRÁVO NA KATEDRE KVP

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE NA KATEDRE KEP

PRÍPRAVNÉ VZDELÁVANIE NA KATEDRE KSP

CELOSLOVENSKÉ AKTIVITY NA KATEDRE KEP

REGIONÁLNE VZDELÁVANIE NA KATEDRE KEP

PRÍPRAVA NA ODBORNÚ JUSTIČNÚ SKÚŠKU NA KATEDRE KSP

KULTIVÁCIA OSOBNOSTI, INTERDISCIPLINÁRNE PODUJATIA NA KATREDE KSP



Názov vzdelávacieho podujatia Katedra Cieľová skupina Miesto konania Počet dní

ŠTUDIJNÝ PLÁN 2016

Riešenie konfliktov a vyjednávanie KSP S+P JA SR PK, UPV SR BB, KS KE 1

Aktuálna rozhodovacia činnosť v oblasti pracovného práva (celoslovenské podujatie) KSP S+P+(VSU) JA SR PK 1

Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov KSP S+(P+VSU) DP JA SR OM 2

Aktuálne problémy zadávánia verejných zákaziek a ich riešenie v rozhodovacej praxi  KSP S+ (P+VSU+JČ+PČP+AS) JA SR PK 1

Obchodný register, aplikačné problémy - workshop (celoslovenské podujatie) KSP S+VSU+(P) JA SR PK 1

Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia KSP S+VSU+(P+PCP) DP JA SR OM 2

Priemyselné práva, nekalá súťaž - workshop(celoslovenské podujatie) KSP S+P JA SR PK 1

Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve (celoslovenské podujatie) KSP S KS+S NS SR+(S OS+P) JA SR PK 1

Postavenie štatutárov, poverených osôb a splnomocnencov v obchodných spoločnostiach  a ich zodpovednosť (celoslovenské podujatie) KSP S KS+S NS SR+(S OS+P) JA SR PK 1

Scudzovacie zmluvy v súkromnom práve a zmluva o dielo KSP S+VSU+(P+PCP) DP JA SR OM 2

Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku KSP S+VSU+(P) JA SR PK, UPV SR BB, KS KE 1

Civilná rekodifikácia pre I. stupeň (sporový a nesporový poriadok) KSP sudcovia OS (VSÚ) JA SR PK, UPV SR BB, KS KE 1

Civilná rekodifikácia pre II. stupeň (sporový a nesporový poriadok) KSP sudcovia KS JA SR PK, KS KE 1

Civilná rekodifikácia (sporový a nesporový poriadok) KSP P (netrestný úsek) JA SR PK 1

Zodpovednosť za škodu s prevádzky motorového vozidla a súvisiace poistenie KSP S+P DP JA SR OM 2

Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností (celoslovenské podujatie) KSP S+P JA SR PK 1

Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva (celoslovenské podujatie) KSP S KS+S NS SR+(S OS+P) JA SR PK 1

Náhrada nemajetkovej ujmy pri ochrane osobnosti, rozbor aktuálnej judikatúry ESĽP KSP S+P DP JA SR OM 2

Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácii pre funkčne mladých sudcov KSP FMS DP JA SR OM 2

Trovy konania, súdne poplatky  v civilnom procese a kontradiktórnosť civilného procesu KSP VSU+AS+(PCP) JA SR PK, UPV SR BB, KS KE 1

Aktuálne aplikačné skúsenosti dedičského konania (celoslovenské podujatie) KSP S+VSU+(P+PCP) DP JA SR OM 2

RODINNÉ PRÁVO, PRACOVNÉ PRÁVO NA KATEDRE KSP

OBCHODNÉ PRÁVO NA KATEDRE KSP

OBČIANSKE PRÁVO NA KATEDRE KSP


