Študijný plán rok 2020
P.č.

Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

Vplyv konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia a iných typov úpadkových konaní na súdne
konania, vrátane zahraničnej komparácie.

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Pospíšil, Maliar,
Bělohlávek

Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie, judikatúra.

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Macek, Pospíšil, Krčmář 19.11.-20.11.2020

Seminár sa sústredí na bezdôvodné obohatenie nielen ako následok neplatnosti právnych
úkonov. Bezdôvodné obohatenie, jeho východiská, predpoklady, jednotlivé skutkové
podstaty. Kondikcia z plnenia a iného dôvodu ako plnenie. Vysporiadanie, spôsob a rozsah
vydania bezdôvodného obohatenia. Seminár sa zameria aj na súvisiace otázky
odporovateľnosti právnych úkonov s dôrazom na odporovateľnosť v konkurze, v
reštrukturalizácii a podľa Občianskeho zákonníka. Zákonná neúčinnosť.

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Melzer, Pospíšil, Csach

Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k nárokom pozostalých príbuzných v prípade smrti.
Postavenie poisťovne. Riešenie problémov v diskusii.
Predkupné právo, vzťahy medzi spoluvlastníkmi, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
náhrady za užívanie.

S, P (VSÚ, JČ, AS,
PČP)
S, P (VSÚ, JČ, AS,
PČP)

2

Vojtek, Angyalossy, Šorl,
23.03.-24.03.2020
Novotná

2

Tégl, Trnková

16.03.-17.03.2020

KSP

Vlastníctvo a správa bytov a
nebytových priestorov

Základné znaky vlastníctva bytov a nové legálne definície pojmov /garážové stojisko, garáž v
dome, skladový priestor/; Rozsah a pôsobnosť zákona č. 182/1993 Z. z.; Vznik povinnej
správy domu a zákaz tzv. dvojitej správy; Nové práva a povinnosti poločenstva a správcu;
Užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, príslušenstva a priľahlého
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
pozemku /výlučné užívacie právo, nájom, výpožička a vecné bremeno/; Zastupovanie
PČP)
Omšenie
vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri výkone správy v súdnych sporoch; Právna
zodpovednosť pri výkone správy bytových a iných domov voči vlastníkom a tretím osobám;
Nová úprava rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov; Diskusia o aplikačných
problémoch.

2

Valachovič, Kantner,
Perdik

20.01.-21.01.2020

KSP

Lingvistika v pojednávacej miestnosti, 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
Psychologický a lingvistický
výpovede? Kapciózne otázky a spoľahlivosť svedeckej výpovede (Loftus a ďalšie hypotézy).
diskurz svedeckej výpovede v
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
kontexte relevantných faktorov z Faktory ovplyvňujúce hodnotenie spoľahlivosti a pravdivosti svedeckej výpovede: kognitívne
PČP)
Omšenie
schopnosti vypovedajúceho, kognitívne skreslenie, konfirmačné skreslenie a iné. Lingvistické
hľadiska dôveryhodnosti a
aspekty výpovede ako pomôcky evaluácie pravdivosti. Zaradenie rôznych psychologických
spoľahlivosti svedka
metód a techník pri vedení výsluchu a posúdenie výstupov. Podstata a následky
traumatizácie a ich vplyv na kvalitu svedeckých výpovedí. Možnosti minimalizovania
nebezpečenstva sekundárnej viktimizácie a jej vplyvu na dôveru svedka. Špecifiká
posudzovania dôveryhodnosti svedeckej výpovede u detí v závislosti na stupni ich
psychomotorického vývoja.

2

KSP

2

KSP

Účinky úpadkových konaní
(konkurz, reštrukturalizácia) na
súdne a iné konania
Aktuálne otázky konkurzu a
reštrukturalizácie

3

KSP

Následky neplatnosti právnych
úkonov, bezdôvodné obohatenie
a odporovateľnosť právnym
úkonom

4

KSP

Nemajetková ujma pozostalých
príbuzných

5

KSP

Podielové spoluvlastníctvo

7

8

Dátum konania /
Poznámka

Cieľová skupina Miesto konania

1

6

Počet
Plánovaní lektori
dní

Anotácia / hlavné témy podujatia

KSP

Práca s judikatúrou (SD EÚ a
ESĽP), celoslovenské podujatie

DP JA SR
Omšenie
DP JA SR
Omšenie

Činnosť kancelárie, právomoc a pôsobnosť Všeobecného súdu EÚ; Jednotlivé spôsoby
vyhľadávania judikatury SD EÚ a VS EÚ, Zdroje informácií o rozhodovacej praxi a orientácia v
nich; Základné parametre právneho systému Európskeho dohovoru o ľudských právach z
pohľadu národného sudcu; Orgány Dohovoru vytvárajúce rozhodovaciu prax (Európska
S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
komisia pre ľudské práva, ESĽP, Výbor ministrov Rady Európy); Záväznosť rozhodovacej praxe PČP)
(res iudicata, res interpretata); Zdroje informácií o rozhodovacej praxi a orientácia v nich;
Praktická demonštrácia uplatnenia rozhodovacej praxe Dohovoru v konkrétnom prípade
pred národným súdom formou prípadovej štúdie.

1

Petriláková, Gruber

Kučera, Kucharik

02.03.-03.03.2020

20.04.-21.04.2020

11.05.-12.05.2020

24.02.2020

Študijný plán rok 2020
P.č.

Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

Počet
Plánovaní lektori
dní

Dátum konania /
Poznámka

Anotácia / hlavné témy podujatia

Cieľová skupina Miesto konania

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Fusek, Borkovičová

06.04.-07.04.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Fusek, Borkovičová

21.09.-22.09.2020

DP JA SR
Omšenie

2

Martinovičová

17.-18.02.2020

DP JA SR
Omšenie

2

Mesiarkinová, Baricová,
12.10.-13.10.2020
Duditš

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Tóth, Obuch

05.11.-06.11.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Doležílek, Olšovská,
Hamuľák

28.09.-29.09.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Svitana, Breznoščáková,
12.11.-13.11.2020
Bednář

Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv
(právo na spravodlivé súdne konanie). Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k
článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv (právo na súkromie). Aktuálna judikatúra ESĽP a
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
Ústavného súdu SR k článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv (sloboda prejavu).
PČP)
Omšenie
Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 1 Protokolu č. 1 (ochrana majetku).
Rezolúcie Rady Európy prijaté vo vzťahu k fungovaniu rodinných súdov a odoberaniu detí bez
relevantných dôvodov v členských krajinách RE a k medzištátnym osvojeniam.

2

Poláčková, Tomašovič

22.10.-23.10.2020

9

KSP

Ochrana spotrebiteľa

Právna úprava úverov pre spotrebiteľov, vzťah všeobecnej úpravy zmluvy o úvere v
Obchodnom zákonníku a úpravy v osobitných zákonoch. Pojmy spotrebiteľský úver,
revolving, úver poskytnutý iným veriteľom, úver na bývanie, hypotekárny úver. Vybrané
náležitosti a forma zmluvy o spotrebiteľskom úvere a právne následky ich nedostatku.
Dohody o vedľajších službách. Predzmluvné informačné povinnosti. Spôsob preverenia
správnosti ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) a najvyššej prípustnej odplaty za
úver poskytnutý spotrebiteľovi. Prijateľnosť sankcii za porušenie zmluvných povinností.
Spôsoby akými veritelia obchádzali povinnosti v súvislosti s poskytovaním spotrebiteľských
úverov. Určenie predčasnej splatnosti úveru veriteľom, odstúpenie od zmluvy a ich právne
následky. Postúpenie pohľadávky zo spotrebiteľského úveru a jej vymáhanie inkasnou
spoločnosťou. Aktuálna judikatúra Súdneho dvora EÚ a slovenských súdov.

10

KSP

Ochrana spotrebiteľa

Ochrana spotrebiteľa v oblasti finančných služieb (úvery a iné bankové produkty, platobné
služby, poistenie).

11

KSP

Riadenie ľudských zdrojov
(Manažérska miniakadémia;
Manažérska komunikácia a
vedenie ľudí) – II. časť

Riadenie ľudských zdrojov a manažérske schopnosti v praxi justície. Situačné vedenie
jednotlivcov. Manažérska komunikácia: hodnotiace pohovory; rozhovor za účelom pochvaly;
S, P
rozhovor za účelom motivácie; rozhovor za účelom pokarhania. Rozvoj tímu. Rozhodovanie v
tíme. Stres: fyziológia stresu; zvládanie akútneho stresu; profylaxiu chronického stresu.

12

KSP

Efektívne vedenie civilného
Ako efektívne viesť pojednávanie a súdne konanie. Praktické skúsenosti.
konania a technika pojednávania

13

KSP

14

KSP

15

KSP

Postavenie znalca v civilnom súdnom konaní. Ustanovenie znalca a formulácia otázok pre
Znalec v civilnom súdnom konaní znalca. Námietky účastníkov konania. Odlišnosti znaleckého dokazovania podľa CSP a CMP.
Súkromný znalecký posudok.
Aktuálne problémy pracovného
Aktuálne problémy pracovného práva. Akutálna judikatúra. Aplikačná prax.
práva
Účastníci konania. Konanie o dedičstve. Úkony súdu (notára) a účastníkov konania. Spory o
Aktuálne otázky dedičského
dedičské právo. Opravné prostriedky. Aktuálna judikatúra. Cezhraničné dedenie. Európske
práva
osvedčenie o dedičstve.

FMS (JČ, VSÚ,
AS)

16

KSP

Aktuálna judikatúra ESĽP občianskoprávne aspekty

17

KSP

Zrušenie, likvidácia obchodných Aktuálne problémy pri výkone agendy obchodného registra, problémy zrušenia obchodných
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
spoločností a nová úprava
spoločností a ich výmazov z registra, nová právna úprava likvidácie a obchodného registra,
PČP)
Omšenie
obchodného registra
nové procesy súdov v mimosporových konaniach.

2

Maliar, Macek, Pala

26.10.-27.10.2020

18

KSP

Zodpovednosť členov
štatutárnych orgánov
obchodných spoločností a iných
právnických osôb za škodu

Povinnosti a zodpovednosť za škodu členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
iných právnických osôb súkromného práva (občianske združenia, nadácie, spoločenstvo
PČP)
Omšenie
vlastníkov bytov), uplatňovanie zodpovednosti.

2

Šuk, Csach

09.03.-10.03.2020

19

KSP

Dispozície s obchodnými
podielmi a akciami

Prevod a prechod účastí na obchodnej spoločnosti, predaj, darovanie, dedenie, zriadenie
záložného práva k účastiam - problémy aplikačnej praxe a zmluvnej techniky.

2

Havel, Pala

11.06.-12.06.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

Študijný plán rok 2020
P.č.

Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

20

KSP

21

KSP

22

KSP

23

KSP

24

KSP

25

KSP

26

KSP

Medicínsko-právne otázky v
rozhodovacej praxi súdov

Predpoklady a nuansy zodpovednosti za škodu spôsobenej na zdraví. Obsah pacientskych
práv a ich odraz v posudzovaní jednotlivých nárokov pacientov zo strany zdravotných
poisťovní, správnych orgánov a súdov. Zodpovednosť poskytovateľov a lekárni vo vzťahu k
zdravotným poisťovniam a orgánom vydávajúcim povolenie (VUC, MZ SR).

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Humeník, Tomková

18.05.-19.05.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Tégl, Valachovič

05.10.-06.10.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Bajánková, Ľalík, Fečík,
Jakubáč

28.05.-29.05.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Valdhans, Slašťan

24.09.-25.09.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Kapitán, Slašťan

14.05.-15.05.2020

Podujatie nadväzuje na seminár z roku 2018. Metodika seminára je postavená na riešení
modelových situácií cezhraničných sporov.

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Kapitán, Zavadilová,
Slašťan

02.11.-03.11.2020

Judikatúra ESD, slovenských a českých súdov pri aplikácií nariadení Rím I a Rím II, analýza
ďalších medzinárodných zmlúv obsahujúcich kolízne normy. Spôsoby zisťovania cudzieho
práva a aplikácia cudzieho práva vrátane jeho výkladu slovenským súdom.

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Valdhans, Slašťan

02.04.-03.04.2020

3

Milošovičová

10.02.-12.02.2020

3

Milošovičová

16.09.-18.09.2020

2

Rajňák, Konkolovská,
Farkašová, Karkošková,
17 x rok 2020
Mikulášková, Hambálek,
Zimová, Polčičová

Cezhraničné spory v oblasti
rodičovskej zodpovednosti k
Riešenie modelových situácií cezhraničných sporov o rodičovskú zodpovednosť, najmä
deťom – únosy, praktické prípady
právomoc v prípade únosov, uznávanie cudzích rozhodnutí a pod.)
určovania právomoci a uznávania
a výkonu rozhodnutí

27

KSP

Nemecký jazyk - právnická
terminológia

Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektori a
prihlásení účastníci (podľa cieľovej skupiny podujatia).

28

KSP

Nemecký jazyk - právnická
terminológia

Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektori a
prihlásení účastníci (podľa cieľovej skupiny podujatia

KSP

Stres, frustrácia, konflikt, trauma a základy krízovej intervencie. Sebaregulácia v krízovej
situácii. Afekt a jeho príčiny. Vedenie výsluchu podľa veku. Podmienky spolupráce pri
Zvládanie záťažových situácií v
detskom klientovi. Manipulácia detského klienta dospelými osobami, dospelých osôb
konaní a rozhodovaní vo veciach
detským klientom. Právne a medzinárodnoprávne podmienky súdneho rozhodovania vo
maloletých detí
veciach maloletých. Nácvik spolupráce k spoločnému určovaniu spôsobu výkonu
rozhodnutia. Právna úprava SR a EÚ vo veciach súdneho rozhodovania o maloletých.

29

Dátum konania /
Poznámka

Cieľová skupina Miesto konania

Záložné právo a vecné bremená v Porovnanie so zaisťovacím prevodom práva. Zaistená pohľadávka. Právne tituly vzniku
systéme limitovaných vecných
záložného práva. Realizácia záložného práva. Vecné bremená v praxi so zameraním na
práv
vybrané praktické problémy.
Rozhodovacia činnosť súdov a orgánov správy katastra nehnuteľností vo vzťahu k
Vlastnícke právo k
vlastníckemu právu k nehnuteľnostiam, nadobúdanie (vrátane dobromyseľného
nehnuteľnostiam v rozhodovacej
nadobúdania vlastníckeho práva), kontrola podkladových právnych úkonov, spochybňovanie
činnosti orgánov verejnej moci
zápisov v katastri nehnuteľností. Aktuálne otázky aplikačnej praxe.
Právomoc všeobecných a
rozhodcovských súdov v
Judikatúra k nariadeniu Brusel I. bis, EPR, EKNHS so zameraním na obchodné veci, kolízia
cezhraničných sporoch (Brusel I, právomoci - všeobecný súd a rozhodcovský súd, lispendens a rei iudicate medzi súdnym a
ZMPS, zákon o rozhodcovskom rozhodcovským konaním. Využiteľnosť ZMPS v rámci nariadení EU a medzinárodného práva.
konaní)

Starostlivosť o maloletých,
rozvod, BSM a výživné v
cezhraničných veciach
Zisťovanie a používanie cudzieho
práva, aplikácia rozhodného
práva na základe kolíznej normy
(Rím I, Rím II)

Počet
Plánovaní lektori
dní

Anotácia / hlavné témy podujatia

úspešní
absolventi
testovania
DP JA SR
jazykových
Omšenie
znalostí + (S, P) +
(VSÚ, JČ, AS,
PČP)
úspešní
absolventi
testovania
DP JA SR
jazykových
Omšenie
znalostí + (S, P) +
(VSÚ, JČ, AS,
PČP)

S, VSÚ, JČ

IV MS SR
Omšenie

Študijný plán rok 2020
P.č.

Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

30

KSP

31

KSP

32

KSP

33

KSP

34

KSP

35

KSP

36

KSP

37

KSP

38

KSP

39

KSP

40

KSP

41

KSP

42

KSP

Ústavnoprávny rozmer
dokazovania, jeho
kontradiktórnosť a koncentrácia
v civilnom procese
(celoslovenské podujatie)
Pluralita účastníkov v civilnom
procese (celoslovenské
podujatie)
Zmluva o dielo s akcentom na
obchodné právo (celoslovenské
podujatie)
Zodpovednosť za škodu
spôsobenú pri výkone verejnej
moci (celoslovenské podujatie)

Anotácia / hlavné témy podujatia

Počet
Plánovaní lektori
dní

Dátum konania /
Poznámka

Všeobecné teoretické základy zásady kontradiktórnosti a jej konkrétne prejavy v procesnom
práve. Ústavnoprávne východiská a limity požiadavky kontradiktórnosti konania.
S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
Koncentrácia konania: význam a účinky. Zákonná a sudcovská koncentrácia konania.
PČP)
Aktuálne otázky aplikačnej praxe.

1

Ľalík

Pluralita účastníkov súdneho konania, problematika procesných spoločenstiev, intervencia
do konania.

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Šorl, Tomašovič, Lavický 21.10.2020

Zmluva o dielo v obchodnom práve, uzatvorenie a predmet zmluvy, vymedzenie diela,
povinnosti zmluvných strán, určenie a zmeny ceny, nároky z vád, preberanie diela.

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Štenglová

26.05.2020

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Aktuálne trendy.
Aplikačná prax.

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Bajánková, Šikuta

22.04.2020

S, VSÚ, JČ, AS (P,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Jablonka, Kotásek

17.09.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Martinovičová

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Martinovičová

22.09.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Trubač

04.05.2020

S, P, hovorca

JA SR Pezinok

1

Trubač

13.05.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Trubač

22.10.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Trubač

05.11.2020

S, VSÚ, JČ, AS (P,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Jablonka, Horák

25.11.2020

S, VSÚ, JČ, AS (P,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Ovečková, Horák

12.02.2020

Zmenkové právo (celoslovenské
Vybrané otázky zmenkového práva (neoprávnené vyplňovanie/pozmeňovanie listín a iné).
podujatie)
Typológia osobností. Rozpoznanie typu osobnosti na základe neverbálnej a verbálnej
360 stupňová efektívna
komunikácie. Nastavenie interpersonálnych komunikačných stratégií. Emócie v komunikácii.
komunikácia (BA, TT, TN, NR)
Empatia a jej význam. Manipulácia a jej rozpoznanie.
Konflikty a ich riešenie.
Manipulácia a obrana proti nej
(BA, TT, TN, NR)

Cieľová skupina Miesto konania

Konflikt: intrapersonálny; interpersonálny; skupinový. Včasné rozpoznanie konfliktných
situácií. Od konfliktu ku kríze. Efektívne riešenie konfliktov. Manipulácia: rozpoznanie
manipulácie; typy manipulátorov; zakázaná rétorika; obrana a ochrana pred manipuláciou.

Základy komunikácie, analýza komunikačných schopností. Jazyková a interpretačná príprava,
Komunikácia & Prezentácia (BA, štylistika prejavu, práca s hlasom. Rečová komunikácia, spisovná slovenčina, zdolávanie
trémy a napätia, dýchanie. Prezentácia, vystupovanie na verejnosti a umenie zaujať. Ako
TT, TN, NR)
urobiť dobrý prvý dojem? Imidž osobnosti.
Mediálna komunikácia, výber obsahu a témy, tvorba a definovanie posolstiev. Tlačová
Mediálny tréning (BA, TT, TN,
správa, rozhovor, TV a rozhlasové interview, brífing, tlačová konferencia. Mediálna príprava,
NR)
stratégia a asertivita. Ako reagovať na otázky novinárov? Ako s médiami komunikovať
stručne, jasne a výstižne? Praktický tréning pred kamerou.
Čo je to neverbálna komunikácia? Ako čítať reč tela? Najčastejšie chyby pri používaní reči
tela. Ako ovplyvniť iných svojou komunikáciou? Správne dýchanie a dychové cvičenia. Ako
Reč tela, sebaovládanie a imidž
bojovať so stresom a trémou? Základné chyby spôsobujúce trému. Mentálna hygiena a
osobnosti (BA, TT, TN, NR)
zvládanie tlaku. Asertivita, alebo ako sa stať pánom situácie. Triky na získanie sebavedomia a
úspešnú prezentáciu.
Čo je to krízová komunikácia? Identifikácia a predvídanie rizikových tém. Ako rozpoznať
Krízová komunikácia (BA, TT, TN, potenciálnu krízovú situáciu? Vznik krízy, ako reagovať? Mobilizácia dostupných zdrojov a
NR)
krízový manažment. Ako účinne spolupracovať s relevantnými účastníkmi krízy? Kritické
komunikačné situácie a tréning odpovedí.
Arbitrovateľnosť majetkových
sporov a limity prieskumu
Prekážka právomoci rozhodcovského súdu, objektívna, subjektívna arbitrabilita, limity
rozhodcovských nálezov
autonómie vôle, výklad a posúdenie platnosti rozhodcovskej zmluvy súdom.
(celoslovenské podujatie)
Zmluvná pokuta (celoslovenské Obsah, forma, uplatňovanie zmluvnej pokuty, započítanie zmluvnej pokuty, aplikačné
podujatie)
problémy a zmluvná prax.

21.05.2020

27.01.2020

Študijný plán rok 2020
P.č.
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44

45

Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

Počet
Plánovaní lektori
dní

Dátum konania /
Poznámka

Anotácia / hlavné témy podujatia

Cieľová skupina Miesto konania

Seminár sa zameria na vysvetlenie zmyslu a podstaty premlčania, ako aj na jednotlivé
praktické otázky. Cieľom seminára však nebude predstaviť premlčanie ako právny inštitút,
resp. ako celok, ale skôr upriamiť pozornosť na viaceré problematické otázky, ktoré nie sú v
súdnej praxi ani doktríne riešené jednotne. Seminár sa preto zameria na niektoré dielčie
otázky predovšetkým vo vťahu k začiatku a k plynutiu premlčacích lehôt.

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Hlušák

09.11.2020

S, VSÚ, JČ, AS (P,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Hulmák, Csach

07.12.2020

ÚPV SR Banská
Bystrica

1

Löwy, Paller, Šnajderová 19.02.2020

JA SR Pezinok

1

Žilinčík

28.10.2020

KSP

Premlčanie v súkromnom práve
(celoslovenské podujatie)

KSP

Zmluvy uzatvárané
Uzatvorenie zmluvy a zodpovednosť dotknutých strán, aplikácie pravidiel na ochranu
prostredníctvom elektronických
spotrebiteľa, zľavové portály, porovnávacie portály a portály na uzatváranie zmlúv,
platforiem (celoslovenské
najčastnejšie aplikačné prípady (uber, booking a pod.)
podujatie)

KSP

Vybrané otázky exekučného práva, najmä s odstupom od účinnosti veľkej novely Exekučného
poriadku (od 01.04.2017). Zmeny s účinnosťou od 01.01.2020 (účinnosť zákona o starých
Exekučné konania (celoslovenské
exekúciách), ktoré budú mať dopad na exekučné konania začaté do 31.03.2017, a to za
S, VSÚ, JČ
podujatie)
splnenia zákonom vymedzených podmienok. Aktuálna judikatúra a praktické aspekty
zvolenej témy. Rozhodnutia vydané v trestnom konaní ako exekučný titul.

46

KSP

Etické dilemy v (takmer) dennej
praxi sudcu (celoslovenské
podujatie)

Predmetom vzdelávacieho podujatia bude prepojiť etické princípy s praktickými situáciami v
tých oblastiach, s ktorými sa sudcovia v praxi najčastejšie stretávajú. S využitím judikatúry
slovenských súdov, judikatúry ESĽP ako aj inšpiratívnych modelov zo zahraničnej úpravy
budú účastníci riešiť praktické situácie súvisiace s nestrannosťou sudcu (vzťah sudca advokát, miera a intenzita vzťahu), vzťah sudca-prokurátor, a podobne. Z ďalších princípov
FMS (JČ, VSÚ,
budú predmetom diskusie otázky slobody prejavu sudcu, medzi angažovania sa vo verejnom AS)
živote, či vedľajšej (publikačnej, vzdelávacej) činnosti sudcu. V každej zo situácií bude cieľom
poskytnúť účastníkom nástroje na identifikáciu riešení, ktoré sú konformné s úpravou na
úrovni procesných i profesných noriem, a tým im pomôžu riešiť situácie, na ktoré existuje v
praxi množstvo - niekedy protichodných - odpovedí.

47

KSP

Dôkazné bremeno v civilnom
súdnom konaní (celoslovenské
podujatie)

Delenie dôkazného bremena a jeho význam v civilnom spore, podoby, objektívne a
subjektívne alebo abstraktné a konkrétne a súvisiace bremeno tvrdenia.

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Lavický

23.09.2020

48

KSP

Seminár je venovaný aktuálnym otázkam zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
dopravného prostriedku s osobitným dôrazom na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy, a
to nielen z pohľadu slovenskej a českej civilnoprávnej úpravy ale i z pohľadu relevantnej
Zodpovednosť za škodu a
medzinárodnej a európskej legislatívy s odkazmi na aktuálnu judikatúru príp. rozhodovaciu
S, P (VSÚ, JČ, AS,
nemajetkovú ujmu z dopravných činnosť SD EÚ. Predmetom diskusie budú tak všeobecné otázky podmienok vzniku tejto
JA SR Pezinok
PČP)
nehôd (celoslovenské podujatie) zodpovednosti s identifikáciou možnosti a nemožnosti jej zbavenia sa, vymedzenie
jednotlivých kategórií zodpovedných subjektov a ich vzájomného vzťahu, kritériá obsahu
pojmu prevádzkovateľ dopravného prostriedku, otázky stretu dvoch alebo viacerých
prevádzok, ako i otázky spoluzapríčinenia škody poškodeným a jeho dôsledky.

1

Vojtek, Novotná

15.06.2020

49

KSP

Trovy konania v civilnom konaní
Druhy trov konania.
(1. časť)

VSÚ, JČ, AS

JA SR Pezinok +
video prenos

1

Tóth

20.02.2020

50

KSP

Trovy konania v civilnom konaní
Výpočet trov konania.
(2. časť)

VSÚ, JČ, AS

JA SR Pezinok +
video prenos

1

Tóth

29.10.2020

51

KSP

360 stupňová efektívna
komunikácia (KE, PO)

KS Košice

1

Martinovičová

Typológia osobností. Rozpoznanie typu osobnosti na základe neverbálnej a verbálnej
S, P, (JČ, VSÚ,
komunikácie. Nastavenie interpersonálnych komunikačných stratégií. Emócie v komunikácii.
PČP)
Empatia a jej význam. Manipulácia a jej rozpoznanie.

11.02.2020

Študijný plán rok 2020
P.č.

Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

52

KSP

53

KSP

54

KSP

55

KSP

56

KSP

57

KSP

58

KSP

59

KSP

60

KSP

61

KSP

62

KSP

Anotácia / hlavné témy podujatia

Základy komunikácie, analýza komunikačných schopností. Jazyková a interpretačná príprava,
Komunikácia & Prezentácia (KE, štylistika prejavu, práca s hlasom. Rečová komunikácia, spisovná slovenčina, zdolávanie
trémy a napätia, dýchanie. Prezentácia, vystupovanie na verejnosti a umenie zaujať. Ako
PO)
urobiť dobrý prvý dojem? Imidž osobnosti.
Mediálna komunikácia, výber obsahu a témy, tvorba a definovanie posolstiev. Tlačová
správa, rozhovor, TV a rozhlasové interview, brífing, tlačová konferencia. Mediálna príprava,
Mediálny tréning (KE, PO)
stratégia a asertivita. Ako reagovať na otázky novinárov? Ako s médiami komunikovať
stručne, jasne a výstižne? Praktický tréning pred kamerou.
Čo je to neverbálna komunikácia? Ako čítať reč tela? Najčastejšie chyby pri používaní reči
tela. Ako ovplyvniť iných svojou komunikáciou? Správne dýchanie a dychové cvičenia. Ako
Reč tela, sebaovládanie a imidž
bojovať so stresom a trémou? Základné chyby spôsobujúce trému. Mentálna hygiena a
osobnosti (KE, PO)
zvládanie tlaku. Asertivita, alebo ako sa stať pánom situácie. Triky na získanie sebavedomia a
úspešnú prezentáciu.
Čo je to krízová komunikácia? Identifikácia a predvídanie rizikových tém. Ako rozpoznať
potenciálnu krízovú situáciu? Vznik krízy, ako reagovať? Mobilizácia dostupných zdrojov a
Krízová komunikácia (KE, PO)
krízový manažment. Ako účinne spolupracovať s relevantnými účastníkmi krízy? Kritické
komunikačné situácie a tréning odpovedí.
Konflikty a ich riešenie.
Manipulácia a obrana proti nej
(KE, PO)

Konflikt: intrapersonálny; interpersonálny; skupinový. Včasné rozpoznanie konfliktných
situácií. Od konfliktu ku kríze. Efektívne riešenie konfliktov. Manipulácia: rozpoznanie
manipulácie; typy manipulátorov; zakázaná rétorika; obrana a ochrana pred manipuláciou.

Mediálna komunikácia, výber obsahu a témy, tvorba a definovanie posolstiev. Tlačová
správa, rozhovor, TV a rozhlasové interview, brífing, tlačová konferencia. Mediálna príprava,
stratégia a asertivita. Ako reagovať na otázky novinárov? Ako s médiami komunikovať
stručne, jasne a výstižne? Praktický tréning pred kamerou.
Základy komunikácie, analýza komunikačných schopností. Jazyková a interpretačná príprava,
Komunikácia & Prezentácia (BB, štylistika prejavu, práca s hlasom. Rečová komunikácia, spisovná slovenčina, zdolávanie
trémy a napätia, dýchanie. Prezentácia, vystupovanie na verejnosti a umenie zaujať. Ako
ZA)
urobiť dobrý prvý dojem? Imidž osobnosti.
Čo je to neverbálna komunikácia? Ako čítať reč tela? Najčastejšie chyby pri používaní reči
tela. Ako ovplyvniť iných svojou komunikáciou? Správne dýchanie a dychové cvičenia. Ako
Reč tela, sebaovládanie a imidž
bojovať so stresom a trémou? Základné chyby spôsobujúce trému. Mentálna hygiena a
osobnosti (BB, ZA)
zvládanie tlaku. Asertivita, alebo ako sa stať pánom situácie. Triky na získanie sebavedomia a
úspešnú prezentáciu.
Čo je to krízová komunikácia? Identifikácia a predvídanie rizikových tém. Ako rozpoznať
potenciálnu krízovú situáciu? Vznik krízy, ako reagovať? Mobilizácia dostupných zdrojov a
Krízová komunikácia (BB, ZA)
krízový manažment. Ako účinne spolupracovať s relevantnými účastníkmi krízy? Kritické
komunikačné situácie a tréning odpovedí.
Typológia osobností. Rozpoznanie typu osobnosti na základe neverbálnej a verbálnej
360 stupňová efektívna
komunikácie. Nastavenie interpersonálnych komunikačných stratégií. Emócie v komunikácii.
komunikácia (BB, ZA)
Empatia a jej význam. Manipulácia a jej rozpoznanie.
Mediálny tréning (BB, ZA)

Konflikty a ich riešenie.
Manipulácia a obrana proti nej
(BB, ZA)

Konflikt: intrapersonálny; interpersonálny; skupinový. Včasné rozpoznanie konfliktných
situácií. Od konfliktu ku kríze. Efektívne riešenie konfliktov. Manipulácia: rozpoznanie
manipulácie; typy manipulátorov; zakázaná rétorika; obrana a ochrana pred manipuláciou.

Cieľová skupina Miesto konania

Počet
Plánovaní lektori
dní

Dátum konania /
Poznámka

S, P (VSÚ, JČ, AS,
KS Košice
PČP)

1

Trubač

18.06.2020

S, P, hovorca

KS Košice

1

Trubač

25.06.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS,
KS Košice
PČP)

1

Trubač

10.12.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS,
KS Košice
PČP)

1

Trubač

09.12.2020

S, P, (JČ, VSÚ,
PČP)

KS Košice

1

Martinovičová

21.10.2020

S, P, hovorca

ÚPV SR Banská
Bystrica

1

Trubač

09.06.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, ÚPV SR Banská
PČP)
Bystrica

1

Trubač

01.06.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, ÚPV SR Banská
PČP)
Bystrica

1

Trubač

26.11.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, ÚPV SR Banská
PČP)
Bystrica

1

Trubač

16.11.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, ÚPV SR Banská
PČP)
Bystrica

1

Martinovičová

29.01.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS, ÚPV SR Banská
PČP)
Bystrica

1

Martinovičová

29.09.2020

Študijný plán rok 2020
P.č.
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Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

KVP

Anotácia / hlavné témy podujatia

Cieľová skupina Miesto konania

Správne súdnictvo

2

Gajdošíková, Bröstl,
Príbelská, Pohančiník

13.02.-14.02.2020

2

Schorm, Pejchal

21.02.-22.02.2020

DP JA SR
Omšenie

3

nominácia po dohode V4

05.02.-07.02.2020
(tlmočenie)

DP JA SR
Omšenie

3

nominácia zo strany
EJTN

11.03.-13.03.2020

DP JA SR
Omšenie

2

Čentéš, Príbelský

19.03.-20.03.2020

Špecifiká trestnej činnosti páchanej na deťoch z hmotnoprávneho a procesnoprávneho
hľadiska. Násilná trestná činnosť páchaná na deťoch s osobitným dôrazom na násilnú trestnú
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
činnosť páchanú blízkymi osobami. Trestné činy sexuálneho charakteru páchané na deťoch.
PČP)
Omšenie
Deti ako obete obchodovania s ľuďmi. Špecifiká dokazovania trestnej činnosti páchanej na
deťoch prostredníctvom elektronických prostriedkov.

2

Hubertová, Urbáneková 26.11.-27.11.2020

2

Kolcunová, Karkošková

2

Hrubala, Hrivnák,
Pussová, Fialová, Pinček, 05.03.-06.03.2020
Grauzlová

64

KVP

Aktuálna judikatúra ESĽP –
trestnoprávne aspekty

65

KVP

Európske trestné právo (V4)

Vplyv úniového práva v trestnej oblasti na národné vnútroštátne právne systémy a na právnu
prax krajín V4, základné pojmy európskeho trestného práva a zásada špeciality, európsky
S, P
vyšetrovací príkaz, EZR (európsky zatykací rozkaz) spoločné vyšetrovacie tímy a Eurojust.

KVP

67

KVP

Seminár sa bude venovať takým otázkam, ako je medzinárodný rámec pre počítačovú
kriminalitu, elektronické dôkazy a súkromie; problémy s jurisdikciou a cezhraničný prístup k
EJTN: Justičná spolupráca v
údajom; objednávky na uchovávanie / výrobu počítačových údajov a informácií o
trestných veciach: Počítačová
predplatiteľoch poskytovateľom služieb; Úlohy Europolu a Eurojustu pri uľahčovaní
krmininalita (Judicial
cezhraničných vyšetrovaní týkajúcich sa počítačovej kriminality a / alebo elektronických
S, P
Cooperation in Criminal Matters:
dôkazov so zameraním na praktickú simuláciu konkrétnych prípadov. Seminár bude zahŕňať
Practical Case-Based Simulation
prezentácie základných technických a právnych pojmov, postupov, úlohy Eurojustu a
in Cybercrime)
Europolu v justičnej spolupráci v trestných veciach so zameraním na riešenie praktických
prípadov tohto seminára.
Zákonnosť, prípustnosť a
Zadováženie dôkazov v predsúdnom konaní, zákonnosť dôkazov zabezpečených v
S, P (VSÚ, JČ, AS,
použiteľnosť dôkazov v trestnom
prípravnom konaní, prípustnosť a použiteľnosť dôkazov v súdnom konaní.
PČP)
konaní

68

KVP

Trestná činnosť páchaná na
deťoch

69

KVP

Analýza skutkových podstát trestných činov týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí a
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
Sexuálne zneužívanie detí a
zverených osôb, súbeh trestných činov, zánik trestnosti; Grooming (typy, komponenty,
PČP)
Omšenie
zverených osôb (APVV-16-0471)
procese manipulácie obetí a sociálneho okolia zo strany páchateľov sexuálneho zneužívania).

70

KVP

Dátum konania /
Poznámka

Školenie je určené pre funkčne mladých sudcov a funkčne mladých prokurátorov pôsobiacich
v oblasti správneho súdnictva. Zameria sa na principiálne dôvody vzniku a vývoja a ochrany
práv fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom správneho súdnictva, správne
súdnictvo v bývalom Československu, rozšírenie právomoci správneho súdnictva v 90.
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
sokoch. Súčasťou školenia bude aj prezentácia doterajších aktuálnych príkladov
PČP)
Omšenie
rozhodovania Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) z oblasti
rozhodovania správnych súdov, ktorých rozhodnutia boli predmetom jeho rozhodovania,
analýza vybraných rozhodnutí ústavného súdu, ako aj niektorých vybraných rozhodnutí
štátov Európskej únie.
Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv
(právo na spravodlivé súdne konanie). Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k
článku 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv (právo na život). Aktuálna judikatúra ESĽP a
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
Ústavného súdu SR k článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv (zákaz mučenia). Aktuálna
PČP)
Omšenie
judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv (právo na
súkromie). Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 10 Dohovoru o ochrane
ľudských práv (sloboda prejavu). Princíp ne bis in idem v rozhodnutiach ESĽP a ESD.

66

Počet
Plánovaní lektori
dní

Obchodovanie s ľudmi

Legislatíva, Národný referenčný mechanizmus a Program podpory a ochrana obetí
obchodovania s ľuďmi MV SR; Vecná príslušnosť NJBPNM UHCP P PZ v súvislosti s trestným
činom obchodovania s ľuďmi, obvyklí modus operandi pri trestnom čine obchodovania s
ľuďmi, poznatky z aplikačnej praxe, medzinárodná spolupráca prostredníctvom spoločných
vyšetrovacích tímov a právnej pomoci; Aplikačné poznatky z trestného stíhania z trestných
činov obchodovania s ľuďmi.

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

03.02.-04.02.2019

Študijný plán rok 2020
P.č.
71

Katedra Názov vzdelávacieho podujatia
KVP

72

KVP

73

KVP

Digitálna stopa - § 90 Trestného poriadku, pojem počítačové údaje, e-mailové správy ako
digitálna stopa v európskom práve, skúmanie a popisovanie digitálnej stopy a existujúca
judikatúra.

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Jenčo, Málek

23.04.-24.04.2020

Hospodárenie s verejným majetkom, výkon právomoci verejného činiteľa, zneužívanie
právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, aktuálne aplikačné
problémy a súdna prax.

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Púry, Richter, Novocký

26.03.-27.03.2020

Počítačová kriminalita a elektronické dôkazy, v nadväznosti na výsledky rokovania v EÚ aj v
Rade Európy.

S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
PČP)
Omšenie

2

Boháčik, Bacigál

01.10.-02.10.2020

DP JA SR
Omšenie

2

Čentéš, Majerník,
Kordík, Olivier Chainet

09.11.-10.11.2020
(tlmočenie)

DP JA SR
Omšenie

2

Bargel

29.10.-30.10.2020

FMS, FMP (VSÚ, DP JA SR
JČ, AS, PČP)
Omšenie

2

Hrubala, Ondrušek,
Žilinská

29.04.-30.04.2020

FMS, FMP (VSÚ, DP JA SR
JČ, AS, PČP)
Omšenie

2

Hrubala, Ondrušek,
Žilinská

03.12.-04.12.2020

nominovaní
účastníci (P)

DP JA SR
Omšenie

2

lektori ako aj obsadenie
účastníkov bude
16.04.-17.04.2020
doplnené GP SR

Spravodlivosť

Spravodlivosť predstavuje jednu zo základných požiadaviek na súdnu moc. Prejavuje sa to aj
v označovaní súdnictva ako justície. Väčšinou sa však pojem spravodlivosti chápe iba
intuitívne. Ambíciou seminára je preto formovať myšlienkové štruktúry poslucháčov a
poslucháčok pre uvedomenie si vlastných intuícii ohľadom konceptu spravodlivosti. Súčasťou
seminára preto bude aj poskytnutie informácií o niektorých teoretických koncepciách
spravodlivosti a práva a ich evolúcii (najmä pnutia medzi spravodlivosťou bez prívlastkov a
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
sociálnou spravodlivosťou, právom ako prostriedkom spravodlivosti a právom ako vôľou
PČP)
Omšenie
silnejšieho, spravodlivosťou distributívnou a spravodlivosťou vyrovnávacou, trestom ako
pomstou a trestom ako odplatou). Seminár tak ponúkne vedomostné pozadie, na ktorom
bude možná konfrontácia vlastných predstáv ohľadom spravodlivosti v práve, ale zároveň
bude prednášajúcimi na tomto pozadí čiastočne konfrontovaná legislatíva (napríklad
problematika restoratívnej justície) aj judikatúra (najmä ústavného súdu).

2

Berdisová, Bárány,
Káčer, Colotka,
Kurilovská

30.03.-31.03.2020

Znalecký posudok v súdnom
konaní

Seminár určený pre sudcov a prokurátorov pohybujúcich sa v oblasti trestného práva. Jeho
obsahom bude štruktúra psychologických znaleckých posudkov, kompetencie a možnosti
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
znalca v danej oblasti, formulácia zadávaných otázok, metódy používané v rámci znaleckej
PČP)
Omšenie
činnosti. Súčasťou podujatia je teoretická časť prepojená s kazuistikami, časť podujatia bude
venovaná rozboru prípadov účastníkov v menších skupinách.

2

Záhorská

04.05.-05.05.2020

Digitálna stopa v trestnom
konaní
Trestná zodpovednosť pri
hospodárení s verejným
majetkom a v oblasti územnej
samosprávy, trestná
zodpovednosť verejného činiteľa
(úradnej osoby)
Počítačová kriminalita a
elektronické dôkazy

74

KVP

Finančné vyšetrovanie (V4)

75

KVP

Rozsudok v trestnom konaní

Náležitosti rozsudku a jeho náležité odôvodňovanie, riešenie praktických problémov.

76

KVP

77

KVP

78

KVP

80

KVP

KVP

Dátum konania /
Poznámka

Cieľová skupina Miesto konania

Medzinárodné aspekty trestného stíhania prania špinavých peňazí, národné hodnotenie
rizika, finančné vyšetrovanie v rámci enviromentálnej trestnej činnosti, akčný plán, opatrenia
zamerané proti praniu špinavých peňazí, podpora Europolu pri medzinárodnom vyšetrovaní S+P
legalizácie príjmov trestnej činnosti, právne inštrumenty zamerané na postih legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, aktuálne poznatky z aplikačnej praxe.

79

Počet
Plánovaní lektori
dní

Anotácia / hlavné témy podujatia

Interaktívny tréning s nácvikom rôznych situácií vznikajúcich pri vedení hlavného
Vedenie hlavného pojednávania pojednávania. Odporúčané techniky výsluchu. Kontradiktórne dokazovanie. Riešenie
praktických problémov.
Interaktívny tréning s nácvikom rôznych situácií vznikajúcich pri vedení hlavného
Vedenie hlavného pojednávania pojednávania. Odporúčané techniky výsluchu. Kontradiktórne dokazovanie. Riešenie
praktických problémov.
Predstavenie programu PAHCT. Ozrejmenie špecifických atribútov trestných činov
Prokurátori a tréning vo veciach
motivovaných nenávisťou a ich stíhania. Identifikácia predsudkovej motivácie v potenciálnej
trestných činov motivovaných
trestnej veci motivovanej nenávisťou medzinárodný a regionálny právny rámec. Ide o
nenávisťou (kaskádové školenie),
kaskádové školenie, ktoré sa uskutočňuje v spolupráci s ODHIR-om na základe uzatvoreného
OBSE / ODIHR / PAHCT
memoranda.

FMS (JČ, VSÚ,
AS)

Študijný plán rok 2020
P.č.

Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

Anotácia / hlavné témy podujatia

Cieľová skupina Miesto konania

Počet
Plánovaní lektori
dní

Dátum konania /
Poznámka

Ochrana životného prostredia a
aplikačná prax súdov v oblasti
trestných činov proti životnému
prostrediu

Vnútorné základy trestania, nelegálne nakladanie s odpadmi, obchodovania s exemplármi
CITES, aplikačné problémy správneho trestania v oblasti životného prostredia, integrované
S, P (VSÚ, JČ, AS, DP JA SR
povolenia pre veľké zdroje znečistenia, priemyselné emisie. Judikatúra týkajúca sa trestných PČP)
Omšenie
činov proti životnému prostrediu.

2

Sninský, Múčková,
Ďurďovičová, Kucko,
Bakičová, Kromerová

21.05.-22.05.2020

KVP

Rébusy v práve (celoslovenské
podujatie)

Rébusy v právnom dokazovaní (dané dôkaznou núdzou, protirečeniami medzi dôkaznými
zisteniami či spornou interpretáciou vykonaných dôkazov, dané tiež nejasnosťou chápania
miery dokazovania). Rébusy pri interpretácii práva (hard cases, pravidlá prednosti pri
protirečivých interpretačných záveroch, zlaté pravidlo riešenia konfliktnej interpretácie).
Právno-historické rébusy (napr.: Z akého dôvodu na konci 11. a na začiatku 12. storočia
vznikajú v severnom Taliansku a neskôr i v Paríži či Oxforde prvé univerzity? Prečo sa ich
súčasťou stáva i výučba práva? A konečne, prečo je táto výučba zásadne ovplyvnená
recepciou znovuobjaveného rímskeho práva? Nuž, a prečo, z akých dôvodov, vlastne došlo k
jeho recepcii, k jeho opätovnému pestovaniu?). Právno-teoretické rébusy (napr.: Ako vlastne
S+P
fungujú vzťahy medzi svetom bytia a svetom povinovania, t.j. noriem? Možno normy, či
povinnosti - či už v zákonodarstve alebo pri aplikácii práva - racionálne, logicky odvodiť z
faktov alebo to tak nie je? Má právo dvojakú povahu, tj. pozostáva z pozitívneho i z
prirodzeného práva, alebo je prirodzené právo len mýtus? Demokratická ústava je
spoločenskou zmluvou zakotvujúcou dohodnutý rámec ľudskej slobody, konštitutívne
hodnoty spoločenstva, sústavu verejných inštitúcií, ktorých účelom je chrániť slobodu i
verejné statky, ako aj spôsob ich kreovania, zakladajúci ich legitimitu). Právno-etické rébusy
(napr.: výhrada svedomia, rozpor medzi všeobecnou spravodlivosťou obsiahnutou v zákone a
individuálnou spravodlivosťou jedinečného prípadu).

JA SR Pezinok

1

Holländer

17.02.2020

83

KVP

Lektori sa počas prednášky budú venovať hmotnoprávnym aj procesnoprávnym otázkam
viažucim sa k správnym deliktom. Detailne budú skúmať podmienky, za ktorých je určitý
delikt potrebné považovať za trestný delikt (v kontexte rozhodovacej praxe Európskeho súdu
Správne delikty a špecifiká
pre ľudské práva) s osobitným dôrazom na procesné špecifiká konania o takýchto deliktoch
konania o nich - správnoprávne
pred správnym orgánom. Priestor bude venovaný aj otázkam konania vo veciach sankčných
perspektívy a perspektívy
S, P (VSÚ, JČ, AS,
žalôb, pričom lektori zamerajú svoju pozornosť najmä na tzv. moderáciu sankcie (v správnom
JA SR Pezinok
konania o sankčnej žalobe podľa
PČP)
súdnictve), ďalej na otázku upustenia od rozsahu a dôvodov žaloby (vo veciach správneho
Správneho súdneho poriadku
trestania), resp. nadväzujúceho postupu súdu, ako aj téme dopĺňania dokazovania (v rámci
(celoslovenské podujatie)
konania o tzv. sankčnej žalobe). S odkazom na § 195 Správneho súdneho poriadku sa budú
lektori venovať aj vybraným trestnoprávnym inštitútom (a ich analogickej aplikácii v rámci
konania o správnych deliktoch).

1

Potasch, Vallová,
Milučký

10.06.2020

84

KVP

Záväznosť súdnych rozhodnutí
(celoslovenské podujatie)

Záväznosť súdnych rozhodnutí - vnútroštátne a medzinárodné pohľady.

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Wintr

02.06.2020

Metodológia a interpretácia
práva: realistický pohľad

Právnorealistické pohľady na právo a jeho aplikáciu v praxi. Súčasné výzvy tradičnej náuke o
prameňoch práva, o interpretácii a argumentácii v práve. Pluralizmus interpretačných a
FMS, FMP, (VSÚ,
JA SR Pezinok
argumentačných prístupov v práve. Právna interpretácia a argumentácia medzi logikou a
JČ, AS, PČP)
etikou. Argumentácia ústavou, hodnotami a princípmi? Kazuistické prístupy v aplikácii práva.
Rozhodovanie orgánov aplikácie práva: aktivizmus a jeho hranice? Právna (ne)istota?

1

Gábriš

23.01.2019

81

82

85

KVP

KVP

Študijný plán rok 2020
P.č.

86

87

Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

Anotácia / hlavné témy podujatia

Cieľová skupina Miesto konania

Počet
Plánovaní lektori
dní

Dátum konania /
Poznámka

KVP

Prednáška sa zameria na základné inštitúty, ktoré sú upravené v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR) a smernice Európskeho parlamentu a
Základy ochrany osobných
Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov so zameraním na GDPR a údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania,
S, P, VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
Policajnú smernicu
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe
PČP
(celoslovenské podujatie)
takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (tzv. Policajná
smernica). Pozornosť bude venovaná predovšetkým vysvetlením vzťahu medzi týmito dvoma
právnymi aktami, definícií osobných údajov, vecnej a osobnej pôsobnosti GDPR a Policajnej
smernice, základným zásadam spracúvania osobných údajov a ďalším inštitútom, s ktorými
prichádzajú sudcovia a prokurátori do styku pri svojej práci.

1

Mesarčík

10.02.2020

KVP

Pojem volebné právo a jeho možné interpretácie (Objektívne a subjektívne volebné právo;
Aktívne a pasívne volebné právo; Volebná povinnosť). Všeobecnosť volebného práva
(Podmienky volebného práva: ústavná a zákonná úprava; Judikatúra /najmä PL. ÚS 18/2014/;
Prekážky výkonu volebného práva: ústavná a zákonná úprava, judikatúra /najmä PL. ÚS
2/2016/; Praktické aspekty, problémy/praktické vylúčenie niektorých oprávnených voličov z S, P, VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
výkonu volebného práva/). Rovnosť volebného práva (Ústavná a zákonná úprava; Judikatúra PČP
/najmä PL. ÚS 19/98, PL. ÚS 34/99, IV. ÚS 96/07/; Praktické aspekty/problémy). Priamosť
volebného práva (Ústavná a zákonná úprava; Judikatúra /najmä II. ÚS 48/97/, praktické
aspekty/problémy). Tajné hlasovanie (Ústavná a zákonná úprava; Judikatúra /najmä I. ÚS
76/2011/; Praktické aspekty/problémy napr. fotografovanie hlasovacích lístkov a iné).

1

Giba, Domin

18.05.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Malenovský

30.11.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Šváby

25.05.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Hubertová, Urbáneková 16.03.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Príbelský

24.09.2020

Volebné právo, teória a
aplikačná prax (celoslovenské
podujatie)

Úskalie prejudiciálneho dialógu
medzi Súdnym dvorom EÚ a
národnými súdmi
Aktuálna rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ a predbežných otázok.
dokumentované na vybraných
prípadoch (celoslovenské
podujatie)
Vývoj judikakútúry Súdneho
dvora EÚ v oblasti ochrany
Civilnoprávny a trestnoprávny pohľad na ochranu súkromného života a ďalších základných
osobných údajov (celoslovenské práv a slobôd so zameraním najmä na ochranu osobných údajov.
podujatie)
Povinnosti orgánov činných v trestnom konaní pri kontakte s obeťou trestného činu.
Ochrana obetí trestných činov
Prezumpcia obete trestného činu. Obzvlášť zraniteľné obete a ich výsluchy v prípravnom
(celoslovenské podujatie)
konaní, sekundárna viktimizácia. Špecifiká výsluchu dieťaťa ako obzvlášť zraniteľnej obete v
trestnom konaní.
Ukladanie trestov v trestnom
Ukladanie trestov odňatia slobody, poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, mimoriadne zníženie
práve, aktuálna rozhodovacia
trestu ako aj problematika ostatných trestov a vybraných ochranných opatrení.
činnosť súdov (celoslovenské
podujatie)

88

KVP

89

KVP

90

KVP

91

KVP

92

KVP

Dokazovanie – výsluch maloletých z dôrazom na modelovanie priebehu výsluchu maloletých
Sexuálne zneužívanie detí a
osôb. Hodnotenie dôkazov. Páchatelia sexuálneho zneužívania detí: charakteristika
S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
zverených osôb (APVV-16-0471) dospelých a neplnoletých páchateľov, deviantný cyklus páchateľov, sebaospravedlňujúce
PČP)
stratégie páchateľov, význam trestu, terapie a probačných podmienok.

1

Laciak, Karkošková

04.11.2020

KVP

Zákon o dani z pridanej hodnoty
a vybraná judikatúra Súdneho
Relevantné rozsudky a uznesenia Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH a ich priradenie k
dvora EÚ (celoslovenské
príslušným ustanoveniam Zákona o DPH.
podujatie)

1

Zuziková, Beňo

04.06.2020

93

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

Študijný plán rok 2020
P.č.

Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

Počet
Plánovaní lektori
dní

Dátum konania /
Poznámka

Anotácia / hlavné témy podujatia

Cieľová skupina Miesto konania

Európsky zatýkací rozkaz - aplikačné problémy, riešenie praktické otázok, judikatúra EÚ v
oblasti EZR.
Európsky vyšetrovací príkaz (236/2017 Z.z.) - dôvody odmietnutia, osobitné ustanovenia § 20
- § 38, postupy zabezpečovania dôkazov, na ktoré nemožno aplikovať európsky vyšetrovaní
príkaz.
Zákon o cestnej premávke, trestné činy v doprave, znalecká činnosť, aktuálne aplikačné
problémy.

S, P, VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP

1

Kováčová

19.10.2020

S, P, VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP

1

Kováčová

23.11.2020

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Kasanický, Kohút

02.03.2020

Uplatňovanie práva na spravodlivý proces v prípravnom konaní, aplikačné problémy a
aktuálna rozhodovacia činnosť.

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Fénik, Novocký

26.10.2020

94

KVP

Európsky zatýkací rozkaz
(celoslovenské podujatie)

95

KVP

Európsky vyšetrovací príkaz
(celoslovenské podujatie)

96

KVP

97

KVP

98

KVP

Konanie o správnom súdnictve
(celoslovenské podujatie)

Praktické skúsenosti a aplikáciou správneho súdneho poriadku a tvoriaca sa judikatúra
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veciach
správneho súdnictva.

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Baricová, Filová, Naď

11.05.2020

99

KVP

Zákon o slobodnom prístupe k
informáciám (celoslovenské
podujatie)

Aktuálne aplikačné problémy spojené s uplatňovaním Zákona o slobodnom prístupe k
informáciám a aktuálna rozhodovacia činnosť súdov.

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Šingliarová, Wilfling

30.09.2020

100

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
FMS, FMP (VSÚ,
JA SR Pezinok
konania, svedkami, a ďalšími osobami mimo justičnú sústavu. Vedenie pojednávania a
JČ, AS, PČP)
zvládanie krízových situácií. Etický kodex sudcu a prokurátora v praxi. Hon médií po senzácii z
justičního prostredia a systém ich práce.

1

Angyalossy

05.02.2020

101

KVP

S, P (VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP)

1

Milučký, Zemková

02.11.2020

102

KVP

S, P, VSÚ, JČ, AS,
JA SR Pezinok
PČP

1

Šramel, Bartoň

21.09.2020

Trestné činy v doprave
(celoslovenské podujatie)
Právo na spravodlivý proces v
prípravnom konaní
(celoslovenské podujatie)

Kasačná sťažnosť a konanie o nej
Špecifiká právnej úpravy a zameranie na vybrané problémy, s ktorými sa stretáva právna
na kasačnom súde
prax.
(celoslovenské podujatie)
Sloboda prejavu a jej limity v demokratickom a právnom štáte, pričom osobitný akcent kladie
na aktuálnu problematiku slobody prejavu uplatňovanej v prostredí internetu, ktorý v
porovnaní s tradičnými médiami (rozhlas, televízia etc.) umožňuje nielen rýchly a
bezprostredný prístup každého k informáciám, ale súčasne každému jednému človeku
poskytuje priestor pre neobmedzené šírenie svojich myšlienok a názorov. Sloboda prejavu je
tak v podmienkach internetového prostredia takpovediac neobmedzená, absolútna. Z
pohľadu práva je však takýto stav značne problematický. Ústavou garantované práva a
slobody okrem slobody prejavu zahŕňajú totiž aj také práva, ako je právo na súkromie, či
právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. V
prostredí internetu je preto samozrejmé, že ku kolízii týchto práv musí dôjsť. Okrem toho, v
Sloboda prejavu a jej limity v
dôsledku neobmedzenej možnosti slobody prejavu je internet tiež živnou pôdou pre šírenie
demokratickom a právnom štáte rôznorodých nenávistných prejavov, ktoré v konečnom dôsledku napĺňajú až znaky
(s osobitným akcentom na
skutkových podstát trestných činov. Z uvedených dôvodov sa prednáška zaoberá
nenávistné prejavy v prostredí
jednotlivými negatívnymi sprievodnými javmi neobmedzenej slobody prejavu majúce až
internetu, ich trestnoprávne a
trestnoprávny dosah. Prednáška tiež predostiera možnosti právnej regulácie internetového
iné právne dôsledky a súvislosti), prostredia a poukazuje na niektoré možné prístupy k sankcionovaniu protiprávnej činnosti
celoslovenské podujatie
páchanej v internetovom prostredí. Imanentnou súčasťou prednášky je tiež analýza
relevantnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcej sa predovšetkým
internetu, ktorá v posledných rokoch zaznamenala prudký rozvoj. Rovnako je tiež venovaná
pozornosť významným rozhodnutiam Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré mali
dopad na chápanie slobody prejavu na území Slovenskej republiky (nielen vo vzťahu k
internetovému prostrediu). V neposlednom rade sa tiež prednáška zaoberá špecifickými
internetovými zdrojmi, v rámci ktorých v súčasnosti najčastejšie dochádza k zneužitiu
slobody prejavu. Pozornosť je tu venovaná ich povahe, systému fungovania ako aj
špecifickými črtami, ktoré si vyžadujú osobitné prístupy pri objasňovaní a odhaľovaní
protiprávnych (trestných) činov, pri ktorých dochádza k zneužitiu ústavou garantovanej
slobody prejavu.
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Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

Anotácia / hlavné témy podujatia

Cieľová skupina Miesto konania

Počet
Plánovaní lektori
dní

Dátum konania /
Poznámka

KVP

Prednáška sa zameriava na vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii, pričom
Vzájomné uznávanie peňažných
je rozdelená do dvoch oblastí, a to na kontext Európskej únie a kontext Slovenskej republiky. S, P, VSÚ, JČ, AS,
sankcií v Európskej únii
JA SR Pezinok
Téma je venovaná hlavne vplyvom záväzkov Európskej únie na právny poriadok Slovenskej
PČP
(celoslovenské podujatie)
republiky a procesným otázkam v predmetnej oblasti.

1

Klimek

09.03.2020

KVP

Trestné činy súvisiace s
poskytovaním zdravotnej
starostlivosti (celoslovenské
podujatie)

Prednáška bude venovaná prípadom týkajúcich sa zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej
S, P (VSÚ, JČ, AS,
starostlivosti a trestným činom vyplývajúcich z trestnej zodpovednosti zdravotníckych
JA SR Pezinok
PČP)
pracovníkov ako aj riešenie praktických prípadov.

1

Kováč, Moravanský,
Laciaková

12.11.2020

KVP

Realizácia národného projketu Šanca na návrat - práca s odsúdenými vo výstupnom oddiele.
Poznatky z vykonávacej praxe
Nástroje na hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti odsúdených - aktuálny vývoj
S, P, VSÚ, JČ, AS,
Zboru väzenskej a justičnej praxe
JA SR Pezinok
hodnotiacich nástrojov v podmienkach ZVJS. Informácie o podmienečnom prepustení s
PČP
(celoslovenské podujatie)
nariadenou technickou kontrolou - postup ZVJS a garancia návrhu "overených odsúdených".

1

Lulei, Ľorko, Griger,
Máčovský

26.02.2020

106

KVP

107

KVP

108

KVP

109

KVP

Aktuálne právne problémy výkonu funkcie súdneho tajomníka v trestnom konaní v spojení s
akutálnymi zmenami v Trestnom zákone a Trestnom poriadku. Úkony súdneho tajomníka po
Úkony súdneho tajomníka v
podaní obžaloby/návrhu na schválenie dohody o vine a treste. Počítanie lehôt, právoplatnosť
trestnom konaní
a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí. Úkony súdneho tajomníka vo vykonávacom konaní.
Trovy trestného konania.
Dozvedanie sa o traume u obetí trestných činov a o potenciálnych traumách v živote
páchateľov trestných činov môže byť sprostredkovane traumatizujúce aj pre profesionálov v
oblasti trestnej justície, vrátane probačných a mediačných úradníkov. Seminár vymedzí
Aspekty nepriamej traumatizácie
chápanie psychickej traumy a priblíži obsah takých teoretických konceptov ako je sekundárny
probačných a mediačných
traumatický stres, sprostredkovaná traumatizácia (vicarious traumatization) či únava zo
úradníkov (BA, TT, TN, NR)
súcitu (compassion fatigue). Účastníci budú oboznámení so spektrom potenciálnych
následkov nepriamej traumatizácie a možnosťami prevencie, resp. intervencie pri výskyte
tohto javu.
Dozvedanie sa o traume u obetí trestných činov a o potenciálnych traumách v živote
páchateľov trestných činov môže byť sprostredkovane traumatizujúce aj pre profesionálov v
oblasti trestnej justície, vrátane probačných a mediačných úradníkov. Seminár vymedzí
Aspekty nepriamej traumatizácie
chápanie psychickej traumy a priblíži obsah takých teoretických konceptov ako je sekundárny
probačných a mediačných
traumatický stres, sprostredkovaná traumatizácia (vicarious traumatization) či únava zo
úradníkov (BB, ZA)
súcitu (compassion fatigue). Účastníci budú oboznámení so spektrom potenciálnych
následkov nepriamej traumatizácie a možnosťami prevencie, resp. intervencie pri výskyte
tohto javu.
Dozvedanie sa o traume u obetí trestných činov a o potenciálnych traumách v živote
páchateľov trestných činov môže byť sprostredkovane traumatizujúce aj pre profesionálov v
oblasti trestnej justície, vrátane probačných a mediačných úradníkov. Seminár vymedzí
Aspekty nepriamej traumatizácie
chápanie psychickej traumy a priblíži obsah takých teoretických konceptov ako je sekundárny
probačných a mediačných
traumatický stres, sprostredkovaná traumatizácia (vicarious traumatization) či únava zo
úradníkov (KE, PO)
súcitu (compassion fatigue). Účastníci budú oboznámení so spektrom potenciálnych
následkov nepriamej traumatizácie a možnosťami prevencie, resp. intervencie pri výskyte
tohto javu.

ST

JA SR Pezinok +
video prenos

1

Šnajderová

11.11.2020

PaMÚ

JA SR Pezinok

1

Karkošková

11.06.2020

PaMÚ

ÚPV SR Banská
Bystrica

1

Karkošková

14.05.2020

PaMÚ

KS Košice

1

Karkošková

23.04.2020

Študijný plán rok 2020
P.č.

110

Katedra Názov vzdelávacieho podujatia

KVP

111

KVP

112

KVP

113

KVP

114

115

116

117

KVP

Anotácia / hlavné témy podujatia

Cieľová skupina Miesto konania

Vzdelávanie v zmysle obsahovej náplne. Pôsobnosť prokurátora v oblasti trestnej a
netrestnej, organizačné pokyny a príkazy GP SR, statusové zákony prokuratúry, disciplinárna
zodpovednosť prokurátorov. Vzdelávanie z oblasti psychológie, rétoriky, komunikácie s
Prípravné vzdelávanie právnych
verejnosťou a médiami, cvičné psychologické testy, praktické cvičenia na záťažové situácie
čakateľov prokuratúry "Vstupné
PČP (menovaní
pre budúcu funkciu prokurátora. Profesijná etika všeobecne (definícia profesie, profesijná
vzdelávanie“, "Kultivácia
v roku 2019)
deontológia, kodifikácia etických noriem). Etický kódex prokurátora (výklad jednotlivých
osobnosti"
ustanovení). Komentár k Etickému kódexu prokurátorov, následky porušenia pravidiel
prokurátorskej etiky. Etická komisia prokuratúry (postavenie a rozhodovacia činnosť), rozbor
modelovej situácie. Prípadové štúdie (praktické cvičenia).

Počet
Plánovaní lektori
dní

Dátum konania /
Poznámka

DP JA SR
Omšenie

4

skúšobní komisári,
Žilinčík, Kandera,
07.01.-10.01.2020
Habčáková, Šeševičková

PČP (menovaní
v roku 2019)

DP JA SR
Omšenie

4

skúšobní komisári

Vzdelávanie v zmysle obsahovej náplne - oblasť občianskeho práva hmotného a procesného, PČP (menovaní
oblasť medzinárodného práva verejného.
v roku 2019)

DP JA SR
Omšenie

4

Masár, Šeševičková,
Vojčík, Svitana, Sedlák, 14.12.-17.12.2020
Šorl (skúšobní komisári)

Predskúškové sústredenie na
jarný termín OJS (1. časť)

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

DP JA SR
Omšenie

4

Bargel, Baricová,
Mesiarkinová (skúšobní 13.01.-16.01.2020
komisári)

Predskúškové sústredenie na
jarný termín OJS (2. 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.

4

Halásová, Šotiková,
Štrpka, Vojčík, Trnková,
Sedlák, Siman, Slašťan, 27.01.-30.01.2020
Hačková (skúšobní
komisári)

Prípravné vzdelávanie právnych
čakateľov prokuratúry
(vzdelávanie v oblasti verejného
práva - trestné právo, finančné
právo, ústavné právo, správne
právo)
Prípravné vzdelávanie PČP
(oblasť občianskeho práva
hmotného a procesného, oblasť
medzinárodného práva
verejného)

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

VSÚ, JČ, AS, SP

DP JA SR
Omšenie

29.06.-02.07.2020

KVP

Predskúškové sústredenie na
jarný termín OJS (3. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Správne právo, správne súdnictvo a finančné právo; Trestné
právo hmotné, Trestné právo procesné; Ústavné právo; Organizácia a pôsobnosť súdov a
VSÚ, JČ, AS, SP
prokuratúry; Medzinárodné a európske trestné právo.

DP JA SR
Omšenie

4

Rumana, Filová, Šúrek,
Fečík, Bargel, Čentéš,
Šepták, Sepeši,
Kukanová, Kováčová,
Masár, Šeševičková
(skúšobní komisári)

KVP

Predskúškové sústredenie na
jesenný termín OJS (1. časť)

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

DP JA SR
Omšenie

4

Bargel, Baricová,
Mesiarkinová (skúšobní 01.06.-04.06.2020
komisári)

Predskúškové sústredenie na
jesenný termín OJS (2. 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.

4

Halásová, Šotiková,
Štrpka, Vojčík, Trnková,
Sedlák, Siman, Slašťan, 22.06.-25.06.2020
Hačková (skúšobní
komisári)

KVP

VSÚ, JČ, AS, SP

DP JA SR
Omšenie

24.02.-27.02.2020
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KVP

Predskúškové sústredenie na
jesenný termín OJS (3. časť)

Anotácia / hlavné témy podujatia

Cieľová skupina Miesto konania

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Správne právo, správne súdnictvo a finančné právo; Trestné
právo hmotné, Trestné právo procesné; Ústavné právo; Organizácia a pôsobnosť súdov a
VSÚ, JČ, AS, SP
prokuratúry; Medzinárodné a európske trestné právo.

DP JA SR
Omšenie

119

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

úspešní
kandidáti na
funkciu sudcu v
JA SR Pezinok
hromadnom
výberovom
konaní

120

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
Prípravné vzdelávanie
prípadov, náležité odôvodňovanie rozhodnutí; Konanie bez zbytočných prieťahov. Simulácia
KSP/KVP kandidátov na funkciu sudcu (2.
pojednávania v trestnej veci; Účasť verejnosti a médií v pojednávacej miestnosti; Nácvik
časť)
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.

úspešní
kandidáti na
funkciu sudcu v
JA SR Pezinok
hromadnom
výberovom
konaní

121

KSP/KVP Výročná dvojdňová konferencia

2 x v roku 2020

122

KSP

Odborné jazykové kurzy (3
semestre) anglického,
francúzskeho jazyka

20 x v roku 2020 (jedná sa o 1,5 ročné kurzy)

123

KSP

Špecializované trojdňové
vzdelávanie v anglickom jazyku
(trojdňové odborné kurzy AJ)

2 x v roku 2020

124

KSP

125

KSP

126

KSP

127

KSP

128

KSP

129

KSP

Päťdňové vzdelávacie podujatia v
anglickom jazyku (letná jazyková
škola)
Špecializované trojdňové
vzdelávanie vo francúzskom
jazyku (trojdňové odborné kurzy
FJ)
Päťdňové vzdelávacie podujatia
vo francúzskom jazyku (letná
jazyková škola)
Skupinové 5 dňové zahraničné
stáže
Individuálne 1-mesačné
zahraničné stáže
Individuálne 6 mesačné
zahraničné stáže

2 x v roku 2020

2 x v roku 2020

2 x v roku 2020
3 x v roku 2020
12 x v roku 2020
2 x v roku 2020

Počet
Plánovaní lektori
dní

Dátum konania /
Poznámka

4

Rumana, Filová, Šúrek,
Fečík, Bargel, Čentéš,
Šepták, Sepeši,
Kukanová, Kováčová,
Masár, Šeševičková
(skúšobní komisári)

07.09.-10.09.2020

2

Sopoliga, Žilinčík, Šorl

dátum bude určený po
vypísaní HVK

2

Mozner, Hrubala, Duditš

dátum bude určený po
vypísaní HVK

