
    

 

Posilnenie uplatňovania Schengenského acquis a práva Európskej únie 
justičnými orgánmi Slovenskej republiky (SK 0117) 

Tento projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu  
a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 
 

 

 

PROGRAM 

 
 

“ SCHENGENSKÉ ACQUIS V RÁMCI SPOLUPRÁCE JUSTIČNÝCH ORGÁNOV 
V TRESTNÝCH VECIACH, SCHENGENSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM JEHO 
APLIKÁCIA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY (PROJEKT NFM)“ 

04.10. – 05.10. 2010,  
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO JUSTIČNEJ AKADÉMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OMŠENÍ 

 

Lektormi podujatia sú: 

� JUDr. Alica Kováčová , PhD. – zástupkyňa riaditeľa medzinárodného odboru GP SR 
� JUDr. Anna Ondrejová  – prokurátorka medzinárodného odboru GP SR 
� Mgr. Veronika Turáková –starší referent špecialista národnej ústredne SIRENE úradu medzinárodnej 

policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru     
 

 

Podtémy podujatia: 

� Schengenského acquis(charakteristiky, predmet, subjekty, funkcie a historický vývoj) 
� Členské štáty EÚ -aplikácia schengenského acquis 
� Nečlenské štáty EÚ- aplikácia schengenského acquis 
� Vízová a azylová problematika (policajná spolupráca a ochrana osobných údajov, SIS, SIRENE) 
� Vydávacie konanie- vybrané problémy - zásada špeciality (EZR, Extradícia); schengenský priestor 

(schengenský informačný systém); prístup k údajom zhromaždeným v SIS 
� Spolupráca v trestných veciach(aplikačné problémy a prax ) 

 
 

Dátum: 04.10. 2010  (utorok) 

9.00 – príchod účastníkov, registrácia 

10.00 – 11.00 - odborný výklad, prezentácia  

11.00 – 11.20 - prestávka 

11.20 – 12.30 - odborný výklad, prezentácia 

12.30 – 13.30 – prestávka na obed 

13.30 – 15.00 - odborný výklad, prezentácia 
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15.00 – 15.20 - prestávka  

15.20 - 17.00 - odborný výklad, prezentácia, záver prvého dňa, zhrnutie výstupov  

17.30 – večera 

 

Dátum: 05.10. 2010 (streda) 

8.00 – 9.00 – raňajky 

9.00 – 10.30 - odborný výklad, prezentácia 

10.30 – 10.50 – prestávka 

10.50 – 12.30 - odborný výklad, prezentácia, záver druhého dňa, zhrnutie výstupov 

12.30 - prestávka na obed 

 


