
 

P R O G R A M 

 

Názov podujatia:  Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu (1. časť) 

 

Dátum konania:  28. jún 2021  - 29. jún 2021 

 

Miesto konania:  Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 

 

Lektor 28.06.2021: JUDr. Ján Hrubala (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej 

republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu) 

 

Lektor 29.06.2021: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. (predseda senátu občianskoprávneho kolégia Krajského 

súdu v Trenčíne) 

 

28.06.2021 (pondelok) 

- simulácia pojednávania v trestnej veci  

- účasť verejnosti a médií v pojednávacej miestnosti  

- nácvik zručnosti v pojednávacej miestnosti  

- praktické cvičenia  

- osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu  

- rozbor praktických prípadov, náležité odôvodňovanie rozhodnutí  

- konanie bez zbytočných prieťahov  

 

08.30 – 09.00 hod.  registrácia účastníkov 

09.00 – 10.30 hod.  odborný výklad / prezentácia: JUDr. Ján Hrubala 
10.30 – 10.45 hod.  prestávka 

10.45 – 12.15 hod.      odborný výklad / prezentácia: JUDr. Ján Hrubala 
12.15 – 13.15 hod.  obed 

13.15 – 14.15 hod.  odborný výklad / prezentácia: JUDr. Ján Hrubala 

14.15 – 14.30 hod.   prestávka 

14.30 – 15.30 hod.  odborný výklad / prezentácia: JUDr. Ján Hrubala 
15.30 hod.   záver   

 

 

29.06.2021 (utorok) 

- simulácia pojednávania v inej než trestnej veci  

- účasť verejnosti a médií v pojednávacej miestnosti 

- nácvik zručnosti v pojednávacej miestnosti  

- praktické cvičenia  

- osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu  

- rozbor praktických prípadov, náležité odôvodňovanie rozhodnutí  

- konanie bez zbytočných prieťahov  

 

08.30 – 09.00 hod.  registrácia účastníkov 

09.00 – 10.30 hod.  odborný výklad / prezentácia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 
10.30 – 10.45 hod.  prestávka 

10.45 – 12.15 hod.      odborný výklad / prezentácia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 
12.15 – 13.15 hod.  obed 

13.15 – 14.15 hod.  odborný výklad / prezentácia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 

14.15 – 14.30 hod.   prestávka 

14.30 – 15.30 hod.  odborný výklad / prezentácia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 
15.30 hod.   záver   

 

 

 


