
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.  

 

P R O G R A M 

 

Názov podujatia:  Elektronické dôkazy v trestnom konaní. Komparatívny pohľad 

 

Hlavné témy: Práca s elektronickými dôkaznými prostriedkami už predstavuje bežnú 

súčasť praxe prípravného i súdneho konania trestného. Škála 

elektronických dôkazných prostriedkov je v súčasnosti široká a popri 

tradičných formách, akými sú e-mail, webová stránka alebo dáta z 

elektronických komunikácií, sa bežne stretávame aj s komplexnými 

dôkaznými prostriedkami s pôvodom v sociálnych sieťach, cloudových 

službách alebo dokonca s dôkaznými prostriedkami generovanými 

použitím autonómnych technológií založených na strojovom učení. 

Technická zložitosť dôkazných situácií je tu navyše často násobená 

hmotnoprávnymi alebo procesnými otázkami alebo výzvami súvisiacimi s 

ochranou základných práv. Seminár sa zameria jednak na aplikáciu 

dôkazných princípov predovšetkým z hľadiska zákonnosti (prípustnosti) a 

dôkaznej spoľahlivosti rôznych druhov elektronických dôkazných 

prostriedkov a jednak na praktické aspekty ich zabezpečovania, 

uchovávania, analýzy a vykonávania. Diskusia sa popri elektronických 

dôkazných prostriedkoch, ktoré sú predmetom aktuálnej trestnoprávnej 

judikatúry, bude venovať aj perspektívam cezhraničného zabezpečovania 

elektronických dôkazných prostriedkov zo služieb informačnej spoločnosti 

podľa plánovanej európskej legislatívy. Priestor bude aj pre diskusiu o 

podnetoch z praxe od účastníkov seminára. 

 

Dátum konania:  27. apríl 2023 

 

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

 

Lektori: JUDr. František Púry, Ph.D. (externý člen pedagogického zboru Justičnej 

akadémie Slovenskej republiky; predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho 

súdu Českej republiky), prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (prorektor 

Masarykovej univerzity v Brne, vedúci Ústavu práva a technológií, Právnická 

fakulta Masarykovej univerzity) 

 
Názov projektu:  Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov (kód projektu ITMS2014+: 314021M248)  

 

 

Dátum: 27.04.2023 (štvrtok) 

 

08.30 – 09.00 hod. registrácia účastníkov 

09.00 – 10.15 hod.  odborný výklad / prezentácia 

10.15 – 10.30 hod.  prestávka  

10.30 – 12.00 hod.  odborný výklad / prezentácia 

12.00 – 13.00 hod.  obed  

13.00 – 14.00 hod.  odborný výklad / prezentácia 

14.00 – 14.15 hod.  prestávka  

14.15 – 15.30 hod.  odborný výklad / prezentácia 

15.30 hod.   záver vzdelávacieho podujatia  

 

 


