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1 KVP Postup non lege artis v medicíne a jeho dokazovanie

Znalecký ústav forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, Bratislava sa dlhodobo špecializuje na znalecké 
dokazovanie v prípadoch podozrenia z neprávneho poskytovania zdravotnej starostlivosti na všetkých jej úrovniach, teda 
v ambulantnej, prednemocničnej, ako aj v nemocničnej sfére. V rámci hodnotenia postupov zdravotníkov je možné 
vychádzať predovšetkým zo zdravotnej dokumentácie, výpovedí zdravotníkov ako svedkov a z analýzy iných súčastí 
spisového materiálu. Lektori v praktickom seminári poukážu na obvyklé úskalia dokazovania, ale budú komunikovať aj 
osobitné spôsoby, ktorými je možné účinne posunúť dokazovanie v medicínskej oblasti pre potrebu OČTK a súdov SR. 
Počas seminára budú prezentované aj problémové úlohy s možnosťou práce v skupinách s fiktívnymi podkladmi prípadu.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE

1
Moravanský, Laciaková, 
Kováč, Rekeň

7.11.2023

2 KVP
Spôsob určovania výživného pre deti; Výživné z hľadiska CMP a 
jeho aplikácia v praxi

Každý z rodičov by si mal raz už uvedomiť, že mu nekončí starostlivosť o deti ich plnoletosťou, ale  až pokým nie sú deti 
schopné samostatne sa živiť.  Pritom do rozsahu ich starostlivosti sa okrem iného zaraďuje plnenie si vyživovacej 
povinnosti. Na druhej strane sú  „plnoleté deti“, hlavne študenti, oprávnené domáhať sa výživného od svojich rodičov 
alebo iných osôb, ktorí sú voči nim výživným povinní. Medzi najčastejšie konania vedené na súdoch patria aj konania 
ohľadom výživného na maloleté deti i plnoleté deti. Plnoleté deti ako oprávnení žiadajú zvýšiť výživné alebo povinní 
výživným žiadajú výživné znížiť. Samotné konania nie sú ani tak náročné právne ako skôr skutkovo, keďže celý výsledok 
závisí od preukázania objektívnych výdavkov všetkých účastníkov konania, tiež od možností a schopností povinných.  
Dlhoročne aktuálnou témou v právnickej obci je myšlienka vytvoriť na Slovensku  tabuľky na určovanie výživného  ako 
„istý druh pomôcky“, ako je to v iných unijných krajinách EÚ už dlhodobo realizované v praxi. Záujmom prednášky je 
zamerať sa na všeobecnú právnu úpravu vyživovacej povinnosti rodičov k maloletým a plnoletým deťom a primárne 
spojiť aplikačnú prax a príslušné ustanovenia CMP v spojení s  CSP pri riešení otázok výživného na plnoleté dieťa v 
súdnom konaní.  V rámci prednášky  bude prierezovo načrtnutý priebeh konania od podania si návrhu na súd až po 
rozhodnutie v merite veci. V podtéme  prednášky bude pozornosť venovaná aj základným kritériám pri využívaní 
materiálnej pravdy. Časť prednášky bude venovaná dokladom potrebným na určenie výživného a spôsobu, ako ich treba 
vyhodnocovať, analyzovať. V závere budú odprezentované aktuálne zaujímavé rozhodnutia súdov SR a iných krajín z 
danej problematiky.

S (VSÚ, OJS, AS)
JA SR Pezinok / 
ONLINE

1 Slobodová 21.3.2023

3 KVP Súdny dvor EÚ a národné súdy

Cieľom prednášky je priblížiť účastníkom fungovanie spolupráce Súdneho dvora EÚ a národných súdov prostredníctvom 
konania o prejudiciálnej otázke v zmysle článku 267 ZFEÚ. Prednáška bude zameraná na nasledovné okruhy otázok:
-          zmysel a význam konania o prejudiciálnej otázke v práve EÚ,
-          vymedzenie pojmu vnútroštátneho súdneho orgánu v zmysle článku 267 TFEÚ,
-          typy prejudiciálnych otázok (výklad a platnosť právnych aktov EÚ),
-          praktické rady pre formuláciu prejudiciálnych otázok,
-          vybrané rozsudky Súdneho dvora EÚ vydané v nadväznosti na prejudiciálne otázky predložené súdmi Slovenskej 
republiky.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE

1 Tokár 21.4.2023

4 KVP
Základné ekonomické a účtovné dokumenty v koncepcii 
rozhodovacej praxe 

1. Druhy a typy ekonomických a účtovných výkazov a dokumentov a ich rozdelenie 
2. Charakteristika obsahu a ich význam pre formuláciu právnych skutočností a záverov pre súdne konanie 
3. Prepojenia medzi údajmi výkazov a dokumentmi 
4. Analýza údajov o výkazoch a praktický pohľad na ich výklad (čítanie) 
5. Praktické príklady analýzy zistených údajov (aplikácia do právnej súdnej praxe z pohľadu znalca). 

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok  1 Polok 15.3.2023

5 KVP
Problematika znaleckých posudkov z pohľadu forenzného 
psychológa

Znalecké psychologické posudky sa pôvodne opierali o klinickú psychológiu a zameriavali sa na osobnosť a motiváciu 
páchateľa, teda objasňovali subjektívnu stránku trestného činu. Dnes je agenda psychologickej znaleckej činnosti širšia. 
Od páchateľov sa posunula aj k obetiam trestných činov. K aktuálnym zadaniam patria napríklad viktimologické expertízy, 
vierohodnosť výpovedí, posudzovanie psychotraum alebo domáceho násilia. Objavujú sa aj atypické zadania vyžadujúce 
forenznopsychologické metódy (napr. posudzovanie radikalizácie). Aké sú možnosti a limity súčasnej psychologickej 
znaleckej činnosti? Ako predchádzať chybám pri interpretácii záverov psychologických posudkov? Odpovede na tieto a 
ďalšie otázky ponúkne uvedený  seminár.  

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok  1 Čírtková 31.5.2023

6 KVP Trestné činy v doprave

Špecifikácia vyhodnocovania trestnej činnosti v doprave. Použitie znalca pri dopravných nehodách. Vplyv 
psychoaktívnych látok na schopnosť viesť motorové vozidlo so zameraním na množstvo drog v krvi, ktoré môže vyvolať 
zníženie kognitívnych alebo psychomotorických schopností vodiča a jeho schopností reagovať v komparatívnom pohľade. 
Jednočinný súbeh trestného činu a priestupku v doprave, problematika "ne bis in idem". Výkladové stanoviská, judikatúra 
národných a nadnárodných súdov k problematike.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Foldyna, Kohút, Jurina 15.5.2023

7 KVP Disciplinárna zodpovednosť sudcov a prokurátorov a konanie o nej
Disciplinárna zodpovednosť sudcov v judikatúre ESĽP. Právna úprava disciplinárnej zodpovednosti a konanie o nej v ČR v 
porovnaní s najnovšou úpravou na Slovensku. Najvýznamnejšie disciplinárne rozhodnutia NSS ČR, NSS SR. Prípadové 
štúdie.

S (VSÚ, AS) JA SR Pezinok 1 Langášek, Filová 24.11.2023

8 KVP Zaisťovanie elektronických dôkazov
Zaisťovanie dôkazov v trestnom konaní všeobecne. Osobitosti zaisťovania elektronických dôkazov v prípravnom konaní. 
Právna úprava a postup orgánov činných v trestnom konaní. Relevantná rozhodovacia činnosť orgánov prípravného 
konania a súdov. Aplikačné poznatky zo zaisťovania elektronických dôkazov v podmienkach českého trestného procesu.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Málek, Bradáčová 31.1.2023
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9 KVP Porušovanie colných predpisov a trestný postih takéhoto konania
Všeobecne k právnej úprave porušovania colných predpisov v podmienkach Slovenskej  a Českej republiky. Aplikačné 
poznatky Finančnej správy SR k porušovaniu colných predpisov. Administratívny a trestný postih porušovania colných 
predpisov v podmienkach Slovenskej  a Českej republiky.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Málek, Žežulka 21.2.2023

10 KVP
Trestná činnosť páchaná v súvislosti s detskou pornografiou, 
aplikačné problémy v praxi, komparatívny pohľad

Aplikačná prax stíhania detskej pornografie v Českej republike v intenciách rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu. 
Medzinárodné porovnanie na základe prípadu Ateliér (riešený v rámci spoločného vyšetrovacieho týmu ČR, Švédska a 
Španielska a v spolupráci s OČTK v ďalších štátoch Európy, USA a s Kanadou). 

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Šimek 17.4.2023

11 KVP
Sudca pre prípravné konanie, aktuálna judikatúra k väzbe a 
rozhodovanie po podaní námietky zaujatosti, skutok a jeho popis v 
skutkovej vete

Postavenie sudcu pre prípravné konanie, krátke zhrnutie k rozsahu jeho pôsobnosti, s aktuálnou judikatúrou k 
rozhodovaniu o väzbe už po novele Trestného poriadku ohľadom kolúznej väzby a postup sudcu pre prípravné konanie 
pri rozhodovaní o väzbe po podaní námietky zaujatosti v zmysle § 31 Tr. por. a návrhu na delegáciu veci podľa § 23 Tr. 
por., najmä s poukazom na skutočnosť, že táto otázka nie je striktne v Trestnom poriadku vyjadrená (prednáša JUDr. 
Lenka Formel Kováčová, PhD.).
Skutok a jeho vymedzenie a popis v skutkovej vete jednak v rozhodnutiach o väzbe, ako aj v konečnom rozhodnutí súdu 
vo veci samej. Na uvedenú tému Trestný poriadok neobsahuje osobitné ustanovenie (s výnimkou § 199 ods. 3 Tr. por.  a 
§ 206 ods. 3 Tr. por.), ktoré by sa jednoznačne venovalo skutku ako takému a ktoré by jasne definovalo, čo má byť v 
skutku uvedené, aby len takýto skutok tvoril obsah skutkovej vety uznesenia o začatí trestného stíhania, vznesení 
obvinenia, obžaloby a napokon aj rozsudku (prednáša JUDr. Štefan Hrvola).

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Hrvola, Kováčová 30.3.2023

12 KVP Skutok a jeho popis v skutkovej vete (workshop)

Skutok, jeho vymedzenie a popis v skutkovej vete v rozhodnutiach v prípravnom konaní a v konečnom rozhodnutí súdu 
vo veci samej. Na uvedenú tému Trestný poriadok neobsahuje osobitné ustanovenie (s výnimkou § 199 ods. 3 Tr. por.  a 
§ 206 ods. 3 Tr. por.), ktoré by sa jednoznačne venovalo skutku ako takému a ktoré by jasne definovalo, čo má byť v 
skutku uvedené, aby len takýto skutok tvoril obsah skutkovej vety uznesenia o začatí trestného stíhania, vznesení 
obvinenia, obžaloby a napokon aj rozsudku.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Hrvola 21.9.2023

13 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

14 KVP
Príprava na vedenie pojednávania, médiá, etika a vystupovanie 
sudcu a prokurátora

Postavenie a komunikácia sudcu a prokurátora v rámci justičnej sústavy. Komunikácia sudcu a prokurátora s verejnosťou 
a médiami. Komunikácia sudcu a prokurátora s účastníkmi konania, svedkami a ďalšími osobami mimo justičnej sústavy.  
Vedenie pojednávania a zvládanie krízových situácií. Etický kódex sudcu a prokurátora v praxi a komparácia s etickým 
kódexom úradníka a zamestnanca verejnej správy. 

FMS, FMP (VSÚ, 
AS, OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE

1 Angyalossy 24.10.2023

15 KVP
Zaisťovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku z pohľadu Úradu 
pre správu zaisteného majetku

Predstavenie Úradu pre správu zaisteného majetku (organizačná štruktúra, druhy zaisteného majetku, aktuálne výzvy) - 
Mgr. Ján Kmeť PhD.  Zaisťovanie nehnuteľností (predpoklady začatia správy zaisteného majetku všeobecne, varianty 
správy zaisteného nehnuteľného majetku, vstup a prevzatie do dispozície zaistených nehnuteľností) - JUDr. Anna 
Rumplová. Zaisťovanie hnuteľných vecí (zaistený hnuteľný majetok, doručovanie, spôsob zaistenia, výkon zaistenia, 
správa majetku, správa automobilov, správa iného hnuteľného majetku) – JUDr. Ľuboš Kuník.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE

1 Kmeť, Rumplová, Kuník 17.5.2023

16 KVP
Konanie pred Ústavným súdom SR podľa čl. 127 Ústavy SR a 
aktuálna rozhodovacia činnosť Ústavného súdu

Najčastejšie chyby, ktorých sa sudcovia dopúšťajú v konaní, z hľadiska porušenia základných práv a slobôd. Nazeranie 
Ústavného súdu SR na tieto pochybenia vo vzťahu ku svojej právomoci. Podrobné informácie k niektorými významným 
rozhodnutiam Ústavného súdu SR, aktuálna rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR. 

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Baricová, Duditš, Maďar 11.05.2023

17 KVP Úlohy sudcu pri rozhodovaní o väzbe v prípravnom konaní    

Spoločenské zmeny a opakované pokusy o justičné reformy sa, okrem iného, dotýkajú aj rozhodovania o väzbe a 
zameriavajú sa aj na samotnú väzbu ako zaisťovací inštitút, pričom veľká pozornosť a záujem nielen odbornej verejnosti 
sa venuje osobnej slobode a podmienkam/dôvodom jej obmedzenia. V pohľadoch na to, ako tieto podmienky zisťovať, 
skúmať, hodnotiť a ako ich odôvodňovať však badať v súdnej praxi isté rozdiely, čo narúša systém právnej istoty, 
predvídateľnosť súdnych rozhodnutí a vytvára aj nebezpečný priestor pre rôzne domnienky a očakávania procesných 
strán. Debaty sudcov k tejto téme chýbajú a ich erudované názory k hodnote ľudských práv a k oprávneným zásahom do 
nich sú navyše výrazne prehlušované mediálnym a politickým diskurzom.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

DP JA SR Omšenie 2 Záleská, Hrivnák 13.04.-14.04.2023

18 KVP
Referendum a voľby v Slovenskej republike: teoretické a praktické 
otázky, aplikačné a interpretačné súvislosti

Referendum a voľby sú inštitútmi demokracie, ktorými občania vykonávajú im patriacu štátnu moc v súlade s ústavným 
princípom suverenity ľudu. S referendom už od jeho zavedenia v roku 1992 bolo spojených množstvo praktických 
aplikačných a interpretačných problémov. Do interpretácie jeho fungovania významne zasahoval aj Ústavný súd 
(naposledy v roku 2021), ktorý ho postupne vymedzil ako osobitný typ prameňa práva, ktorý je možné a nutné priamo 
aplikovať orgánmi verejnej moci. Prednáška sa okrem iného zameria na praktické otázky spojené s tým, ako by výsledky 
referenda mali byť v praxi aplikované a premietnuté do života. Čo sa týka volieb, prednáška sa sústredí na tie ich aspekty, 
pri ktorých vstupujú do hry súdy. Správny súdny poriadok upravuje vo štvrtej časti tretej hlavy konanie vo volebných 
veciach. Medzi tieto konania patria aj konanie vo veciach stáleho zoznamu voličov a zoznamu voličov, konanie vo veciach 
registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja, ako aj konanie vo veciach registrácie 
kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí. Správne súdy majú na rozhodnutie v 
týchto konaniach stanovené krátke lehoty. Predmetom prednášky budú interpretačne sporné časti právnej úpravy a ich 
aplikácia v rozhodovacej činnosti všeobecných (správnych) súdov. 

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE

1 Giba, Bujňák 25.01.2023
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19 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

20 KVP
Administratívne úkony a organizácia trestného oddelenia v konaní 
pred súdom po podaní obžaloby – hlavné pojednávanie a verejné 
zasadnutie 

Podujatie je zamerané na konanie pred súdom po podaní obžaloby z pohľadu organizácie súdneho oddelenia a 
administratívnych úkonov. Počas podujatia sa účastníci oboznámia s agendou hlavného pojednávania, verejných 
zasadnutí a ich protokolácie. Zároveň sa účastníci oboznámia s procesnými postupmi pri doručovaní , predvolávaní, 
upovedomovaní a pod. (300/2005 Z. z. Trestný zákon, 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, 543/2005 Kancelársky a 
spravovací poriadok).

VSÚ, ST 
JA SR Pezinok / 
ONLINE

1 Petričko 28.09.2023

21 KVP Alternatívna a restoratívna justícia

Podujatie je zamerané na prezentáciu alternatívnej a restoratívnej justície a jej využívanie v praxi. Počas prvého dňa sa 
poslucháč oboznámi s komplexnou ponukou možností ukladania alternatívnych trestov, s ich procesnými problémami a 
úlohou probačného a mediačného úradníka v tomto procese. Počas druhého dňa sa poslucháči oboznámia s pojmom 
restoratívna justícia a s jej aplikáciou do praxe v podobe zmieru a podmienečného zastavania trestného stíhania. 
Podujatie má poslucháčom priniesť rozšírený pohľad do oblasti spolupráce sudcov a prokurátorov s probačnými  a 
mediačnými úradníkmi pri realizácii alternatívnych trestov alebo pri aplikácii restoratívnych prvkov trestnej justície.

FMS, FMP (VSÚ, 
AS, PČP, AP)

DP JA SR Omšenie 2 Balogh, Petričko 27.4.-28.4.2023

22 KVP Limity základných práv: súdy ako aktéri kultúrnej vojny

Rozhodnutia súdov v minulosti často výrazne posúvali vývoj v spoločnosti v otázkach, na ktorých nebola schopná sa 
dohovoriť politická scéna (porov. segregácia či potraty v USA). Súdy aj teraz prostredníctvom ľudskoprávnej agendy 
aktívne vstupujú do záležitostí, ktoré sú vnímané v spoločnosti ako kontroverzné a tvoria línie tzv. kultúrnej vojny. Cieľom 
prednášky je analyzovať vybranú judikatúru národných i medzinárodných súdov v otázkach typu zmeny pohlavia, adopcie 
detí rodičmi rovnakého pohlavia, ochrany klímy alebo obmedzovania slobody prejavu slobody na internete, boj s 
klimatickými zmenami. Okrem samotného rozboru týchto "hard cases" má podujatie ambíciu tiež rozvinúť zručnosti v 
oblasti právnej argumentácie, výkladu zložitých právnych pojmov a zamyslieť sa nad vzťahom súdnej moci k ostatným 
mociam a ľudu. 

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Zbíral 16.02.2023

23 KVP Aktuality z judikatúry ESLP k problematike rodinného práva
Aktuálna judikatúra ESĽP k problematike rodinného práva (najmä článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach), 
práva na pokojné užívanie majetku (článok 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru) a práva na spravodlivý proces (článok 6 
Dohovoru).

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE

1 Bálintová, Petrová 18.04.2023

24 KVP Obete domáceho násilia a sexuálneho zneužívania
Aktuálna judikatúra ESĽP k problematike sexuálneho zneužívania, najmä z pohľadu obetí, účinného vyšetrovania, 
zohľadňovania obzvlášť zraniteľných maloletých  a obchodovania  s ľuďmi (najmä články 3, 4, 6 a 8  Európskeho dohovoru 
o ľudských právach). Najvýznamnejšie aktuálne rozsudky ESĽP.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE

1 Bálintová, Petrová 10.10.2023

25 KVP Právna istota

Právna istota sa dlhodobo považuje za základný parameter právneho štátu. Intuitívne jej rozumieme v zásade všetci a 
všetky, bez ohľadu na vzdelanie. Keď sa však dostaneme k témam zákazu retroaktivity, k jej rozdeľovaniu na priamu a 
nepriamu, procesnú a hmotnú, keď pridáme nielen domáci fenomén parlamentnej legislatívnej smršte a dynamiku 
tekutej postmodernej doby, praktické požiadavky princípu právnej istoty sa začnú rozostrovať. Čo v súčasnosti znamená 
požiadavka právnej istoty? Ide o viac než o len minimálnu požiadavku na to, aby právo bolo efektívne vytvorené (filozof 
Lon Fuller)? Čo je možné v súčasnosti realisticky požadovať od parlamentu ako primárneho normotvorcu? Čo je možné 
realisticky požadovať od súdnej moci, sudcov a sudkýň? Aké návody ponúka ústavný súd? A stačí byť realistický? Neplatí 
aj tu, že máme trochu snívať pred tým, než začneme myslieť (spisovateľka Toni Morisson)? Na tieto otázky sa budú snažiť 
odpovedať lektori podujatia.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Berdisová, Barány 7.2.2023

26 KVP
Vybrané aspekty ekonomickej trestnej činnosti so zameraním na 
trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti a s ním súvisiace 
trestné činy (daňové a majetkové trestné činy)

Podstatou seminára je problematika trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti zameraného na výklad znakov 
skutkovej podstaty tohto trestného činu, a to aj na podklade rozhodovacej činnosti orgánov aplikácie práva, ako aj na 
konkrétnych prípadov, ktoré môžu napĺňať znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu, resp. ktoré ju naopak 
nenapĺňajú a môže ísť o problematiku nadkvalifikácie skutku. Ďalej bude predmetom seminára výklad daňových a 
majetkových trestných činov, ktoré bezprostredne súvisia s trestným činom legalizácie výnosu z trestnej činnosti, pričom 
bude poukázané na jednotlivé rozdiely medzi nimi na možný súbeh týchto trestných činov s trestným činom legalizácie 
výnosu z trestnej činnosti, ako aj na určité procesné problémy, ktoré sa v aplikačnej praxi vyskytujú pri trestnom stíhaní 
týchto trestných činov.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Šamko 2.5.2023
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27 KVP Elektronické dôkazy v trestnom konaní - komparatívny pohľad

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.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Púry, Polčák 27.04.2023

28 KVP Aktuálna daňová judikatúra Dokazovanie v daňovom konaní a aktuálne poznatky z rozhodovacej činnosti súdov.
S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Vališ, Kačaljak 15.6.2023

29 KVP
Sprístupňovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám

Aktuálne zmeny zákona o slobodnom prístupe k informáciám a najčastejšie problémy aplikačnej praxe a súvisiace 
rozhodnutia súdov.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Cangárová, Babiaková 12.9.2023

30 KVP Vybrané otázky azylového a cudzineckého práva
Podujatie sa bude venovať vybraným otázkam medzinárodného a európskeho azylového a cudzineckého práva s 
dôrazom na vnútroštátny kontext, najmä právo na rodinný život, právo na osobnú slobodu, práva detí a zraniteľných 
osôb.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Bertothyová, Tymková 4.4.2023

31 KVP Judikatúra Najvyššieho správneho súdu týkajúca sa sociálnych vecí
Vznik a zánik poistenia, otázky poistného a jednotlivých dávok vo všeobecnom, ako aj v osobitnom systéme sociálneho 
zabezpečenia, prípadne dávok sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Reisenauerová, Tiso 15.11.2023

32 KVP Správny súdny poriadok v praxi Konanie na správnom súde. Kasačné konanie. Vybrané otázky.
S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1
Baricová, Filová, Fečík, 
Naď

12.10.2023

33 KVP Finančné vyšetrovanie VI – legalizácia výnosov z trestnej činnosti
Pokračovanie série pokročilého vzdelávania v oblasti aplikácie finančného vyšetrovania, identifikácie, zaisťovania a 
odberania výnosov z trestnej činnosti a problematiky legalizácie výnosov z trestnej činnosti, vrátane medzinárodných 
súvislostí a skúseností.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Majerník a spol. 13.06.2023

34 KVP Počítačová kriminalita

Špecifickejšie otázky digitálnych stôp a zabezpečovania elektronických dôkazov, vrátane cezhraničného - seminár pre 
pokročilejších kolegov. Zameranie sa na niektoré praktické otázky (napríklad podvody Microsoft, Bazos.sk/WHATSAPP/Sl. 
pošta, Paketa a pod.). Pripravovaná ratifikácia Dodatkového protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite a Druhého 
dodatkového protokolu.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

DP JA SR Omšenie 2 Boháčik, Bacigál, Zeman 25.09.-26.09.2023

35 KVP Uznávanie a výkon trestných sankcií medzi členskými štátmi EÚ

Aktuálna judikatúra SD EÚ, vplyv na aplikačnú prax. Judikatúra ÚS SR a NS SR; riešenie aplikačných problémov a aplikácia 
cudzích rozhodnutí v podmienkach SR, vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu. Rámcové 
rozhodnutie Rady 2008/909/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými 
sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v 
Európskej únii. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1805 zo 14. novembra 2018 o vzájomnom 
uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

DP JA SR Omšenie 2 Kováčová, Mozner Havlíček, Kusá

36 KVP
Európsky zatýkací rozkaz, vydávacie konanie na podklade 
medzinárodného zatýkacieho rozkazu a extradícia v judikatúre NS 
SR, ÚS SR, SD EÚ a ESĽP 

Rámcové rozhodnutie Rady o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi  
2002/584/SVV). Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v 
trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, 
na účely ich výkonu v Európskej únii.  Extradícia na báze reciprocity, na báze medzinárodnej zmluvy, zásada špeciality, 
azylové konanie, ďalšie aplikačné problémy. Aktuálna judikatúra SD EÚ, ÚS SR a NS SR a ESĽP.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

DP JA SR Omšenie 2 Kováčová, Mozner 04.05.-05.05.2023

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

JA SR Pezinok 1
Mozner, (prípadne plus 
iný sudca NS SR)

19.9.2023

38 KVP Vybrané zaisťovacie úkony v prípravnom konaní – aplikačná prax

V rámci podujatia "Vybrané zaisťovacie úkony v prípravnom konaní – aplikačná prax“ budú prezentované pre právnych 
čakateľov prokuratúry okruhy tém týkajúce sa zadržania a obmedzenia osobnej slobody podozrivej osoby, zadržania 
obvineného a väzby v prípravnom konaní, zaistenia vecí na účely dokazovania v prípravnom konaní a bude ukončené 
témou venovanou domovej a osobnej prehliadke a prehliadke iných priestorov a pozemkov. Právni čakatelia prokuratúry 
sa počas podujatia oboznámia nielen so zákonnou úpravou daných inštitútov obsiahnutou v Trestnom poriadku, ale budú 
prezentované aj poznatky vyplývajúce z praxe pri využití daných inštitútov orgánmi činnými v trestnom konaní. Taktiež 
budú prezentované interné úpravy prokuratúry, týkajúce sa uvedených právnych inštitútov prípravného konania, s 
cieľom prípravy právnych čakateľov prokuratúry na výkon funkcie prokurátora.

PČP (AP) JA SR Pezinok 1 Kajaba 18.5.2023

39 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

40 KVP Práca s médiami, praktické cvičenia pred kamerou Praktické cvičenia na nácvik zručností pri komunikácii s médiami (TV, rozhlas, internetové médiá). 
S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

DP JA SR Omšenie 2 Zeman, hovorca NŠZ ČR 19.6.-20.6.2023
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41 KVP Profesijná etika sudcov a prokurátorov

Seminár sa zameria na aktuálne otázky profesijnej etiky pri výkone funkcie sudcu a prokurátora. Sudcovská / 
prokurátorská etika ako štandard dôveryhodného súdnictva / prokuratúry. Špecifiká riešenia etických dilem v dobe 
stúpajúcej nedôvery verejnosti voči (nielen súdnym) inštitúciám. Procesné aspekty disciplinárneho konania podľa novej 
právnej úpravy v porovnaní s českým právnym poriadkom. Podujatie bude realizované ako diskusia. 

S, P DP JA SR Omšenie 2
Zeman, Bradáčová, 
Angyalossy, Remeta 
(prípadne Kundrát)

18.9.-19.9.2023

42 KVP
Rozhodovacia činnosť Úradu pre verejné obstarávanie a jeho 
prieskum zo strany súdov Slovenskej republiky

Špecifiká súdneho prieskumu správnych rozhodnutí v oblasti verejného obstarávania. Preskúmavacia činnosť správnych 
súdov.

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

DP JA SR Omšenie 2 Raus, Lepieš, Škrobák 9.5.-10.5.2023

43 KVP
Praktické aspekty medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných 
veciach II. – diskusný seminár

Pokračovanie série vzdelávania v problematike právneho styku s cudzinou v trestných veciach pre funkčne mladých 
prokurátorov. Žiadosť o právnu pomoc. Európsky vyšetrovací príkaz. Zásada špeciality v európskom zatýkacom rozkaze. 
Súčinnosť EUROJUST-u pri vybavovaní žiadosti o právnu pomoc. JIT (spoločné vyšetrovacie tímy). Cezhraničné zaisťovanie 
majetku. Aktuálne trendy v spolupráci v oblasti kyberkriminality. 

P (PČP, AP) DP JA SR Omšenie 2
Zeman, Polák, Bačo, 
Hudecová

14.11.-15.11.2023

44 KVP Extrémizmus a trestné činy z nenávisti z pohľadu praxe 
Východiská trestania nenávistných prejavov a extrémizmu. Odhaľovanie a trestné stíhanie nenávistných prejavov a 
extrémizmu. 

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1
prokurátor ÚŠP / GP SR, 
Lata, Mareš

13.9.2023

45 KVP
Ukladanie trestov v trestnom práve, aktuálna rozhodovacia 
činnosť súdov (celoslovenské podujatie)

Ukladanie trestov odňatia slobody, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, mimoriadne zníženie trestu, ako aj problematika 
ostatných trestov a vybraných ochranných opatrení. 

S, P (VSÚ, OJS, 
AS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Príbelský 30.10.2023

46 KVP
Nácvik zručností pri konaní a rozhodovaní v správnych veciach pre 
sudcov a kandidátov na funkcie sudcov správnych súdov

Podujatie bude zamerané na simuláciu pojednávania v správnej veci pre sudcov a budúcich sudcov správnych súdov. 
Nácvik zručností v pojednávacej miestnosti pri vedení pojednávania v správnej veci. Osvojenie si procesných postupov a 
návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu správneho súdu. Rozbor praktických prípadov, náležité odôvodňovanie 
rozhodnutí, vykonávanie dôkazov a pod. 

sudcovia nových 
správnych 
súdov, kandidáti 
na funkciu sudcu 
správnych súdov

JA SR Pezinok 1 Filová, Fečík február - marec 2023

47 KSP Uzatváranie zmlúv, obchodné podmienky, zmluvy a tretie strany

Cieľom podujatia je poukázať na problematické otázky uzavierania zmlúv a osobitne rôznych kontraktačných postupov, 
ako je využitie obchodných podmienok, ich kolízia, interpretácia, rámcové zmluvy, postupné kontraktačné procesy vo 
všeobecnom súkromnom práve, sčasti v spotrebiteľských a obchodných vzťahoch. Druhý deň bude venovaný postaveniu 
tretích strán pri uzavieraní zmluvy a jej plnení, zmluvám v prospech a neprospech tretích osôb, zmluvám s ochranným 
účinkom pre tretie osoby v judikatúre NSSR a NSČR.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / alt. 
hybrid

2 Hulnák, Csach 30.3.-31.3.2023

48 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 09.10.-10.10.2023

49 KSP
Starostlivosť o maloletých a výživné v cezhraničných sporoch - 
prípadové štúdie

Aplikačné problémy cezhraničných konaní v agende maloletých, určovanie právomoci, výživné, právo na styk,
judikatúra Súdneho dvora.

FMS, FMP (VSÚ, 
AS, OJS, PČP, AP)

DP Omšenie 2 Kapitán, Zavadilová 29.5.-30.5.2023

50 KSP
Aktuálne otázky ochrany a vymožiteľnosti práv duševného 
vlastníctva

Predmetom seminára je predstavenie novely Autorského zákona, ktorá bola schválená vo februári 2022. Novela sa 
okrem iného týka aj autorského zmluvného práva, použitia diel online platformami a zavedenia nového výlučného práva 
v prospech vydavateľov. Seminár je však koncipovaný širšie a zaoberá sa aj ďalšími otázkami týkajúcimi sa použitia 
autorských diel, najmä použitia na internete a prípadov, ktoré podliehajú udeleniu súhlasu zo strany autora alebo iného 
nositeľa práv (napr. vo vzťahu k používaniu hypertextových odkazov). Národná úprava bude predstavená v kontexte 
európskeho a medzinárodného práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia SDEÚ a ESĽP.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Adamová, Záthurecký 29.5.2023

51 KSP Odôvodňovanie rozhodnutí v civilnom konaní
Lektori sa vo svojej prednáške venujú problematickým, no predovšetkým praktickým aspektom odôvodňovania civilných 
rozhodnutí s poukazom na konkrétne kauzy a tiež v kontexte inštančného prieskumu rozhodnutia.

S (VSÚ, AS, OJS) JA SR Pezinok 1
Urban, Midová, 
Mecelová, Šorl

2.6.2023

52 KSP Obecná samospráva

Podujatie sa bude zameriavať na ústavnoprávnu podstatu územnej samosprávy danú nielen ústavnou reguláciou, ale aj 
rozhodovacou praxou Ústavného súdu Slovenskej republiky. Následne tematická línia povedie administratívnoprávnym 
statusom obcí ako jednotiek územnej samosprávy, ako aj rozborom charakteru ich kompetencií. Tá determinuje aj vzťah 
obcí a ich orgánov k iným orgánom verejnej moci v Slovenskej republike. V tomto smere je podstatnou miera autonómie, 
ktorou obce potrebujú disponovať na to, aby sa ich samosprávna podstata zachovala. Napokon je dôležité venovať 
pozornosť rozsahu kontroly a dozoru, ktorému obce v unitárnom štáte (akým je Slovenská republika) prirodzene 
podliehajú. Vyvažovanie už spomenutej miery autonómie na jednej strane a začlenenia obcí ako územných celkov do 
usporiadania štátu na strane druhej potom predstavuje podstatné východisko pre súdne orgány i orgány prokuratúry pri 
ochrane subjektívnych práv adresátov výkonu samosprávnej moci, ako aj pri výkone dozoru nad zachovávaním 
zákonnosti v územnej samospráve.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / alt. 
hybrid

1 Vernarský 27.10.2023
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53 KSP Záložné právo

Podujatie sa zameriava na jednotlivé aspekty záložného práva. Jeho cieľom bude tieto aspekty prehľadne 
charakterizovať, upozorniť na problematické otázky, poukázať na aktuálnu judikatúru a možnosti riešenia a výkladu. 
Pridanou hodnotou je aj interakcia s prednášajúcimi a možnosť, aby im účastníci položili konkrétne otázky z ich aplikačnej 
praxe, a to buď priamo na prednáške, alebo aj vopred na ich e-mailové adresy.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Tomašovič, Gešková 24.4.2023

54 KSP Susedské práva a ochrana vlastníckeho práva

Seminár bude zameraný na detailný rozbor vybraných aspektov susedských práv a ochrany vlastníckeho práva, okrem 
  iného vymedzenie susedských práv (najmä aplikovateľnosť úpravy na jednotlivé situácie), vymedzenie imisií a ich 

rozdelenie (priame a nepriame, pozitívne a negatívne, materiálne a imateriálne; spomenutá bude tiež problematika tzv. 
  privilegovaných imisií), stret súkromného a verejného (najmä stavebného) práva v rámci susedských práv, ochrana pro  

 imisiám, vindikačná a negatórna žaloba – vymedzenie, vzájomné vzťahy, formulácia žalobných pe tov a pod. Dôraz bude 
kladený predovšetkým na priblíženie judikatúry českých súdov, ktorá je plne použiteľná aj v pomeroch slovenského 
práva.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok 1 Dubaň 20.11.2023

55 KSP
Problematické aspekty bezdôvodného obohatenia a konania bez 
príkazu

Cieľom seminára by malo byť objasnenie vzťahu a predpokladov vzniku nárokov z bezdôvodného obohatenia a konania 
bez príkazu, ako aj ich vzájomnej konkurencie najmä pri prelínaní konania za iného a plnenia za iného, čo mal podľa práva 
plniť sám. Výklad by sa mal zaoberať bezdôvodným obohatením vo všeobecnosti (predpoklady vzniku nároku, druhy 
skutkových podstát, pravidlá pre určenie výšky nároku a určenie aktívnej a pasívnej legitimácie), ako aj dvomi druhmi 
bezpríkazného konania a ich vzájomne odlišným zákonným režimom regulácie. Nielen zákonné podmienky a predpoklady 
vzniku kompenzačných nárokov, ale aj rozsah aplikácie inštitútov ako takých spolu s ilustráciou rôznych situácií, v ktorých 
by malo byť bezpríkazné konanie a bezdôvodné obohatenie aplikovateľné, by mali predstavovať jadro obsahu 
vzdelávacieho podujatia.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / alt. 
hybrid

2
Novotná, Zoričáková, 
Melzer

21.9.-22.9.2023

56 KSP Vybrané otázky z rodinnoprávnej agendy
Problémy v procese zavádzania interdisciplinárnej praxe. Problematika vynímania detí z biologických rodín. Participácia 
maloletých detí v priebehu konania. Aplikácia najlepšieho záujmu dieťaťa v konaní pred súdom. Otázka striedavej 
osobnej starostlivosti a jej aplikácia v praxi. Spoločná starostlivosť rodičov o dieťa v kontexte pripravovanej legislatívy.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / alt. 
hybrid

1 Farkašová, Rajňák 23.2.2023

57 KSP
Aktuálna judikatúra a právna úprava pri určovaní právomoci 
súdov v cezhraničných sporoch a výkone cudzích exekučných 
titulov

Základné princípy určovania právomoci súdov v cezhraničných sporoch, prehľad záväznej právnej úpravy v SR a EÚ, 
špecializácia na jednotlivé postupy a normy určovania právomoci podľa nariadenia EÚ Brusel Ibis a súvisiaca judikatúra 
súdov k nariadeniu, aktuálna judikatúra k uznávaniu cudzích exekučných titulov (súdnych a rozhodcovských).

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

ONLINE 2 Valdhans, Slašťan 26.10.-.27.10.2023

58 KSP
Aktuálna judikatúra a právna úprava pri určovaní rozhodného 
práva v cezhraničných sporoch

Základné princípy určovania rozhodného práva v cezhraničných sporoch (pojem cudzí prvok), prehľad záväznej právnej 
úpravy v SR a EÚ (orientácia v rôznorodých prameňoch práva), špecializácia na jednotlivé postupy určovania rozhodného 
práva podľa nariadení Rím I a Rím II, ZMPS a iné, súvisiaca judikatúra súdov k nariadeniam.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

ONLINE 2 Valdhans, Slašťan 27.04.-28.04.2023

59 KSP Vybrané otázky antidiskriminačného práva

Účastníci a účastníčky vzdelávania budú oboznámení s definičnými znakmi dodržiavania zásady rovnakého 
zaobchádzania, vrátane zákazu diskriminácie, s oblasťami, v ktorých dochádza k diskriminačným konaniam v rôznych 
formách a na základe dôvodov uvedených v antidiskriminačnej legislatíve. Obsahom je taktiež vysvetlenie výnimiek z 
diskriminácie, prípustného rozdielneho zaobchádzania a osveta o problematike tzv. dočasných vyrovnávacích opatrení, s 
osobitným akcentom na oblasť pracovnoprávnych a im obdobných právnych vzťahov.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie 2 Földes, Horváth, Pospíšil 11.5.-12.5.2023

60 KSP Vybrané problémy podielového spoluvlastníctva

Seminár bude zameraný na detailný rozbor vybraných aspektov podielového spoluvlastníctva, okrem iného na: 
   spoluvlastnícky podiel a dispozícia s podielom, zákonné predkupné právo spoluvlastníkov, vzťahy medzi spoluvlastníkmi 

 navzájom (správa spoločnej veci) a vzťahy medzi spoluvlastníkmi a tre mi osobami, zrušenie a vyporiadanie 
spoluvlastníctva rozhodnutím súdu (najmä reálnym rozdelením veci a prikázaním veci niektorému zo spoluvlastníkov – 
podrobný rozbor kritérií pre prikázanie veci, náhrada za spoluvlastnícky podiel, procesné aspekty). Dôraz bude kladený 
predovšetkým na priblíženie judikatúry slovenských, ako aj českých súdov, ktorá je plne použiteľná aj v pomeroch 
slovenského práva.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie 2 Tégl, Svitana, Jakubáč 23.03.-24.03.2023

61 KSP Poistenie, poistné zmluvy

Prednášajúci sa budú venovať právnej úprave a praktickým problémom spojených s poistnou zmluvou, všeobecnými 
poistnými podmienkam, poistným plnením, ako aj praktikám poisťovní pri uzatváraní zmlúv a likvidácii poistných 
udalostí. Zároveň uvedú problematiku predzmluvných povinností poisťovní  vyplývajúcu z národnej a nadnárodnej 
právnej úpravy. Všetky uvedené témy budú vychádzať z praxe dohľadového orgánu a množstvo z nich môže mať 
potenciálny dopad na platnosť poistných zmlúv či na nároky klientov, rozhodovanie o ktorých spadá do právomoci 
všeobecných súdov. 

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / alt. 
hybrid

1 Borkovičová, Velčický 26.09.2023

62 KSP Poskytovanie úverov pre spotrebiteľov – praktické právne aspekty

Vzdelávacie podujatie je určené pre účastníkov, ktorí majú záujem o detailnejší pohľad na praktické aspekty pri 
poskytovaní úverov pre spotrebiteľov (spotrebiteľský úver, úver na bývanie). Lektori sa venujú otázkam vznikajúcim pri 
uzatváraní písomných zmlúv na diaľku, procesu posudzovania bonity klienta, úverovým registrom, vybratým obsahovým 
náležitostiam zmlúv a problematike posúdenia správnosti výpočtu RPMN. Zámerom je vysvetliť princípy hodnotenia 
bonity klienta bankou alebo nebankovým veriteľom, východiská týkajúce sa zhromažďovania dát vstupujúcich do 
hodnotenia bonity, výpočet ukazovateľa schopnosti splácať  a koreláciu medzi zákonnou právnou úpravou a opatreniami 
vydanými Národnou bankou Slovenska. Zameranie preto môže byť zaujímavé aj pre súdnu prax, keďže ide o potenciálne 
súdne sporové veci. Poukázanie na aktuálnu judikatúru Súdneho dvora EÚ a slovenských súdov je neoddeliteľnou 
súčasťou vzdelávacieho podujatia.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / alt. 
hybrid

2 Fusek, Holáková, Svitana 12.10.-13.10.2023
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63 KSP Odporovateľné právne úkony v konkurze

Podujatie sa zameriava na praktické využitie inštitútu odporovateľnosti pri posudzovaní právnych úkonov v konkurznom 
práve. Podáva výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona o konkurze, ktorý zohľadňuje existujúcu judikatúru slovenských 
a českých súdov v oblasti odporovateľnosti právnych úkonov, ako aj existujúcu odbornú spisbu. Vzhľadom na skutočnosť, 
že judikatúra pri odporovaní právnym úkonom nie je stále jednotná, je potrebné poukázať na najzávažnejšie aplikačné 
problémy, ktoré vznikajú pri podaní odporovacej žaloby, ako aj unesení dôkazného bremena pri jednotlivých 
podmienkach osobitných skutkových podstát podľa zákona o konkurze.

S (VSÚ, AS, OJS)
JA SR Pezinok / alt. 
hybrid

1 Dolný 5.5.2023

64 KSP Súdna argumentácia

Predmetom seminára bude prakticky zameraný výklad a diskusia metód súdnej argumentácie, techník odôvodňovania 
súdnych rozhodnutí a použitie judikatúry v justičnej praxi. Špecifická pozornosť bude venovaná možnostiam a výzvam 
implementovania informačných technológií do súdnej praxe vrátane automatizovaného spracovania judikatúry a 
automatizovanej podpory súdnej argumentácie za použitia nástrojov založených na umelej inteligencii. Seminár bude 
rovnako reflektovať argumentačné výzvy, ktoré priniesli v uplynulom období mimoriadne opatrenia prijímané v súvislosti 
s celosvetovou pandémiou.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

ONLINE 2 Kühn, Polčák 16.03.-17.03.2023

65 KSP
Exekučné konania a zákon o ukončení niektorých exekučných 
konania

Komparácia exekučného konania pred a po novele uskutočnenej zákonom č. 2/2017 Z. z. vo vzťahu k exekučnému súdu. 
Osobitný režim zavedený zákonom č. 233/2019 Z. Z. Vývojové tendencie vo vzťahu k exekučnému konaniu a exekúcii. 
Aktuálna rozhodovacia činnosť súdov v oblasti exekučného práva. Excindačné žaloby.

S (VSÚ, AS, OJS)
DP Omšenie / alt. 
hybrid

2 Ivanko, Sura 02.03.-03.03.2023

66 KSP
Vybrané otázky neplatnosti právnych úkonov pri nakladaní s 
nehnuteľnosťami

Seminár je zameraný na rozbor vybraných aspektov neplatnosti právnych úkonov pri nakladaní s nehnuteľnosťami pri 
vyhodnocovaní neplatnosti právneho úkonu, osobitne vo vzťahu medzi súdnym konaním a katastrálnym konaním. 
Osobitnú pozornosť budú lektori venovať problematike zákazu drobenia pozemkov, problematike nakladania so 
spoločnou nehnuteľnosťou a tiež dôsledkom porušenia predpisov cirkví a náboženských spoločností pri nakladaní s 
nehnuteľným majetkom cirkví a náboženských spoločností. Lektori sa budú taktiež venovať problematike relatívnej 
neplatnosti právnych úkonov pri nakladaní s nehnuteľnosťami a dodržania lehoty na podanie návrhu na vklad zmluvy. 
Napokon sa budú venovať neodkladným opatreniam, ktorými súd nariadi zákaz nakladania s nehnuteľnosťou, a 
dôsledkom porušenia tohto zákazu vo vzťahu k neplatnosti právnych úkonov.    

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / alt. 
hybrid

2 Ivanko, Sura, Jakubáč 02.02.-03.02.2023

67 KSP Aktuálne otázky pracovného práva 

Obsahom seminára sú otázky založenia a vzniku pracovného pomeru (pracovná zmluva, jej forma, obsah a náležitosti), 
faktický pracovný pomer, práca „na skúšku“ (nároky zamestnanca, zodpovednosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze), 
zastrený pracovný pomer (závislá práca vykonávaná na základe inej než pracovnej zmluvy) a aktuálna judikatúra vo 
veciach diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch.
Podujatie je taktiež zamerané najmä na zastúpenie v pracovnom práve, občianskoprávne inštitúty v pracovnom práve a 
neplatné skončenie pracovného pomeru. 

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

ONLINE 2
Doležílek, Olšovská, 
Dolobáč

25.05.-26.05.2023

68 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

69 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

70 KSP
Teoretické a praktické aspekty dokazovania v civilnom sporovom a 
mimosporovom konaní

Seminár je zameraný na teoretické a praktické aspekty súvisiace s vykonávaním a hodnotením dôkazov v civilnom 
sporovom konaní. V rámci seminára sa lektori zamerajú špecificky na zhodnotenie dôkaznej situácie po vyjadreniach 
strán a vyhodnotenie možnosti aplikácie sudcovskej koncentrácie konania na dôkaznú situáciu v spore, efektivitu výberu 
dôkazných prostriedkov za účelom preukázania skutkových tvrdení a jej vplyv na možnosť strán namietať vady konania, 
možnosti uplatnenia sudcovského aktivizmu v dokazovaní, vykonávanie dôkazných prostriedkov, hodnotenie dôkazov, 
využitie a hodnotenie nezákonných dôkazov.

S (VSÚ, AS, OJS) hybrid / ONLINE 1 Löwy, Lichovník 26.10.2023

71 KSP
Problematické aspekty náhrady citovej ujmy pozostalých blízkych 
osôb 

Seminár bude orientovaný na dnes vysoko aktuálnu problematiku náhrady nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí. 
Pozornosť sa sústredí na v praxi najviac problematické aspekty, akými sú: predpoklady vzniku nároku, určenie okruhu 
aktívne a pasívne legitimovaných subjektov, určovanie výšky finančného zadosťučinenia a dôvody pre jej zníženie alebo 
naopak, zvýšenie, riešenie konkurenčného vzťahu škody na zdraví a nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí podľa 
osobnostných práv. 

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / alt. 
hybrid

2
Novotná, Zoričáková, 
Vojtek

16.02.-17.02.2023

72 KSP Neprijateľné zmluvné podmienky v aplikačnej praxi súdov

Viaceré rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, Súdneho dvora EÚ, Európskeho súdu pre ľudského práva, ako 
aj Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opodstatňujú intenzívnejší diskurz na tému aplikability inštitútu neprijateľnej 
(nekalej) zmluvnej podmienky v kontexte rozmanitých procesných situácií. Obsah prednášky bude postavený na 
aktuálnych rozhodnutiach vyšších súdov a ich obrazu v aktuálnej súdnej praxi, pričom sa, okrem iného bude venovať 
otázkam ex offo  prieskumu neprijateľnej podmienky v základnom i exekučnom konaní, ako aj súdnym konaniam 
nasledujúcim po mimosúdnych procesoch výkonu práva, okolnostiam determinujúcim neprijateľnosť zmluvnej 
podmienky, premlčaniu plnenia z neprijateľnej zmluvnej podmienky, atď.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / alt. 
hybrid

2 Straka, Volčko, Svitana 09.02.-10.02.2023
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73 KSP Osobný bankrot a vybrané problémy konkurzu a reštrukturalizácie

Vplyv konkurzu na súdne konania (účinky vyhláseného konkurzu na prebiehajúce sporové konania, exekučné konanie); 
nedotknuté pohľadávky a uspokojované pohľadávky; zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka; účinky osobného 
bankrotu v porovnaní s inými účinkami insolvenčných konaní; rozsah majetku, ktorý podlieha osobnému bankrotu; 
riešenie zabezpečovacích práv v osobnom bankrote; pravidlo absolútnej priority – One rule to rule them all; revokovanie 
oddlženia – poctivý zámer dlžníka a účinky rozhodnutia o nepoctivom zámere.

S (VSÚ, AS, OJS)
DP Omšenie / alt. 
hybrid

2 Maliar, Pospíšil, Ivanko 7.9.-8.9.2023

74 KSP Aktuálna judikatúra v obchodnom práve 

Judikatúra v ťažiskových oblastiach obchodného práva aj s komparáciou so závermi akademickej praxe a 
ústavnoprávnymi konotáciami; rozhodnutia budú vysvetlené aj na teoretickom základe a s odporúčaniami pre ďalší 
postup súdov v obdobných veciach; zameranie najmä na záväzky, náhradu škody, incidenčné spory a procesné 
súvsťažnosti.

S (VSÚ, AS, OJS) hybrid 1 Moravčíková, Jablonka 13.4.2023

75 KSP Náhrada škody v obchodnom práve
Judikatúra nielen obchodnoprávna, ale prierezová a komparatívna s ČR, s poukazom na závery akademickej praxe a 
ústavnoprávny rozmer; odporúčania pre postup súdov v obdobných veciach; procesné súvsťažnosti.

S (VSÚ, AS, OJS) hybrid 1 Moravčíková, Jablonka 9.11.2023

76 KSP
Problematické aspekty objektívnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkovou činnosťou s osobitným dôrazom na 
prevádzku dopravných prostriedkov 

Obsahom podujatia budú v praxi sa často vyskytujúce prípady objektívnej zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkovou činnosťou tak všeobecne, ako aj parciálne problematické otázky prevádzky dopravných prostriedkov a 
špecifiká dnes čoraz viac rezonujúcej zodpovednosti za škodu spôsobenú zvlášť nebezpečnou prevádzkou, podčiarkujúc 
najmä problematický kauzálny nexus a určenie škody a výšky jej náhrady pri vzniku environmentálnych škôd.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / alt. 
hybrid

1 Novotná, Zoričáková 9.6.2023

77 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

78 KSP Vybrané problémy vecných bremien

Seminár bude zameraný na detailný rozbor vybraných aspektov vecných bremien, okrem iného na vymedzenie vecných 
bremien a ich obsahu, vznik vecných bremien, na ochranu oprávneného z vecného bremena, kolíziu viac vecných 
bremien na tej istej veci vrátane kolízie vecného bremena a iných užívacích či požívacích práv na tej istej veci, zánik 
vecných bremien. Dôraz bude kladený predovšetkým na priblíženie judikatúry českých súdov, ktorá je plne použiteľná aj 
v pomeroch slovenského práva.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

ONLINE 2 Tégl, Valachovič, Králik 28.9.-29.9.2023

79 KSP Etické dilemy sudcov

Predmetom vzdelávacieho podujatia bude diskusia o tých situáciách v práci sudcu, ktoré majú charakter etických dilem.  
Na praktických príkladoch zo Slovenska, Českej republiky a iných krajín budú účastníci analyzovať jednotlivé aspekty 
kľúčových princípov sudcovskej etiky vrátane nezávislosti, nestrannosti,  a integrity, s dôrazom na aktuálne problémy, 
ako sú zaujatosť, sloboda prejavu sudcu či presah etiky do disciplinárneho súdnictva. 

FMS (VSÚ, AS, 
OJS)

JA SR Pezinok / 
ONLINE / alt. hybrid

1 Žilinčík 13.3.2023

80 KSP Konanie zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch
Podujatie sa venuje otázkam jednotlivých súbehov konaní v pracovnoprávnych vzťahoch vrátane obchodného vedenia, a 
pod. 

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE / alt. hybrid

1
Hamuľák, Poruban, 
Žitňanská, Csach

30.11.2023

81 KSP Vylučovacia žaloba v insolvenčnom konaní
Obsahom podujatia bude porovnanie právneho rámca českej a slovenskej úpravy vylučovacích žalôb, porovnanie 
judikatórnych výstupov a výklad podaný aj na základe aktuálnej českej judikatúry k možným úskaliam prejednania 
vylučovacích žalôb podľa slovenskej právnej úpravy. 

S (VSÚ, AS, OJS)
JA SR Pezinok / alt. 
hybrid

1 Dolný, Krčmář 6.10.2023

82 KSP Aktuálne otázky konkurzného práva (incidenčné spory, judikatúra) 
Seminár bude zameraný na problematiku sporov súvisiacich a vyvolaných konkurzom – procesné podmienky, procesný 
postup súdu a účastníkov, petity žalôb, podmienky úspešnosti žalôb, náhrada trov konania a aktuálna judikatúra z danej 
problematiky, porovnanie českej a slovenskej právnej úpravy a judikatúry.

S (VSÚ, AS, OJS)
DP Omšenie / alt. 
hybrid

2 Macek, Krčmář, Dolný 23.2.-24.2.2023

83 KSP Vývoj a praktické problémy dedičského práva
Účastníci konania. Konanie o dedičstve. Úkony súdu (notára) a účastníkov konania. Spory o dedičské právo. Opravné 
prostriedky. Aktuálna judikatúra. 

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

ONLINE 2 Breznoščáková,  Bednář 23.11.-24.11.2023

84 KSP Účinky insolvenčných konaní a preventívna reštrukturalizácia
Podujatie sa dotýka novej právnej úpravy preventívnej reštrukturalizácie a s tými súvisiacimi zmenami v insolvenčnom 
konaní účinnými od roku 2022. Osobitne bude kladený dôraz na rolu, úlohy a zodpovednosť jednotlivých aktérov (dlžník, 
veritelia, správca, súd, poradcovia).

S (VSÚ, AS, OJS)
DP Omšenie / alt. 
hybrid

2 Pospíšil, Maliar, Pala 24.04.-25.04.2023

85 KSP
Zodpovednosť štatutárnych orgánov z pohľadu civilného a 
trestného práva

Podujatie je venované najmä porovnaniu štandardnej zodpovednosti štatutárov k ich zodpovednosti pri hroziacom 
úpadku a úpadku, a to najmä vzhľadom na zmeny a rekodifikačné práce v tejto právnej oblasti. Podujatie sa dotýka aj 
novej právnej úpravy preventívnej reštrukturalizácie a s tými súvisiacimi zmenami v insolvenčnom konaní.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / alt. 
hybrid

1
Pala, Žitňanská, Szabová, 
prípadne trestný sudca

21.6.2023

86 KSP Neplatnosť právnych úkonov  v súkromnom práve
Pojem právneho úkonu a prejavu vôle. Podstata neplatnosti. Neexistencia, neplatnosť, zrušiteľnosť a neúčinnosť 
právneho úkonu. Absolútna a relatívna neplatnosť. Rozpor so zákonom a dobrými mravmi, kogentnosť a dispozitívnosť. 
Následky neplatnosti (nemo plus iuris a iné). Určovanie neplatnosti a súvisiace procesné aspekty.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / alt. 
hybrid

1 Hlušák, Gyárfáš 9.10.2023
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87 KSP
Sexuálne obťažovanie v kontexte aplikácie antidiskriminačného 
zákona

Vymedzenie sexuálneho obťažovania vo vedeckej literatúre a v medzinárodných dokumentoch. Výskyt sexuálneho 
obťažovania. Škála foriem sexuálneho obťažovania a rozlišujúce kritérium (čo je a čo nie je sexuálne obťažovanie v zmysle 
antidiskriminačného zákona). Motivácia a príčiny sexuálne obťažujúceho konania. Predsudky o sexuálnom obťažovaní. 
Potenciálne dôsledky sexuálneho obťažovania. Zamestnávatelia a zvládanie sexuálneho obťažovania na pracovisku 
(korektné a nekorektné postupy).

sudcovia, do 
agendy ktorých 
spadá 
rozhodovanie o 
žalobách na 
základe 
antidiskriminačn
ého zákona 

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Karkošková 3.4.2023

88 KSP
Sexuálna viktimizácia detí: mýty a predsudky verzus vedecké 
poznatky

Spektrum mýtov v predmetnej problematike a ich konfrontácia s vedecky-overenými poznatkami. Intuitívne očakávania 
týkajúce sa prežívania a správania sa obetí. Spektrum kontraintuitívnych reakcií obetí a ich príčiny. Riziko 
dezinterpretácie zhromaždených dôkazov v dôsledku predsudkov a kognitívnych skreslení profesionálov.

trestní sudcovia 
a prokurátori 
trestného úseku

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Karkošková 6.11.2023

89 KSP
Grooming ako súčasť stratégie osôb, dopúšťajúcich sa sexuálnych 
deliktov na deťoch

Vymedzenie a typy (klasifikácia) groomingu vo vedeckej literatúre. Škála manipulatívnych techník cielených na obete. 
Dôsledky groomingu na prežívanie a správanie sa obetí. Význam zohľadnenia groomingu pri objasňovaní a posudzovaní 
prípadov sexuálneho zneužívania detí.

trestní sudcovia 
a prokurátori 
trestného úseku

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Karkošková 27.2.2023

90 KSP
Problémy v kontakte dieťaťa a rodiča v kontexte poručenských 
sporov

Aktuálne vedecké pohľady a kontroverzie v interpretácii predmetného fenoménu. Potenciálne príčiny toho, prečo dieťa 
odmieta jedného z rodičov po rozchode rodičovského páru. Potenciálne príčiny toho, prečo jeden z rodičov bráni 
druhému v kontakte s dieťaťom. Riziko predsudkov a kognitívnych skreslení pri posudzovaní predmetných prípadov.

sudcovia 
venujúci sa 
rodinnoprávnej 
agende, VSÚ

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Karkošková 21.6.2023

91 KSP Porozumenie obetiam domáceho násilia

Mýty o správnych reakciách obete na útok. Interné faktory ovplyvňujúce reakcie obete. Externé faktory ovplyvňujúce 
reakcie obete a hľadanie pomoci. Vplyv páchateľa na správanie obete. Aspekty ovplyvňujúce výpoveď obete. Faktory 
ovplyvňujúce  pokračovanie vo vzťahu s násilníkom. Otázky, ktoré pri výsluchu môžu pomôcť lepšie porozumieť zdanlivo 
nelogickým reakciám obete voči domácemu násiliu.

trestní sudcovia 
a prokurátori 
trestného úseku

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Karkošková 1.12.2023

92 KSP
Prevencia sekundárnej viktimizácie u zvlášť zraniteľných obetí 
trestných činov

Paradigma traumou-informovaného prístupu (počiatky, šírenie, uplatnenie). Vymedzenie psychickej traumy. Indikátory 
traumy (prejavy obranných mechanizmov u traumatizovaného jedinca pri pôvodných traumatických udalostiach a v 
kontextoch pripomínajúcich traumatické zážitky). Princípy traumou informovaného prístupu a ich význam pri prevencii 
sekundárnej viktimizácie a pri získavaní a interpretovaní dôkazov v trestnom konaní.

trestní sudcovia 
a prokurátori 
trestného úseku

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Karkošková 6.2.2023

93 KSP
Traumatizácia profesionálov v dôsledku posudzovania prípadov 
interpersonálneho násilia

Vymedzenie pojmov ako sekundárny traumatický stres, únava zo súcitu, sprostredkovaná traumatizácia. Zdroje 
sekundárnej expozície traumatickým podnetom. Spektrum potenciálnych symptómov / dôsledkov sprostredkovanej 
traumatizácie. Stratégie prevencie sprostredkovanej traumatizácie na individuálnej a inštitucionálnej úrovni.

trestní sudcovia 
a prokurátori 
trestného úseku

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Karkošková 25.10.2023

94 KSP Špecifiká vedenia rozhovoru s dieťaťom v náročnej životnej situácii
Vymedzenie náročnej životnej situácie v detskom veku. Techniky a metódy vedenia rozhovoru s nespolupracujúcim 
dieťaťom. Vplyv náročnej situácie na dôveryhodnosť výpovede dieťaťa. Zvládanie emočného prejavu dieťaťa počas 
vedenia rozhovoru.

sudcovia 
venujúci sa 
rodinnoprávnej 
agende, VSÚ

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Mikulášková 27.3.2023, 2.10.2023

95 KSP
Psychologická manipulácia a psychologická kontrola v kontexte 
poručníckych sporov

Vymedzenie konštruktov psychologická manipulácia a psychologická kontrola, prejavy manipulácie a kontroly, implikácie 
pre rozhodovanie vo veci  maloletých, vťahovanie detí do konfliktu rodičov (príčiny a faktory), súrodenecký subsystém a 
jeho úloha pri vnímaní rodinnej klímy z pohľadu dieťaťa, posúdenie validity názoru dieťaťa v kontexte suspektnej 
manipulácie a  kontroly.

sudcovia 
venujúci sa 
rodinnoprávnej 
agende, VSÚ

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Mikulášková 19.1.2023, 29.11.2023

96 KSP
Psychologické aspekty výkonu rozhodnutia v kontexte poručníckej 
agendy

Príprava a modelovanie výkonu rozhodnutia, identifikácia relevantných účastníkov, spolupráca s inštitúciami, scenár 
priebehu výkonu rozhodnutia, psychologické aspekty výkonu rozhodnutia, úloha pomáhajúcich profesionálov v kontexte 
výkonu rozhodnutia, techniky, spôsobilosti a stratégie v kontexte komunikácie s rodičom, príklady „dobrej praxe“ 
efektívne realizovaných výkonov rozhodnutí.

S, P (VSÚ, AS, 
PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Mikulášková 3.5.2023

97 KSP
Možnosti a limity psychodiagnostiky v kontexte posúdenia 
domáceho násilia

Vymedzenie pojmu domáce násilie (teoretické koncepty, predsudky, implikácie), vierohodnosť výpovedí v kontexte 
posúdenia domáceho násilia, riziká pri posúdení vierohodnosti výpovedí obetí a svedkov, možnosti a limity 
psychodiagnostiky všeobecne verzus  možnosti psychodiagnostiky v kontexte domáceho násilia, faktory ovplyvňujúce 
interpretáciu výsledkov psychologických testov. 

trestní sudcovia 
a prokurátori 
trestného úseku

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Mikulášková 4.9.2023

98 KSP Manipulatívna rétorika
Podujatie predstaví najlepšie manipulatívne triky a techniky: desať najlepších manipulatívnych zručností v každodennej 
komunikácii. Tri kategórie trikov manipulatívnej rétoriky. Je manipulatívna rétorika (ne)morálna? Kognitívne skreslenia. 
Jazykové triky. Argumentačné klamy.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Trubač
15.6.2023, 19.6.2023, 
22.6.2023

99 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
2.2.2023, 6.2.2023, 
8.2.2023
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100 KSP Storytelling - ako zaujať publikum

Tréning účinného a pútavého rozprávania príbehov pred publikom priblíži nasledovné pojmy: sociálny a kultúrny vplyv 
prezentácie. Prezentácia, vystupovanie na verejnosti a umenie zaujať. Ako upútať príbehom? Improvizácia a 
obrazotvornosť vo verejnej prezentácii. Štruktúrovanie príbehu, vyvolanie konfliktu a napätia, emócia ako puto. Tvorba a 
odovzdávanie posolstiev. Práca s publikom a odozva.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Trubač
30.3.2023, 3.4.2023, 
5.4.2023

101 KSP Ako na trému
Podujatie priblíži nasledovné pojmy: správne dýchanie a dychové cvičenia. Ako bojovať so stresom a trémou? Základné 
chyby spôsobujúce trému. Mentálna hygiena a zvládanie tlaku. Asertivita, alebo ako sa stať pánom situácie. Triky na 
získanie sebavedomia a úspešnú prezentáciu.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Trubač
30.10.2023, 8.11.2023, 
13.11.2023 

102 KSP Prvý dojem nemá druhý pokus
Podujatie venované komunikácii v spoločenskej etikete priblíži nasledovné pojmy: príprava na stretnutie a plánovanie 
schôdzky. Ako urobiť prvý dojem? Oslovovanie, tykanie a vykanie. Ako nepokaziť podanie ruky? Výmena vizitiek. Čo 
hovorí naša reč tela? Imidž osobnosti, reputácia a dobré meno v spoločnosti.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Trubač
4.9.2023, 6.9.2023, 
11.9.2023

103 KSP Prezentujte sa (s) úspechom
Tréning pred kamerou priblíži nasledovné pojmy: čo je to  verbálna a neverbálna komunikácia? Jazyková a interpretačná 
príprava, štylistika prejavu a práca s hlasom. Prezentácia, vystupovanie na verejnosti a umenie zaujať. Najčastejšie chyby 
v komunikácii. Ako sa pripraviť na príhovor? Asertivita, zdolávanie trémy a napätia. Ako využiť reč tela vo svoj prospech?

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Trubač
4.12.2023, 5.12.2023, 
6.12.2023

104 KSP Riadenie času

Analýza pracovného dňa. Odhalenie časových strát a hľadanie časových úspor. Rozlíšenie dôležitého a naliehavého. 
Stanovenie priorít. Time management štvrtej generácie. Plánovanie času. Práca s agendou a poštou. Stanovenie cieľov a 
spôsoby, ako ich dosiahnuť. Getting things done (GTD). Zen to done (ZTD) – vytváranie pozitívnych návykov pre lepší 
život.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / ÚPV 
BB / KS KE ONLINE 

1 Martinovičová
17.4.2023, 18.4.2023, 
19.4.2023

105 KSP Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii 
Konflikt intrapersonálny, interpersonálny a skupinový. Včasné rozpoznanie konfliktných situácií. Od konfliktu ku kríze. 
Efektívne riešenie konfliktov. Rozpoznanie manipulácie. Typy manipulátorov. Zakázaná rétorika. Obrana a ochrana pred 
manipuláciou.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / ÚPV 
BB / KS KE ONLINE 

1 Martinovičová
22.5.2023, 23.5.2023, 
24.5.2023

106 KSP Asertivita v pracovnom a súkromnom živote 

Filozofia a psychológia asertivity. Asertívne práva a povinnosti. Asertívne zručnosti (schopnosť dávať a prijímať pochvalu i 
kritiku, povedať nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok i láskavosť...). Techniky asertivity. Charakteristiky a 
rozlišovanie základných štýlov správania sa: agresívne, manipulačné, pasívne a asertívne správanie; asertívne reakcie na 
tieto štýly správania sa. Schopnosť vyjadriť svoje kladné/záporné emócie; schopnosť začať, udržiavať a skončiť rozhovor.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / ÚPV 
BB / KS KE ONLINE 

1 Martinovičová
13.2.2023, 14.2.2023, 
15.2.2023

107 KSP Efektívna komunikácia

Typológia osobnosti. Pochopenie a uchopenie reči tela a odhalenie úmyslov. Verbálna komunikácia: máme dve uši a 
jedny ústa. Komunikačné bariéry, predchádzanie nedorozumeniam pri komunikácii. Reflexia: čo nevedomky odhaľujeme 
a ako sa (ne)pozeráme do nastaveného zrkadla. Námietky: riešiť alebo prehliadať?  Empatia alebo vcítenie sa? Práca s 
emóciami. Vytvárame vzťahy cez komunikáciu.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / ÚPV 
BB / KS KE ONLINE 

1 Martinovičová
16.1.2023, 17.1.2023, 
18.1.2023

108 KSP Stres manažment, Resiliencia, Work/life balans
Fyziológia stresu. Stres krátkodobý a stres dlhodobý. Eustres a distres. Profylaxia stresu, nácvik protistresových techník. 
Život na tretiny. Päť oblastí života, ktoré potrebujeme mať v rovnováhe. Sebakoučing – efektívne hľadanie riešení.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / ÚPV 
BB / KS KE ONLINE 

1 Martinovičová
13.3.2023, 14.3.2023, 
15.3.2023

109 KSP Ako riadiť zmeny v pracovnom a súkromnom živote
Zóna komfortu nie je o komforte. Externé a interné podnety ku zmenám. Päť štádií zmeny. Jazyk štádia zmeny. Od 
odmietania cez realizáciu až po vytrvanie. Emócie ako neoddeliteľná časť zmien. Krivka smútku a krivka objavovania. 
Stanovenie vlastných cieľov.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / ÚPV 
BB / KS KE ONLINE 

1 Martinovičová
16.10.2023, 17.10.2023, 
18.10.2023

110 KSP
Komunikácia vo vzťahoch (Zákopová vojna alebo budovanie 
mieru?) 

Modul komunikačného procesu - podstata komunikácie, aspekty komunikácie. Sebapoznanie a sebareflexia (poznanie 
svojich silných a rozvojových stránok). Typológia osobnosti, voľba správnych komunikačných stratégií. Profesionálna 
komunikácia ako predpoklad primeraného sebavedomia. Verbálna a neverbálna komunikácia – analýza komunikačných 
prejavov. Bariéry v komunikácii s druhými ľuďmi. Komunikácia vo vzťahoch – profesijných aj privátnych.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

JA SR Pezinok / ÚPV 
BB / KS KE ONLINE 

1 Martinovičová
18.9.2023, 19.9.2023, 
20.9.2023

111 KSP Manžérska miniakadémia (1. časť)

Holistický manažér – človek, ktorý vedome ovplyvňuje okolie. Úspešný líder – riadenie tímu a koučujúci prístup v praxi 
manažéra. Stres v manažérskej praxi. Manažérske prístupy a spätná väzba. Rozhovory a hodnotiace pohovory.  
Osobnostná typológia – ako efektívne využiť potenciál členov tímu. Riešenie konfliktných situácií. Kontrola a dôvera. 
Motivácia.

riadiace funkcie 
S, P

DP Omšenie 1 Martinovičová 12.6.-13.6.2023

112 KSP Lingvistika a právny jazyk

Seminár sa bude venovať riešeniu rôznych príkladov z praxe týkajúcich sa interpretácie jazyka v rámci súdnych sporov: ak 
ľudia zdieľajú realitu na základe ovládania jazyka; musia tiež zohľadniť možnosť nezhôd v súvislosti s významom a 
používaním jazyka?  Aké sú rôzne  možnosti interpretácie? Aké sú postupy  skúmania  jazyka v rámci práva a ktoré 
doktríny sa môžu (alebo musia?) použiť? Ako sa vyrovnať s definíciami zakódovanými právom a judikatúrou, ktoré sa 
zdajú byť v rozpore s bežnou interpretáciou jazyka v kontexte každodenného života? Bude sa napríklad diskutovať o 
doktrínach  Ejusdem generis, Expressio unius est exclusio alterius, Noscitur a sociis v kontraste s jazykovými 
interpretáciami  vytvorenými umelou inteligenciou a dátovými súbormi (koprusová lingvistika).

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / alt. 
hybrid

2 Petriláková, Hurych 23.10.-24.10.2023
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113 KSP Psychologický a lingvistický diskurz svedeckej výpovede

Úvod do terminológie: diskurz, názor, skutočnosť, druhy otázok z hľadiska otvorenosti a polarity, kapciózne otázky. 
Lingvista a lingvistika v súdnej sieni, krátky terminologický  úvod  do forenznej lingvistiky. Naratívne aspekty právnického 
diskurzu vo väzbe na svedeckú výpoveď: diskurzné možnosti svedka v porovnaní s elicitátorom informácií (sudca, 
prokurátor, obhajca), koncept primárneho narátora a nepriama evaluácia výpovede elicitátorom. Dôveryhodnosť a 
spoľahlivosť svedka v súvislosti s  pravdivosťou svedeckej výpovede. Praktické príklady forenznej lingvistiky: je možné 
podľa volených jazykových prostriedkov posúdiť  pravdivosť výpovede? Kapciózne otázky a spoľahlivosť svedeckej 
výpovede (Loftus a ďalšie  hypotézy). Faktory ovplyvňujúce hodnotenie spoľahlivosti a pravdivosti svedeckej výpovede: 
kognitívne schopnosti vypovedajúceho, kognitívne skreslenie, konfirmačné skreslenie a iné. Lingvistické aspekty 
výpovede ako pomôcky evaluácie pravdivosti s využitím nástrojov forenznej lingvistiky.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / alt. 
hybrid

2 Petriláková, Humpolíček 15.5.-16.5.2023

114 KSP Vzdelávací workshop pre prokurátorov v oblasti enviro-kriminality 

Vzdelávací workshop nadväzuje na predošlé vzdelávacie podujatie v oblasti envirokriminality organizované Generálnou 
prokuratúrou Slovenskej republiky v apríli 2023. Nosnými témami sú trestné činy v oblasti životného prostredia, 
porušovanie ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov či medzinárodný obchod s nimi, ktorým sa v poslednom 
období dostáva pozornosti zo strany orgánov vymožiteľnosti práva na domácej aj medzinárodnej úrovni. Okrem toho 
budú predmetom vzdelávacieho workshopu, ktorý je určený najmä pre prokurátorov všetkých stupňov prokuratúr, témy 
ako činnosť medzinárodných zločineckých skupín, zložité dokazovanie, aktuálna judikatúra a procesnoprávne aspekty 
vyšetrovania a stíhania týchto trestných činov.

P (PČP, AP)
JA SR Pezinok / 
ONLINE 

1 Delej, Eliáš, Kern 25.10.2023

115 KSP Aplikácia práva EÚ všeobecnými a správnymi súdmi SR
Výklad práva Únie, aplikácia práva Únie ex officio, aplikácia základných prameňov práva Únie, aplikácia všeobecných a 
interpretačných zásad práva Únie, účinky/záväznosť rozhodnutí Súdneho dvora, zodpovednosť členského štátu za škodu 
spôsobenú porušením práva Únie, aktuálna judikatúra Súdneho dvora, vyhľadávanie judikatúry, riešenie prípadov.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie 2 Slašťan, Siman 17.4.-18.4.2023

116 KSP Prejudiciálne konanie a aplikácia Charty základných práv EÚ v 
aktuálnej judikatúre Súdneho dvora

Povinnosti súdov členských štátov pri aplikácii práva Únie, predmet prejudiciálneho konania, postup podania 
prejudiciálnej otázky, rozsah záväznosti Charty, výkladové pravidlá práv, slobôd a zásad uvedených v Charte, vzťah 
Charty a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, aktuálna judikatúra Súdneho dvora, 
vyhľadávanie judikatúry, riešenie prípadov.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie 2 Slašťan, Siman 6.3.-7.3.2023

117 KSP Nemecký jazyk - právnická terminológia
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 
cieľovej skupiny podujatia).

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / 
ONLINE

3 Milošovičová 25.01.-27.01.2023

118 KSP Nemecký jazyk - právnická terminológia
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 
cieľovej skupiny podujatia).

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / 
ONLINE

3 Milošovičová 19.04.-21.04.2023

119 KSP Nemecký jazyk - právnická terminológia
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 
cieľovej skupiny podujatia).

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / 
ONLINE

3 Milošovičová 14.06.-16.06.2023

120 KSP Nemecký jazyk - právnická terminológia
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 
cieľovej skupiny podujatia).

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / 
ONLINE

3 Milošovičová 11.09.-13.09.2023

121 KSP Francúzsky jazyk - právnická terminológia
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 
cieľovej skupiny podujatia). Spolupráca s Francúzskym inštitútom.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / 
ONLINE

3 TBC 03.04.-05.04.2023

122 KSP Francúzsky jazyk - právnická terminológia
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 
cieľovej skupiny podujatia). Spolupráca s Francúzskym inštitútom.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / 
ONLINE

3 TBC 31.05.-02.06.2023

123 KSP Francúzsky jazyk - právnická terminológia
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 
cieľovej skupiny podujatia). Spolupráca s Francúzskym inštitútom.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / 
ONLINE

3 TBC 27.09.-29.09.2023

124 KSP Francúzsky jazyk - právnická terminológia
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 
cieľovej skupiny podujatia). Spolupráca s Francúzskym inštitútom.

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / 
ONLINE

3 TBC 20.11.-22.11.2023

125 KSP Anglický jazyk - právnická terminológia (8x)
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 
cieľovej skupiny podujatia). 

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / 
ONLINE

3
Petriláková, Havlíček, 
Kusá, Vybíralová

30.1.2023-1.2.2023 
20.2.2023-22.2.2023 
20.3.2023-22.3.2023 
22.5.2023-24.5.2023 
4.9.2023-6.9.2023 
2.10.2023-4.10.2023 
6.11.2023-8.11.2023  
4.12.2023-6.12.2023

126 KSP Letná jazyková škola: Anglický jazyk
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 
cieľovej skupiny podujatia). 

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / 
ONLINE

5 Petriláková, Havlíček 7.8.2023-11.8.2023

127 KSP Letná jazyková škola: Francúzsky jazyk
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 
cieľovej skupiny podujatia). 

S, P (VSÚ, AS, 
OJS, PČP, AP)

DP Omšenie / 
ONLINE

5 Havlíček TBC

128 KVP
Predskúškové vzdelávanie na jarný / jesenný termín OJS 
(teoretická časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: občianske právo hmotné, občianske právo procesné; obchodné právo; medzinárodné 
právo súkromné a procesné; právo európskej únie; Zákonník práce; zákon o rodine; správne právo, správne súdnictvo a 
finančné právo; trestné právo hmotné, trestné právo procesné; ústavné právo; organizácia a pôsobnosť súdov a 
prokuratúry; medzinárodné a európske právo. 

VSÚ, AS, SP, PČP, 
AP

AUDIO / VIDEO 
NAHRÁVKY

Čentéš, Strémy, Štrpka, 
Vojčík, Šorl, Slašťan, 
Šepták, Filová, Masár, 
Masárová, Šufliarska 
(skúšobní komisári)
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129 KVP
Predskúškové vzdelávanie na jarný / jesenný termín OJS (praktická 
časť) - VSÚ, AS

Praktické zručnosti budúceho sudcu (technika pojednávania, rozbor modelových procesných situácií a postupov). Rozbor 
procesných situácií na základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava rozhodnutí, písomné 
vyhotovenie súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.

VSÚ, AS, SP
DP JA SR Omšenie / 
ONLINE

4, resp. 
2

Bargel, Baricová, 
Mesiarkinová, Svitana, 
Baňacký

2 x v roku 2023, termíny 
a forma budú určené 
podľa aktuálnej 
pandemickej situácie

130 KVP
Predskúškové vzdelávanie na jarný / jesenný termín OJS (praktická 
časť) - PČP, AP

Praktické cvičenia z pozitívno-právnych oblastí práva. Nácvik zručností v pojednávacej miestnosti. Osvojenie si 
procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie prokurátora. Rozbor praktických prípadov z trestnej aj z 
inej než trestnej oblasti. Vyhotovovanie rozhodnutí v trestnej aj v inej než trestnej oblasti.

PČP
DP JA SR Omšenie / 
ONLINE

4, resp. 
2

Šufliarska, Hrivnák, 
Kolcunová 

termíny a forma budú 
určené podľa aktuálnej 
pandemickej situácie

131 KVP
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry 
(vzdelávanie v oblasti verejného práva - trestné právo, finančné 
právo, ústavné právo, správne právo) 

Vzdelávanie v zmysle obsahovej náplne - oblasť verejného práva - trestné právo, finančné právo, ústavné právo, správne 
právo.

PČP (menovaní 
v roku 2022)

AUDIO / VIDEO 
NAHRÁVKY

Čentéš, Strémy, 
Šufliarska, Fečík 
(skúšobní komisári)

132 KVP
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry  (oblasť 
občianskeho práva hmotného a procesného, oblasť 
medzinárodného práva verejného)

Vzdelávanie v zmysle obsahovej náplne - oblasť občianskeho práva hmotného a procesného, oblasť medzinárodného 
práva verejného. 

PČP (menovaní 
v roku 2022)

AUDIO / VIDEO 
NAHRÁVKY

Masár, Masárová, Vojčík, 
Svitana, Sedlák, Šorl 
(skúšobní komisári)

133 KSP/KVP Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu (1.časť)
Sudcovské statusové zákony; disciplinárna zodpovednosť sudcu a profesijná etika; Spravovací a kancelársky poriadok a 
ich aplikáciu; práca s registrami; práca s informačnými systémami a judikatúrou domácich i zahraničných súdov. 

kandidáti na 
funkciu sudcu 
podľa zákona o 
sudcoch a 
prísediacich

JA SR Pezinok 2 Šepták, Žilinčík, Šorl
podľa potreby, max. 2x v 
roku 2023, v nadväznosti 
na výsledky HVK

134 KSP/KVP Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu (2.časť)

Simulácia pojednávania v inej než trestnej veci; účasť verejnosti a médií v pojednávacej miestnosti; nácvik zručnosti v 
pojednávacej miestnosti; praktické cvičenia; osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon 
funkcie sudcu; rozbor praktických prípadov, náležité odôvodňovanie rozhodnutí; konanie bez zbytočných prieťahov. 
Simulácia pojednávania v trestnej veci; účasť verejnosti a médií v pojednávacej miestnosti; nácvik zručnosti v 
pojednávacej miestnosti; praktické cvičenia; osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon 
funkcie sudcu; rozbor praktických prípadov, náležité odôvodňovanie rozhodnutí; konanie bez zbytočných prieťahov.

kandidáti na 
funkciu sudcu 
podľa zákona o 
sudcoch a 
prísediacich

JA SR Pezinok 2 Mozner, Hrubala, Svitana
podľa potreby, max. 2x v 
roku 2023, v nadväznosti 
na výsledky HVK


