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P R O G R A M 

 

Názov podujatia:   Starostlivosť o maloletých, rozvod, BSM a výživné v cezhraničných veciach 
 

Hlavné témy: Aktuálna judikatúra a rozbor prameňov práva k cezhraničným sporom o úpravu 

rodičovskej zodpovednosti k maloletým, výživné, ako aj cezhraničný rozvod 

a vyporiadanie BSM 

 

Dátum konania:   10. november 2021 – 11. november 2021 

 

Miesto konania:     Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie             

č. 820, 914 43 Omšenie 

 

Lektori podujatia:    JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D. riaditeľ Úradu pre medzinárodnoprávnu 

ochranu detí, Česká republika, externý člen pedagogického zboru Justičnej 

akadémie Slovenskej republiky;  

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D., advokátska kancelária AK Bříza  Trubač 

(Praha, ČR); Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, externý člen 

pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky;  

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., Právnická fakulta UK v Bratislave, 

externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

 

Názov projektu:  Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov (kód projektu ITMS2014+: 314021M248) 

 

Dátum: 10.11.2021 (streda) 

 

od 09.30 hod.  registrácia (príchod účastníkov) 

 

10.00 – 11.30 hod.  odborný výklad / prezentácia: Terminológia, teoretické východiská, 

systematika medzinárodného práva rodinného, vzťahy prameňov (Kapitán, 

Zavadilová) 

 

11.30 – 11.45 hod.  prestávka 

 

11.45 – 12.45 hod.  odborný výklad / prezentácia: Medzinárodná právomoc súdov vo veciach 

starostlivosti o maloletých a vo veciach výživného (Kapitán, Zavadilová) 

 

12.45 – 13.45 hod.  prestávka na obed  

 

13.45 – 14.45 hod.  odborný výklad / prezentácia: Právo rozhodné vo veciach starostlivosti o 

maloletých a vo veciach výživného, zisťovanie a používanie cudzieho práva, 

ochrana verejného poriadku, predbežné konania (Kapitán, Zavadilová) 
 

14.45 – 15.00 hod.  prestávka  

 

15.00 – 16.00 hod.  odborný výklad / prezentácia: Medzinárodná právomoc súdov a určovane 

právo rozhodného vo veciach rozvodu a BSM (Slašťan) 
 

16.00 – 16.15 hod. prestávka 

 

16.15 – 17.15 hod.  odborný výklad / prezentácia: Prípadové štúdie I (Kapitán, Zavadilová) 
 

17.30 hod.   zhrnutie výstupov a záver prvé dňa podujatia 
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Dátum: 11.11.2021 (štvrtok) 

 

08.30 – 09.00 hod.  registrácia   

 

09.00 – 10.00 hod.  odborný výklad / prezentácia: Prípadové štúdie II (Kapitán, Zavadilová) 

 

10.00 – 10.15 hod.  prestávka  

 

10.15 – 11.15 hod.  odborný výklad / prezentácia: Judikatúra vnútroštátnych súdov a Súdneho 

dvora Európskej únie vo veciach medzinárodného rodinného práva 

(Kapitán, Zavadilová) 

 

11.15 – 11.30 hod.  prestávka 

 

11.30 – 12.30 hod.  odborný výklad / prezentácia: Súbeh rôznych konaní vo veciach rodinného 

práva – riešenie praktických situácií a ich reflexia v judikatúre (Kapitán, 

Zavadilová) 

 

12.30 hod.   záver  


