
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.  

 

P R O G R A M 

 
Názov podujatia:   Stavebný zákon - recentná judikatúra a riešenie aplikačných problémov 

 

Hlavné témy: Princípy stavebného procesného práva a základné interpretačné východiská pri aplikácii 

stavebného zákona. Územné plánovanie – súdny prieskum územných plánov, kritériá a 

rozsah súdneho prieskumu,  súvisiaca judikatúra ESĽP a ESD. Územné konanie – 

definovanie aplikačných problémov a s nimi súvisiaca recentná slovenská a česká 

judikatúra v otázkach účastníctva, posudzovania námietok účastníkov konania, 

obsahových náležitostí vydaných rozhodnutí atď.. Stavebné konanie – definovanie 

aplikačných problémov a s nimi súvisiaca recentná slovenská a česká judikatúra, zmena 

stavby pred jej dokončením, dodatočné povoľovanie stavieb vo svetle súčasnej judikatúry. 

Kolaudačné konanie- definovanie aplikačných problémov a s nimi súvisiaca recentná 

slovenská a česká judikatúra, otázka účastníctva konania a jej ústavnoprávne deficity. 

 

Dátum:   07. október 2021 – 08. október 2021 

 

Forma podujatia:     Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie              

č. 820, 9143 43 Omšenie 

 

Lektori podujatia:    JUDr. Dušan Slávik, LL.M. (advokát); JUDr. Ivan Rumana (externý člen 

pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu 

občianskoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky) 

 

Názov projektu:  Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov (kód 

projektu ITMS2014+: 314021M248)  

 

Dátum: 07.10.2021 (štvrtok) 

 
08.30 – 09.00 hod. registrácia účastníkov 

09.00 – 10.00 hod.  odborný výklad / prezentácia 

10.00 – 10.15 hod.  prestávka  

10.15 – 11.45 hod.  odborný výklad / prezentácia 

11.45 – 12.45 hod.  prestávka 

12.45 – 13.45 hod.  odborný výklad / prezentácia 

13.45 – 14.00 hod.  prestávka  

14.00 – 15.30 hod.  odborný výklad / prezentácia 

15.30 – 15.45 hod. prestávka 

15.45 – 16.45 hod.  odborný výklad / prezentácia 

16.45 hod.  záver prvého dňa podujatia 

 

Dátum: 08,10.2021 (piatok) 

 

08.00 – 09.00 hod.  registrácia účastníkov 

09.00 – 10.00 hod.  odborný výklad / prezentácia 

10.00 – 10.15 hod.  prestávka  

10.15 – 11.15 hod.  odborný výklad / prezentácia 

11.15 – 11.30 hod.  prestávka  

11.30 – 12.30 hod.  odborný výklad / prezentácia 

12.30 hod.  záver vzdelávacieho podujatia 


