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P R O G R A M  

 

 

Názov podujatia:  Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS 2023 – praktická časť 

(VSÚ,AS) 

 

Druh vzdelávania: vzdelávanie pre vyšších súdnych úradníkov a asistentov sudcu NS SR 

a asistentov sudcu NSS SR, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej 

skúšky v jarnom termíne 2023 

 

Miesto konania:  ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy 

ZOOM 

 

Dátum konania:  03.04.2023 (pondelok) – 04.04.2023 (utorok) 

 

 

Dátum: 3. apríl 2023 (pondelok) 

Skupina č. 1: 

Praktické zručnosti budúceho sudcu v netrestnej agende (rozbor modelových procesných situácií 

a postupov, rozbor procesných situácií na základe konkrétneho skutkového stavu, konzultácie 

písomných vyhotovení s lektorom) 

Lektor: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. (predseda senátu občianskoprávneho kolégia, Krajský súd 

v Trenčíne, náhradný člen skúšobnej komisie OJS) 

 

 

08.00 hod. – 08.30 hod.  registrácia účastníkov 

08.30 hod. – 10.30 hod. praktické cvičenia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 

10.30 hod. – 10.45 hod.  prestávka   

10.45 hod. – 12.15 hod. praktické cvičenia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 

12.15 hod. – 13.00 hod.  prestávka   

13.00 hod. – 15.00 hod. praktické cvičenia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 

15.00 hod. – 15.15 hod.  prestávka  

15.15 hod. – 16.45 hod.  praktické cvičenia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 

16.45 hod.    záver prvého vzdelávacieho dňa 

 

 

Skupina č. 2: 

Praktické zručnosti budúceho sudcu v trestnej agende (rozbor modelových procesných situácií 

a postupov, rozbor procesných situácií na základe konkrétneho skutkového stavu, konzultácie 

písomných vyhotovení s lektorom) 

Lektor: JUDr. František Mozner (predseda trestnoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej 

republiky) 

 

 

08.00 hod. – 08.30 hod.  registrácia účastníkov 

08.30 hod. – 10.30 hod. praktické cvičenia: JUDr. František Mozner 

10.30 hod. – 10.45 hod.  prestávka   

10.45 hod. – 12.15 hod. praktické cvičenia: JUDr. František Mozner 

12.15 hod. – 13.00 hod.  prestávka   

13.00 hod. – 15.00 hod. praktické cvičenia: JUDr. František Mozner 

15.00 hod. – 15.15 hod.  prestávka  

15.15 hod. – 16.45 hod.  praktické cvičenia: JUDr. František Mozner  

16.45 hod.    záver prvého vzdelávacieho dňa 
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Dátum: 4. apríl 2023 (utorok) 

Skupina č. 1: 

Praktické zručnosti budúceho sudcu v trestnej agende (rozbor modelových procesných situácií 

a postupov, rozbor procesných situácií na základe konkrétneho skutkového stavu, konzultácie 

písomných vyhotovení s lektorom) 

Lektor: JUDr. František Mozner (predseda trestnoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej 

republiky) 

 

 

08.00 hod. – 08.30 hod.  registrácia účastníkov 

08.30 hod. – 10.30 hod. praktické cvičenia: JUDr. František Mozner 

10.30 hod. – 10.45 hod.  prestávka   

10.45 hod. – 12.15 hod. praktické cvičenia: JUDr. František Mozner 

12.15 hod. – 13.00 hod.  prestávka   

13.00 hod. – 15.00 hod. praktické cvičenia: JUDr. František Mozner 

15.00 hod. – 15.15 hod.  prestávka  

15.15 hod. – 16.45 hod.  praktické cvičenia: JUDr. František Mozner  

16.45 hod.    záver prvého vzdelávacieho dňa 

 

 

Skupina č. 2: 

Praktické zručnosti budúceho sudcu v netrestnej agende (rozbor modelových procesných situácií 

a postupov, rozbor procesných situácií na základe konkrétneho skutkového stavu, konzultácie 

písomných vyhotovení s lektorom) 

Lektor: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. (predseda senátu občianskoprávneho kolégia, Krajský súd 

v Trenčíne, náhradný člen skúšobnej komisie OJS) 

 

 

08.00 hod. – 08.30 hod.  registrácia účastníkov 

08.30 hod. – 10.30 hod. praktické cvičenia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 

10.30 hod. – 10.45 hod.  prestávka   

10.45 hod. – 12.15 hod. praktické cvičenia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 

12.15 hod. – 13.00 hod.  prestávka   

13.00 hod. – 15.00 hod. praktické cvičenia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 

15.00 hod. – 15.15 hod.  prestávka  

15.15 hod. – 16.45 hod.  praktické cvičenia: JUDr. Radoslav Svitana, PhD. 

16.45 hod.    záver prvého vzdelávacieho dňa 

 


