
P.č. Katedra Názov vzdelávacieho podujatia Anotácia / hlavné témy podujatia Cieľová skupina
Forma / Miesto 
konania

Počet 
dní

Plánovaní lektori Pôvodný termín Nový termín

1 KVP
Súdny prieskum v oblasti životného prostredia - trestné činy proti 
životnému prostrediu

Vnútroštátna regulácia ochrany životného prostredia z pohľadu trestného práva a aj jeho európska ochrana. Rozbor 
jednotlivých oblastí ochrany živej prírody, zvierat a rastlín, ako aj ovzdušia, vody a zeme.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE

1 Angyalossy 14.2.2023 1.2.2023

2 KSP Fenomén etikety

Podujatie venované spoločenskému správaniu a tvorbe úspešného imidžu priblíži nasledovné pojmy: čo je to etiketa a 
protokol a prečo ich aplikovať v bežnom živote? Ako ovplyvniť svoj imidž a vybudovať si dobré renomé? Zlý a pozitívny 
imidž. Aký je rozdiel? Základy etikety, bontón a slušné správanie. Najčastejšie prehrešky spoločenskej a biznis etikety. Tipy 
a triky, ako sa stať dámou a džentlmenom? Komunikujte na úrovni, svet sa na vás bude dívať inak.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Trubač 8.2.2023 9.2.2023

3 KSP Medicínsko-právne spory

Základné práva a povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pacienta. Informovaný súhlas. Vedenie zdravotnej 
dokumentácie, presun dôkazného bremena. Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za škodu a 
nemajetkovú ujmu. Postup non lege artis. Na základe príkladov z praxe priblížená problematika sporov, taktiky strán 
sporu, znaleckých posudkov a kladenia otázok, predpokladov náhrady ujmy a ich preukazovanie. 

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / alt. 
hybrid

2 Vojtek, Šustek, Humeník 9.3.-10.3.2023 25.5.-26.5.2023

4 KSP Kataster nehnuteľností vo svetle aplikačnej praxe 
Podujatie je zamerané na objasnenie pozemkového vlastníctva, jeho právnej úpravy, historického vývoja, ďalej vysvetľuje 
základné pojmy, postup súdov v konaní o určenie vlastníckeho práva. Analyzuje tiež vybranú judikatúru NS SR.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / alt. 
hybrid

1 Šepták 25.4.2023 20.6.2023

5 KSP Náhrada nemajetkovej ujmy z pohľadu trestného a civilného sudcu

Podujatie je venované náhrade nemajetkovej ujmy, kritériám pre stanovenie primeranej nemajetkovej ujmy a 
procesnému postupu pri jej priznávaní. Odlišnosti pri priznávaní nemajetkovej ujmy primárnym poškodeným a 
sekundárnym poškodeným. Podujatie je venované aj nemajetkovej ujme v prípade niektorých nedbanlivostných trestných 
činov a samostatne pri úmyselných trestných činoch. 

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / alt. 
hybrid

1 Angyalossy, Vojtek 9.5.2023 14.6.2023

6 KVP Väzba Aktuálna judikatúra slovenských súdov, ESĽP vo vzťahu k výkonu väzby.
S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Mozner 19.9.2023 11.9.2023

7 KSP Uznesenia valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie s. r. o. a a. s., zvolávanie a priebeh valného zhromaždenia. Účasť spoločníka na valnom zhromaždení, 
zastúpenie spoločníka. Uznesenia a jeho formalizácia. Nedostatky uznesení - ničotnosť a neplatnosť uznesení valného 
zhromaždenia podľa najnovšej judikatúry NS SR a NS ČR. Procesné otázky konania o určenie neplatnosti uznesenia, účinky 
rozhodnutia. Prijímanie rozhodnutí mimo valného zhromaždenia.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie 2 Csach, Šuk 9.10.-10.10.2023 30.11.-1.12.2023

8 KVP
Čo nás čaká v pojednávacej miestnosti na hlavnom pojednávaní - 
WORKSHOP

Trestné konanie so sebou prináša viacero procesných situácií, s ktorými sa musia sudca a prokurátor priamo v 
pojednávacej miestnosti vysporiadať. Uvedené dvojdňové školenie (workshop) má priniesť poslucháčom poznanie 
problémov praxe. Seminár bude prioritne workshopom, kde budú poslucháči riešiť reálne situácie priamo v pojednávacej 
miestnosti. Uvedený seminár má napomôcť kandidátom na funkciu sudcov a prokurátorom lepšie sa orientovať na 
hlavnom pojednávaní a riešiť situácie, s ktorými sa  môžu v budúcnosti stretnúť. Prioritne sa kladie dôraz na praktické 
ukážky a aktívne zapájanie poslucháča do riešenia jednotlivých procesných situácií.

VSÚ, OJS, AS, 
PČP

DP JA SR Omšenie 2 Petričko 22.6.-23.6.2023 9.10.-10.10.2023

9 KVP Rozsudok v trestnom konaní Náležitosti rozsudku a jeho náležité odôvodňovanie. Riešenie praktických problémov.
FMS, FMP (VSÚ, 
OJS, AS, PČP, AP)

DP JA SR Omšenie 2 Bargel 18.5.-19.5.2023 22.6.-23.6.2023


