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rok 2022 
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Poznámka / Dátum 
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1 OP EVS 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 

justičnú sústavu.  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, PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Angyalossy 29.03.2022

2 OP EVS KSP/KVP
Náhrada nemajetkovej ujmy z pohľadu civilného a trestného 

sudcu

Všeobecne o náhrade nemajetkovej ujmy. Kritériá pre stanovenie primeranej náhrady nemajetkovej ujmy a procesný 

postup pri jej priznávaní. Nemajetková ujma v prípade niektorých nedbanlivostných trestných činov. Nemajetková 

ujma v prípade niektorých úmyselných trestných činov.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Angyalossy, Vojtek 30.03.2022

3 JA SR 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 

justičnú sústavu.  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, PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Angyalossy 25.10.2022

4 JA SR KSP/KVP
Náhrada nemajetkovej ujmy z pohľadu civilného a trestného 

sudcu

Všeobecne o náhrade nemajetkovej ujmy. Kritériá pre stanovenie primeranej náhrady nemajetkovej ujmy a procesný 

postup pri jej priznávaní. Nemajetková ujma v prípade niektorých nedbanlivostných trestných činov. Nemajetková 

ujma v prípade niektorých úmyselných trestných činov.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Angyalossy, Vojtek 26.10.2022

5 OP EVS KVP
Trestná zodpovednosť právnických osôb z pohľadu štátnych 

zástupcov v Českej republike

Prvá časť sa bude venovať niektorým aplikačným súvislostiam českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

z pohľadu teórie a praxe a poznatkom Nejvyššího státního zastupitelství o postupoch orgánov činných v trestnom 

konaní vo veciach týkajúcich se trestnej zodpovednosti právnických osôb. Druhá časť bude zameraná na právnu 

konštrukciu exkulpácie, resp. nepričítateľnosti trestnej zodpovednosti právnickej osoby podľa českého zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob, postupu k vyhodnocovaniu compliance programov a ďalších nástrojov (napr. etický 

kódex, vzdelávacie akcie), ktoré obchodné spoločnosti prijímajú k zvládnutiu trestnpprávnych rizík, praktickým 

odporúčaniam pre potreby dokazovania orgánov činných v trestnom konaní vrátane rozdielnosti požadaviek na strane 

malých, stredných a veľkých firiem a nakoniec aj informáciám z rozboru najnovšej judikatúry a podnikových návodov k 

očakávaným možnostiam zbavenia právnickej osoby trestnej zodpovednosti.  

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Žďársky, Chromý 05.05.-06.05.2022

6 OP EVS KVP

Sudca pre prípravné konanie, aktuálna judikatúra k väzbe a 

rozhodovanie po podaní námietky zaujatosti, skutok a jeho popis 

v skutkovej vete

Zameranie podujatia:

1/ postavenie sudcu pre prípravné konanie, krátke zhrnutie k rozsahu jeho pôsobnosti, s aktuálnou judikatúrou k 

rozhodovaniu o väzbe už po novele Trestného poriadku ohľadne 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.),

2/ skutok a jeho vymedzenie a popis v skutkovej vete jednak v rozhodnutiach o väzbe ako i 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).  

FMS, FMP (VSÚ, 

AS, PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Kováčová, Hrvola 17.03.-18.03.2022

7 OP EVS KVP

Nenávistné prejavy, hranice slobody prejavu a trestných činov z 

nenávisti, nenávistné prejavy na internete a v médiách vo 

verejnom priestore. Právne a mimoprávne východiská pre trestný 

postih extrémistickej kriminality

Šírenie nenávistných prejavov na internete, sociálnych sieťach, vo verejnej sfére a v médiách je v súčasnosti závažným 

problémom. Otázka, pokiaľ siaha sloboda prejavu a čo je už nenávistný alebo extrémistický prejav, ktorý môže 

demokratický štát legitímne potláčať a stíhať, je v súčasnosti veľmi aktuálna.Niektoré špecifické témy v oblasti 

extrémistickej kriminality, či už právne, kazuistické, ale aj mimoprávne. Právne: rozbor niektorých trestných vecí 

realizovaných na ÚŠP, výklad právnych pojmov aj mimo trestného práva - osobnostné práva, česť, dôstojnosť, význam 

znaleckého dokazovania v odvetví politický extrémizmus, význam digitálnej stopy v trestnom konaní o trestných činoch 

extrémizmu, hranice medzi priestupkami extrémizmu a trestnými činmi extrémizmu a pod.). Mimoprávne: nenávisť 

ako základný pojem extrémistickej kriminality, súčasne termín z psychológie či psychiatrie. Historický exkurz - výlučne 

pre potreby aplikácie skutkových podstát niektorých trestných činov extrémizmu - fašizmus, nacizmus, komunizmus a 

pod. 

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Honz, Wilfling, Milo 12.09.-13.09.2022

8 OP EVS KVP Rozsudok v trestnom konaní Náležitosti rozsudku a jeho náležité odôvodňovanie. Riešenie praktických problémov.
FMS, FMP (VSÚ, 

AS, PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Bargel 17.02.-18.02.2022

9 OP EVS KVP Aktuálna judikatúra ESĽP vzťahujúca sa na domáce násilie

Aktuálna judikatúra ESĽP k problematike domáceho násilia najmä z pohľadu článkov 2 a 3 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd (právo na život a zákaz zlého zaobchádzania) a článku 8 Dohovoru (právo na 

rešpektovanie súkromného a rodinného života) so zameraním na rozhodovaciu činnosť ESĽP vo vzťahu k Slovenskej 

republike a Českej republike a na jeho najvýznamnejšie rozhodnutia z posledného obdobia vo vzťahu k iným štátom.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Bálintová, Petrová 06.10.-07.10.2022

10 OP EVS KVP Práva detí v judikatúre ESĽP pre opatrovníckých sudcov Aktuálna judikatúra ESĽP k právam detí zameraná na činnosť sudcov rozhodujúcich v opatrovníckej agende. S (VSÚ, AS)
JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Bálintová, Petrová 21.04.2022

11 OP EVS KVP Ako sa vysporiadať s rozdielnymi závermi znaleckých posudkov

Cieľom seminára je praktickou a zrozumiteľnou formou oboznámiť účastníkov s problematikou znaleckého skúmania v 

odbore ekonomika. Na príkladoch z českej i zahraničnej praxe ukáže, ako pristupovať k zadávanie znaleckého posudku, 

ako interpretovať jeho závery, ako vyhodnotiť, ak je pre daný účel, predložený znalecký posudok použiteľný. Časť 

seminára bude tiež venovaná prípadu, keď dvaja alebo viacerých odborníkov dospeje k úplne odlišným záverom a 

možnostiam riešenia tohto problému.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Krabec 23.06.2022
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12 JA SR KVP Aktuálne témy vo väzenstve v kontexte trestnej justície

V prvej časti podujatia lektori predstavia hodnotiace nástroje aplikované u odsúdených vo výkone trestu odňatia 

slobody, ktoré sú aktuálne vyvíjané a používané v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže slúžiace na predikciu 

sociálneho zlyhania a recidívy a na hodnotenie nebezpečnosti vážnej ujmy pre spoločnosť a priblížia výstupy z pilotných 

testovaní uvádzaných nástrojov počas implementácie národného projektu „Šanca na návrat“. V druhej časti podujatia 

je pozornosť venovaná aktuálnym zmenám vykonávacieho konania v kontexte legislatívnych zmien v zákone č. 

221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších právnych predpisov a v zákone č. 475/2005 Z. z.  o výkone trestu 

odňatia slobody v znení neskorších právnych predpisov.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Ľorko, Lulei, Griger 07.04.2022

13 JA SR KVP Zákonnosť, prípustnosť a použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní
Zadováženie dôkazov v predsúdnom konaní, zákonnosť dôkazov zabezpečených v prípravnom konaní, prípustnosť a 

použiteľnosť dôkazov v súdnom konaní. 

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Príbelský 19.05.2022

14 JA SR 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, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Príbelský 10.11.2022

15 OP EVS KVP
Trestná zodpovednosť právnických osôb - teroetické a praktické 

apekty (komparatívny pohľad)

Súčasťou prednášky bude prezentácia slovenskej a českej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb a to 

tak v teoretickej rovine, tak aj v praktickej rovine. Dôraz bude kladený na kľúčové hmotnoprávne a procesnoprávne 

inštitúty – rozsah kriminalizácie, pričítateľnosti, prenesenie dôkazného bremena, právneho nástupníctva, či 

zastupovanie právnickej osoby v trestnom konaní. Obsahom prednášky bude rovnako aktuálna judikatúra, a to najmä 

zo strany Najvyššieho súdu Českej republiky a Ústavného súdu Českej republiky a predstavenie kľúčových bodov 

Metodiky českého Najvyššieho štátneho zastupiteľstva k problematike zbavenia sa trestnej zodpovednosti. 

FMS, FMP (VSÚ, 

AS, PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Bohuslav, Strémy 16.11.2022

16 JA SR KVP Metodológia a interpretácia práva

Súčasné právne myslenie je v teoretických predstavách charakterizované vierou v jedinú správnu odpoveď v práve, t.j. 

vierou, že pomerne jednoduchými operáciami – zväčša logickými dedukciami vychádzajúcimi z textu právnych 

predpisov alebo z právnych princípov – je možné nájsť jediné (s)právne riešenie na akýkoľvek právny problém. Zárukou 

právnej istoty tu má byť spísané, kodifikované právo a konsenzus na právnych princípoch. Skepticky však k tejto 

predstave o fungovaní práva pristupujú právni realisti (napríklad aj v aktuálnej podobe talianskeho a francúzskeho 

právneho realizmu), a to najmä s poukazom na fenomén pluralistickej interpretácie práva. Majú totiž za to, že 

akokoľvek dokonalý kódex alebo zákon predstavuje vlastne iba normatívnu dispozíciu, ktorá podlieha interpretácii na 

to určených orgánov aplikácie práva (primárne súdov), a tie majú v moci obsah zákona vyložiť dokonca aj protikladne s 

tým, čo by adresát práva očakával. Podľa realistov je totiž vraj možné rovnako dobre z textu zákona vyvodiť aj dve či 

viacero protikladných, navzájom sa vylučujúcich, ale zároveň rovnako dobre zdôvodnených a akceptovateľných riešení. 

Istota a systematickosť práva tak akoby čelí neistote a nesystematickosti právnej interpretácie v aplikačnej praxi, ktorá 

podľa realistov sama v konečnom dôsledku tvorí skutočné právo – skutočným právom je totiž podľa nich právo 

prejavujúce sa v aplikačnej praxi. Či sa s týmto názorom stotožníme alebo nie, aj klasickému právnikovi je určite 

zrejmé, že právna interpretácia a s ňou úzko súvisiaca právna argumentácia predstavujú rozhodujúci faktor v snahe o 

právnu istotu a o „(s)právnu odpoveď“.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Gábriš 18.01.2022

17 JA SR KVP
Špecifické aplikačné problémy pri trestnom postihu ekonomickej 

kriminality

Podstatou odborného seminára je priblíženie aktuálnych osobitných aplikačných problémov pri trestnom postihu 

majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti, ktoré sa čoraz častejšie vyskytujú v praxi orgánov činných v trestnom 

konaní a súdov ako aj v obhajobných tvrdeniach obvinených osôb. Cieľom je nielen teoretické vysvetlenie ťažiskových 

problémových oblastí ako je založenie trestnoprávnej zodpovednosti rozhodnutím kolektívneho orgánu právnickej 

osoby, možností vylúčenia úmyselného zavinenia pri spoliehaní sa na správnosť odbornej rady, respektíve konanie 

spoločnosti v kríze a možnosť posúdenia takéhoto konania ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu, ale aj 

poukázanie na konkrétne rozhodnutia súdov, ktoré sa uvedenými problémami už zaoberali.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Šamko 22.03.2022

18 OP EVS KVP Limity základných práv: Súdy ako akteri 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. Okrem samotného rozboru týchto "hard cases" má stretnutie ambíciu tiež rozvinúť zručnosti v oblasti 

právnej argumentácie, výkladu zložitých právnych pojmov a zamyslieť sa nad vzťahom súdnej moci k ostatným moci a 

ľudu.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Zbíral 28.02.2022

19 JA SR KVP Problematike výživného k maloletým deťom 

Hlavné témy: Všeobecná právna úprava vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, Kritériá a spôsob výpočtu výšky 

výživného (zásada materiálnej pravdy, doklady potrebné na výpočet výživného), Konkrétne prípady, modelové situácie, 

súdna prax, Výživné – tabuľkové alebo individuálne určované? - diskusia.

S (VSÚ, AS) JA SR Pezinok 1 Slobodová 30.05.2022

20 OP EVS KVP
Vývoj a aktuálna judikatúra v oblasti drogovej trestnej činnosti; 

znalecká činnosť v oblasti drogovej trestnej činnosti 
Aktuálna judikatúra NS SR, riešenie aplikačných problémov; aktuálne otázky v rámci znaleckej činnosti.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Zeleňáková, Wänkeová, 

Novomeský
29.09.-30.09.2021

21 OP EVS KVP Finančné vyšetrovanie V. - aktuálne aspekty a skúsenosti
Seminár bude venovaný otázkam zaisťovania majetku v trestnom konaní, vrátane judikatúry k zaisťovacím inštitútom. 

Prezentované budú praktické skúsenosti z finančného vyšetrovania a problémy prania špinavých peňazí. 

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Majerník, Brunnerová, 

Pukovec
28.11.-29.11.2022
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22 OP EVS KVP Prejudiciálne otázky

Predkladanie prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru EÚ v trestných veciach a súvisiacich s osobitnými zákonmi v 

oblasti uznávania rozhodnutí v trestných veciach. Teória prejudiciálneho konania a rozbor slovenských konaní v 

trestných veciach.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Ondrejová, Kováčová, 

Ricziová
03.11.-04.11.2022

23 JA SR KVP Európsky prokurátor Aplikačné problémy a justičná spolupráca v trestných veciach.
S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Ondrejová, Novocký, 1 z 

EDP (JUDr. Ontkovičová, 

JUDr. Peružeková, JUDr. 

Sivák, JUDr. Krajčovič)

12.05.-13.05.2022

24 OP EVS KVP Počítačová kriminalita I Vysvetlenie základných pojmov a ich významu v trestnom konaní, cezhraničné zabezpečovanie elektronických dôkazov
S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Boháčik, Bacigál 12.04.2022

25 OP EVS KVP Počítačová kriminalita II 
Špecifickejšie otázky digitálnych stôp a zabezpečovania elektronických dôkazov, vrátane cezhraničného 

zabezpečovania, pre pokročilejších poslucháčov.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Boháčik, Bacigál, Málek 22.09.-23.09.2022

26 OP EVS KVP Prostriedky operatívno-pátracej činnosti 
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti v rámci vyhľadávania a vyšetrovania a ich použiteľnosť a realizácia v konaní 

pred súdom.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Málek, Bradáčová, 

Hrubala
31.01.-01.02.2022

27 OP EVS KVP Uznávanie a výkon trestných sankcií medzi členskými štátmi EÚ Aktuálna judikatúra SD EÚ, ÚS SR a NS SR; riešenie aplikačných problémov.
S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Kováčová, Mozner 28.04.-29.04.2022

28 OP EVS KVP
Európsky zatýkací rozkaz a vydávacie konanie na podklade 

medzinárodného zatýkacieho rozkazu

Aktuálna judikatúra SD EÚ, ESĽP, ÚS SR a NS SR; porovnanie a využívanie jednotlivých inštitútov v aplikačnej praxi a 

riešenie problémov.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Kováčová, Mozner 27.10.-28.10.2022

29 JA SR KVP
Všeobecná správna žaloba (všeobecná správna žaloba, konanie o 

správnej žalobe, odkladný účinok a rozhodnutie súdu)

Aktívna a pasívne legitimácia v konaní podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku, analýza aktuálnej 

rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít, európskych súdov a správnych súdov vybraných európskych krajín. 

Postavenie prokurátora v konaní podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku

Opomenutý účastník a jeho procesné práva. Obsahové náležitosti všeobecnej správnej žaloby, jej rozšírenie alebo 

doplnenie. Aktuálne otázky týkajúce sa priznávania odkladného účinku správnej žaloby. Rozhodnutia súdu o správnej 

žalobe a peňažná moderácia. Ešte jedna poznámka k rozhodnutiu súdu pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia o 

nesprístupnení informácie.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Slávik 16.06.2022

30 OP EVS 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, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Záleská, Hrivnák 19.09.-20.09.2022

31 JA SR KVP Infozákon vs. Ochrana citlivých údajov

Predmetom prednášky by bola judikatúra Najvyššieho súdu SR  k rozhodnutiam povinných osôb podľa zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobode informácií vo vzťahu k ochrane osobných údajov a utajovaných skutočností v pôsobnosti 

povinných osôb. Ide o oblasť nielen explicitných  ale aj tzv. implicitných  obmedzení prístupu k informáciám, ktoré 

vyplývajú z osobitných právnych predpisov. 

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Rumana 26.09.2022

32 OP EVS KVP Daňové úniky a daňová kriminalita
Spôsoby páchania a prejavy daňových únikov so zameraním na oblasť DPH – karuselové a reťazcové podvody. 

Spolupráca správcu dane a OČTK.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Málek, Žežulka 07.03.-08.03.2022

33 OP EVS KVP Právny pluralizmus

Pojem právny pluralizmus vystihuje veľmi rôzne situácie, a tak sa stal jedným  z centrálnych pojmov postmoderny v 

práve.  Aj v súčasnej Európe žijeme v podmienkach  platnosti viacerých právnych systémov s vlastnými základnými 

normami i pravidlami uznania. Orgány aplikácie práva sú postavené pre situáciu, keď si viaceré „práva“ robia nárok na 

autoritatívne presadenie sa. Musia tak zodpovedať aj otázky vzťahu rôznych systémov, prameňov práva, výkladových 

metód a podobne. Vo viacerých aspektoch nejde o historicky unikátnu situáciu. Akosi samozrejme sa však spoliehame, 

že koexistujúce právne systému budú vychádzať z kompatibilných, ak nie priamo identických ideových základov a budú 

tak disponovať rovnakým štýlom myslenia. Nemusí to tak ale nevyhnutne byť. Strety v súčasnosti vidíme napríklad pri 

snahe nadnárodných ale aj národných orgánov univerzálnejšie modelovať inštitúcie a vykladať právne koncepty 

(napríklad aj pojem nezávislosti súdnej moci). Ambíciou seminára je predstaviť a v základných rámcoch ukotviť pojem 

právneho pluralizmu, ukázať jeho manifestáciu na úrovní stretu európskych a národných štandardov v rámci súdnej 

moci (vrátene rozhodnutí ESD a ESĽP), spôsob, akými s rôznymi právami a právnymi poriadkami narábajú domáce súdy 

a prienik prvku kontradiktórnosti prípravného konania z angloamerického systému aj na pozadí psychologických 

výskumov .

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2

Colotka, Bárany, Káčer, 

Berdisová, Tokár, 

Kurilovská

10.02.-11.02.2022

34 OP EVS KVP Vedenie hlavného pojednávania
Interaktívny tréning s nácvikom rôznych situácií vznikajúcich pri vedení hlavného pojednávania. Odporúčané techniky 

výsluchu. Kontradiktórne dokazovanie. Riešenie praktických problémov. 

FMS, FMP (VSÚ, 

AS, PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Hrubala, Vasičáková 

Očenášová
21.11.-22.11.2022

35 JA SR KVP
Zodpovedanie otázok v znaleckých posudkoch z medicínskej 

oblasti (moderovaný diskusný panel)

Význam správnej metodológie znaleckého posudku v odbore Zdravotníctvo a farmácia. Bias v znaleckej činnosti. 

Znalecká činnosť vo vybraných prípadoch trestného a civilného konania: kazuistiky z praxe znaleckého ústavu. 

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1

Moravanský, Kováč, 

Laciaková
08.11.2022
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36 JA SR KVP
Inštitút predbežného šetrenia ako efektívny nástroj na 

minimalizovanie rizikových faktorov recidívy

Cieľom prednášky je priblížiť problematiku inštitútu predbežného šetrenia prostredníctvom jednotlivých modelov, 

ktoré posilňujú kvalitatívny rámec terciárnej prevencie. Probační a mediační úradníci získajú poznatky a vedomosti, 

ktoré sú relevantné za účelom vykonateľnosti jednotlivých inštitútov vo vzťahu k sociálnemu výcviku, inému 

výchovnému programu, trestu povinnej práce alebo elektronickému monitoringu

PaMÚ JA SR Pezinok 1
Cehlár, Ďurkechová, 

Petričko
17.05.2022

37 JA SR KVP
Inštitút predbežného šetrenia ako efektívny nástroj na 

minimalizovanie rizikových faktorov recidívy

Cieľom prednášky je priblížiť problematiku inštitútu predbežného šetrenia prostredníctvom jednotlivých modelov, 

ktoré posilňujú kvalitatívny rámec terciárnej prevencie. Probační a mediační úradníci získajú poznatky a vedomosti, 

ktoré sú relevantné za účelom vykonateľnosti jednotlivých inštitútov vo vzťahu k sociálnemu výcviku, inému 

výchovnému programu, trestu povinnej práce alebo elektronickému monitoringu

PaMÚ ÚPV BB 1
Cehlár, Ďurkechová, 

Petričko
31.05.2022

38 JA SR KVP
Inštitút predbežného šetrenia ako efektívny nástroj na 

minimalizovanie rizikových faktorov recidívy

Cieľom prednášky je priblížiť problematiku inštitútu predbežného šetrenia prostredníctvom jednotlivých modelov, 

ktoré posilňujú kvalitatívny rámec terciárnej prevencie. Probační a mediační úradníci získajú poznatky a vedomosti, 

ktoré sú relevantné za účelom vykonateľnosti jednotlivých inštitútov vo vzťahu k sociálnemu výcviku, inému 

výchovnému programu, trestu povinnej práce alebo elektronickému monitoringu

PaMÚ KS KE 1
Cehlár, Ďurkechová, 

Petričko
14.06.2022

39 JA SR KVP
Profesionálne zručnosti probačného a mediačného úradníka a ich 

využitie v praxi 

Prednáška je kontinuálnou nadstavbou predchádzajúcich vzdelávacích aktivít, ktorá umožní probačným a mediačným 

úradníkom posilniť oblasť profesionálnych zručností v procese tvorby a prehodnocovania probačných plánov a 

programov. Cieľom vzdelávacieho modulu je priblížiť vybrané oblasti zaobchádzania tak, aby účastníci tohto programu 

ich dokázali vhodnou intervenciou aplikovať v praxi, a tým minimalizovali rizikové faktory, ktoré môžu byť príčinou 

recidívy

PaMÚ JA SR Pezinok 1 Kršková, Škarbová 03.10.2022

40 JA SR KVP
Profesionálne zručnosti probačného a mediačného úradníka a ich 

využitie v praxi 

Prednáška je kontinuálnou nadstavbou predchádzajúcich vzdelávacích aktivít, ktorá umožní probačným a mediačným 

úradníkom posilniť oblasť profesionálnych zručností v procese tvorby a prehodnocovania probačných plánov a 

programov. Cieľom vzdelávacieho modulu je priblížiť vybrané oblasti zaobchádzania tak, aby účastníci tohto programu 

ich dokázali vhodnou intervenciou aplikovať v praxi, a tým minimalizovali rizikové faktory, ktoré môžu byť príčinou 

recidívy

PaMÚ ÚPV BB 1 Kršková, Škarbová 10.10.2022

41 JA SR KVP
Profesionálne zručnosti probačného a mediačného úradníka a ich 

využitie v praxi 

Prednáška je kontinuálnou nadstavbou predchádzajúcich vzdelávacích aktivít, ktorá umožní probačným a mediačným 

úradníkom posilniť oblasť profesionálnych zručností v procese tvorby a prehodnocovania probačných plánov a 

programov. Cieľom vzdelávacieho modulu je priblížiť vybrané oblasti zaobchádzania tak, aby účastníci tohto programu 

ich dokázali vhodnou intervenciou aplikovať v praxi, a tým minimalizovali rizikové faktory, ktoré môžu byť príčinou 

recidívy

PaMÚ KS KE 1 Kršková, Škarbová 17.10.2022

42 OP EVS 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, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Foldyna, Jurina, Kohút 02.03.2022

43 JA SR KVP Trestné činy proti životnému prostrediu

Aplikačné problémy a špecifiká prípravného konania vybraných trestných činov proti životnému prostrediu (nelegálne 

nakladanie s odpadmi; porušovanie ochrany rastlín, živočíchov a drevín; týranie zvierat; pytliactvo). Postavenie 

jednotlivých stráží (rybárska stráž, stráž prírody a pod.) v rámci trestného konania.  Rozhodovacia prax súdov týkajúca 

sa trestných činov proti životnému prostrediu. Úvahy k právnej úprave de lege ferenda.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Sarvaš, Hric, Weissová 28.09.2022

44 OP EVS KVP Justičná spolupráca v trestných veciach

Spoločné vyšetrovacie tímy (JIT). Európsky vyšetrovací príkaz a žiadosť o právnu pomoc. Praktické cvičenia. Rozvíjanie 

špecifických schopností, diskusia o aktuálnej judikatúre SDEU a ESĽP v oblastiach ako EZR, extradícia či uznávanie a 

výkon cudzozemských rozhodnutí a pod.).

P, PČP

JA SR Pezinok 

(prípadne 

regióny)

1
Zeman, Polák, zástupca 

prokuratúry
13.06.2022

45 OP EVS KVP Domáce násilie

Detekcia, identifikacia, ako postupovať pri prvotných úkonoch a následne počas HP: fixácia prvotnej výpovede obete, 

procesné riziká „ne bis in  idem“, znalecké posudky, predlžovanie trestného konania vo vzťahu k výpovediam obetí, 

svedkov.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Foldyna 14.09.2022

46 OBSE KVP
Prokurátori a tréning vo veciach trestných činov motivovaných 

nenávisťou (kaskádové školenie), OBSE / ODIHR / PAHCT 

Predstavenie programu PAHCT. Ozrejmenie špecifických atribútov trestných činov motivovaných nenávisťou a ich 

stíhania. Identifikácia predsudkovej motivácie v potenciálnej trestnej veci motivovanej nenávisťou medzinárodný a 

regionálny právny rámec. Ide o kaskádové školenie, ktoré sa uskutočňuje v spolupráci s ODHIR-om na základe 

uzatvoreného memoranda. 

nominovaní 

účastníci (P)

DP JA SR 

Omšenie
2

lektori ako aj obsadenie 

účastníkov bude 

doplnené GP SR

14.11.-16.11.2022

46 JA SR KVP Odškodňovanie obetí obchodovania s ľuďmi

Predstavenie systému odškodňovania obetí násilných trestných činov v zmysle zákona č. 274/2017 Z. z. s dôrazom na 

obete obchodovania s ľuďmi, vplyv systematickej zmeny odškodňovania obetí násilných trestných činov od 01.07.2021 

vo vzťahu k obetiam obchodovania s ľuďmi. Možnosti  pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, ochranné opatrenia pre 

obete obchodovania s ľuďmi. 

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Sopata, Pussová,  Fialová 03.05.2022

47 JA SR KVP Ukladanie alternatívnych trestov  

Školenie je zamerané na restoratívnu justíciu a jej aplikáciu v praxi. Počas školenia sa poslucháči oboznámia s 

problematikou ukladania trestov nespojených s odňatím slobody a zároveň trestov, ktorých výkon je spojený s 

činnosťou probačných a mediačných úradníkov. Téma je zmeraná na probačný dohľad, ukladanie primeraných 

povinností a obmedzení podľa § 51 ods. 3 a 4 Trestného zákona a ich realizácia, elektronický monitoring v 

podmienkach trestu domáceho väzenia či náhrady väzby, trest povinnej práce a ochranný dohľad.

FMS, FMP (VSÚ, 

AS, PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Petričko 06.06.2022
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48 JA SR KVP
Administratívne úkony a organizácia trestného oddelenia v 

prípravnom konaní 

Školenie je zamerané na prípravné konanie z pohľadu organizácie súdneho oddelenia a administratívnych úkonov. 

Počas školenie sa uchádzači oboznámia s agendou prípravného konania a zjednotenia postupov v konaní v agendách 

0T a Tp. V agende 0T sa uchádzači oboznámia s procesným postupom pri rozhodovaní sudcu pre prípravné konanie o 

vine a treste postupom podľa § 204 Tr. por. a 348 Tr. por. V agende 0Tp sa uchádzači oboznámia s procesnými 

postupom a realizáciou úkonov prípravného z pohľadu administratívnych úkonov. (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 11.04.2022

49 JA SR KVP
Trestný čin poškodzovania a znehodnocovania archeologického 

dedičstva podľa § 249 Trestného zákona

Prierez problematikou Trestného činu poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva podľa § 249 Tr. 

zák. s hľadiska problematiky dokazovania v trestnom konaní, najmä s poukazom na konkrétnu judikatúru. Stav 

rozhodovacej činnosti súdov SR s praktickým rozborom konkrétnych prípadov, najmä, v ktorých prebehlo odvolacie 

konanie, teda, kde prípad neskončil trestným rozkazom, skráteným rozsudkom, rozsudkom schvaľujúcim dohodu o 

vine a treste a pod.. Oprávnená držba archeologických nálezov vo vzťahu k platnosti jednotlivých právnych úpravy od 

roku 2018 doposiaľ. Historický pohľad na vývoj právnej úpravy a zásadné zmeny v právnych pomeroch týkajúcich sa 

archeologických nálezov od 10.12.1918  doposiaľ / najmä Zákon č. 64/1918 Sb. zo dňa 10.12.1918 o mimořádných 

přechodních ustanoveních na Slovensku, Zákon Slovenskej národnej rady zo dňa 29.08.1958 č.7/1958 Sb.n. SNR o 

kultúrnych pamiatkach, Zákon Slovenskej národnej rady z 09.04.1987 č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej 

starostlivosti a Zákon č. 49/2002 Z.z. zo dňa 19.12.2001 o ochrane pamiatkového fondu /pamiatkový zákon/. Aplikácia 

predpisov najmä vo vzťahu k preukazovaniu oprávnenosti nadobúdania archeologických nálezov do vlastníctva iného 

subjektu než štátu, oprávnenosti subjektu vykonávajúcemu archeologický výskum, oprávnenosti vytvárať zbierky 

takých predmetov, ich prechovania a nakladania s nimi, povahy činnosti tzv. detektoristov. Praktické prípady vo vzťahu 

k štádiu dokazovania jednotlivých znakov tohto trestného činu v jeho základnej i kvalifikovaných skutkových 

podstatách. Znalecké dokazovanie, jeho úloha v trestnom konaní najmä v konaní pred súdom, vhodnosti znalca v 

odbore Kultúra, odvetvie Archeológia s prípadným dosahom do ďalších znaleckých špecializácii najmä s pohľadu 

obhajoby. Identifikovanie a odstraňovanie nejasností znaleckého skúmania vykonaného v prípravnom konaní napr. vo 

vzťahu k predbežnému vyjadreniu pamiatkového ústavu SR, a to za účelom určovania povahy nájdených resp. 

zaistených predmetov a určenie výšky spôsobenej škody pri tomto trestnom čine s kritériami, ktoré je potrebné 

zohľadňovať pri určovaní výšky škody ako kvalifikačnej okolnosti. Povaha a výmera aktuálnej úrovne trestania s 

priestorom pre úvahy o ich primeranosti z hľadiska dotknutého významu pre kultúrne bohatstvoSR a aj v širšom 

kontexte. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Sninský

presun z roku 2021, 

07.12.2022

50 OP EVS 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, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Vernarský 21.10.2022

51 OP EVS KSP
Vybrané témy ochrany finančného spotrebiteľa so zameraním na 

spotrebiteľský úver 

Témy vzdelávacieho podujatia sa opierajú o praktické skúsenosti a postupy Národnej banky Slovenska, ktorá už šiesty 

rok vykonáva dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Zameranie prednášok na úvery pre 

obyvateľstvo odráža realitu sporov vznikajúcich práve z úverových vzťahov. Okrem základných pojmov sa lektori 

podujatia sústredia aj na otázky formy a náležitostí zmluvy o spotrebiteľskom úvere a úvere na bývanie, pripadne iných 

zmluvných podmienok, ktoré môžu byť podrobené prieskumu prijateľnosti. RPMN ako základná referenčná veličina pre 

spotrebiteľa je taktiež téma, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť, keďže jej výpočet je komplikovaný a 

premenné vstupujúce do jej výpočtu bývajú taktiež predmetom sporu. Aktuálnou otázkou je hodnotenie schopnosti 

klienta splácať poskytnutý úver. Zámerom je vysvetliť princípy hodnotenia bonity klienta bankou alebo nebankovým 

veriteľom, východiská týkajúce sa zhromažďovania dát vstupujúcich do hodnotenie bonity, výpočet ukazovateľa 

schopnosti splácať  a koreláciu medzi zákonnou právnou úpravou a opatreniami vydanými Národnou bankou 

Slovenska. Neoddeliteľnou súčasťou témy sú aj súkromnoprávne následky porušenia povinností veriteľa pri 

preverovaní bonity klienta, diferencované podľa závažnosti týchto porušení. Súčasťou prednášky je aj pohľad orgánu 

dohľadu na postupy veriteľa súvisiace s omeškaním spotrebiteľa pri vymáhaní pohľadávok. Lektori stručné oboznámia 

poslucháčov s novinkami pripravenými pre oblasť poskytovania spotrebiteľských úverov ako vyplývajú z návrhu novej 

smernice o spotrebiteľských úveroch.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Fusek, Holáková, Svitana 09.05.-10.05.2022
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52 JA SR KSP Praktické právne otázky spojené s finančnými produktami

Témy vzdelávacieho podujatia sú prierezovo vybraté s ohľadom na najčastejšie praktické právne otázky vyplývajúce z 

dohliadacej praxe NBS a z podaní finančných spotrebiteľov, v ktorých sa sťažujú na prax finančných inštitúcii. 

Zameranie preto môže byť zaujímavé aj pre súdnu prax, keďže ide o potenciálne súdne sporové veci. V oblasti úverov 

pre spotrebiteľov (spotrebiteľský úver a úver na bývanie) sa lektori venujú problematike posúdenia správnosti výpočtu 

RPMN, hodnotenia schopnosti klienta splácať poskytnutý úver, následkom porušenia povinností veriteľa pri 

informačnej povinnosti voči spotrebiteľovi a následkom nedostatku náležitostí zmluvy o úvere. Predmetom sú otázky 

postúpenia pohľadávky z úveru, uzatvárania splátkových dohôd pri omeškaní dlžníka, konsolidačných úverov a 

vymáhania pohľadávok. Lektori sa venujú aj otázke jednostranného zosplatnenia úveru veriteľom a jeho následkom.

Lektori sa ďalej prehľadovo venujú oblasti poistenia, ktoré svojou skromnou právnou úpravou vyžaduje kreatívny 

prístup pre aplikáciu práva v praxi. Účastníci získajú informatívny prehľad z oblasti platobných služieb zacielený 

predovšetkým na zodpovednosť poskytovateľov platobných služieb za neautorizované, chybne vykonané alebo 

nevykonané platobné operácia, s čím priamo súvisia aj povinnosti používateľa platobných služieb, ktorých nedodržanie 

zásadným spôsobom obmedzuje spomínanú zodpovednosť.

Poukázanie na aktuálnu judikatúru Súdneho dvora EÚ a slovenských súdov je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho 

podujatia.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Fusek, Holáková 03.10.-04.10.2022

53 JA SR KSP Procesnoprávne aspekty spotrebiteľských sporov

Definícia spotrebiteľa a spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľské združenia. Rozsah odstraňovania vád podania. 

Skutkové tvrdenia a dôkazy – čo súd môže a čo nemôže urobiť ex offo. Rozsudok pre uznanie a rozsudok pre zmeškanie 

– čo ak zjavne ide o plnenie z neprijateľnej zmluvnej podmienky alebo z neplatnej (prípadne bezúročnej) zmluvy nad 

rozsah vrátenia istiny? Prihliadanie na premlčanie ex offo (aj v neprospech spotrebiteľa). Žiadosť spotrebiteľa o splátky 

– čo a v akom rozsahu je potrebné skúmať? Vybrané rozhodnutia súdov v spotrebiteľských právnych vzťahoch.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Svitana, Straka 01.12.2022

54 OP EVS KSP Hmotnoprávne a procesnoprávne súvislosti dedenia
Účastníci konania. Konanie o dedičstve. Úkony súdu (notára) a účastníkov konania. Spory o dedičské právo. Opravné 

prostriedky. Aktuálna judikatúra. Cezhraničné dedenie. Európske osvedčenie o dedičstve. Likvidácia dedičstva.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Breznoščáková, Svitana, 

Bednář
08.12.-09.12.2022

55 OP EVS 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 judikatury 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 prejímané v 

súvislosti s celosvetovou pandémiou.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Kühn, Polčák 31.03.-01.04.2022

56 OP EVS KSP
Kompetencie Ústavného súdu Slovenskej republiky a jeho 

rozhodovacia činnosť

Bližšie oboznámenie sa sudcov všeobecných súdov s jednotlivými kompetenciami Ústavného súd Slovenskej republiky, 

včítane podávania návrhov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a čl. 130 ods. + písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 74 

písm. d) ZoÚS, ako aj ich bližšie zoznámenie sa s rozhodovaním ústavného súd a jeho judikatúrou.

S (VSÚ, AS)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Baricová, Duditš, Šorl, 

Vernarský
02.06.-03.06.2022

57 OP EVS KSP
Problematické aspekty náhrady citovej ujmy pozostalých blízkych 

osôb

Seminár by mal byť orientovaný na dnes vysoko aktuálnu problematiku náhrady nemajetkovej ujmy sekundárnych 

obetí. Pozornosť by sa mala sústredniť 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, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Novotná, Zoričáková, 

Vojtek, Šorl
27.01.-28.01.2022

58 OP EVS KSP Náhrada škody a nemajetkovej ujmy

Cieľom seminára je prezentácia základnej zákonnej úpravy náhrady škody vo vzájomnom kontexte oboch kódexov, 

teda ako úpravy v Obchodom zákonníku, tak súvisiacej úpravy v Občianskom zákonníku. Osobitná pozornosť bude 

venovaná zodpovednosti štatutárnych orgánov, zodpovednosti zmluvnej aj mimozmluvnej v obchodných vzťahoch a 

možnostiam limitácie náhrady škody. Prezentované závery budú podložené aktuálnou rozhodovacou praxou 

najvyššieho súdu i ústavného súdu. 

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Moravčíková, Vojtek, 

Novotná, Zoričáková 
10.11.-11.11.2022

59 JA SR KSP Aktuálna judikatúra v obchodnom práve

Seminár bude praktickým podujatím zameraným na kazuistiku, prierez judikatúrou obchodnoprávneho kolégia za 

ostatné 2 - 3 roky so zameraním na praktické prezentovanie úvah dovolacieho súdu. Okrem hmotnoprávnych akcentov 

vybraných prípadov sa zameriame aj na procesné priority v osobitých konaniach (incidenčné konania, určovacie žaloby, 

obchodný register).

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Moravčíková, Jablonka 20.01.-21.01.2022

60 OP EVS KSP Aktuálne otázky konkurzného práva

Recentné novely ZKR, register úpadcov, aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, judikatúra Ústavného súdu 

SR, judikatúra konkurzných súdov. Pripravované legislatívne zmeny v oblasti insolvenčného práva. Vylučovacia žaloba - 

porovnanie českej a slovenskej právnej úpravy. 

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Pospíšil, Macek, Maliar, 

Krčmář
27.06.-28.06.2022

61 JA SR KSP Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností

Aktuálne problémy zrušenia obchodných spoločností a ich výmazov z registra. Nová právna úprava likvidácie. Nové 

procesy súdov v mimosporových konaniach. Dočasná ochrana podnikateľov a zmeny v úpadkových konaniach po 

1.1.2021. Pripravované legislatívne opatrenia v práve obchodných spoločností – rekodifikácia korporátneho práva. 

Problematika obchodného registra.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Pospíšil, Maliar, Macek, 

Pala
21.02.-22.02.2022
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62 OP EVS KSP Osobný konkurz

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)
JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Maliar, Ivanko 04.04.2022, 03.11.2022

63 JA SR KSP
Exekučné konanie a zákon o ukončení niektorých exekučných 

konaní 

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 vztahu k exekučnému konaniu a 

exekúcii.

S (VSÚ, AS)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Ivanko, Sura 10.03.-11.03.2022

64 JA SR KSP Neodkladné opatrenia
Podujatie je venované najmä recentnej rozhodovacej praxe k neodkladným opatreniam. Okrem iného sa tiež venuje 

praktickým problémom tejto problematiky z pohľadu praktizujúcich sudcov. 

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1

Ivanko, Sura, Midová, 

Mecelová
11.05.2022

65 OP EVS KSP Vybrané problémy podielového spoluvlastníctva 

Seminár bude zameraný na detailný rozbor vybraných aspektov podielového spoluvlastníctva, o.i.: spoluvlastnícky 

podiel a dispozície s podielom, zákonné predkupné právo spoluvlastníkov, vzťahy medzi spoluvlastníkmi navzájom 

(správa spoločnej veci) a vzťahy medzi spoluvlastníkmi a tretími osobami, zrušenie a vysporiadanie 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 sa bude klásť o.i. na 

priblíženie judikatúry českých vysokých súdov, ktorá je plne uplatniteľná aj v pomeroch slovenského práva.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Tégl, Králik, Trnková 25.04.-26.04.2022

66 OP EVS KSP Vybrané problémy záložného práva

Seminár bude zameraný na detailný rozbor vybraných aspektov záložného práva, oi: základné predpoklady vzniku 

záložného práva (spôsobilá pohľadávka, spôsobilá zástava, spôsobilý právny dôvod vzniku), práva a povinnosti strán 

záložného pomeru do splatnosti zaistenej pohľadávky, práva a povinnosti strán záložného pomeru po splatnosti 

zaistenej pohľadávky (realizácia záložného práva), konkurencia viacerých záložných práv na tej istej veci. Dôraz sa bude 

klásť oi na priblíženie judikatúry českých vysokých súdov, ktorá je plne uplatniteľná aj v pomeroch slovenského práva.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Tégl, Valachovič 06.10.2022

67 OP EVS KSP Vybrané problémy vecných bremien 

Seminár bude zameraný na detailný rozbor vybraných aspektov vecných bremien, okrem iného: vymedzenie vecných 

bremien a ich obsahu, vznik vecných bremien, ochrana oprávneného z vecného bremena, kolízia viacerých vecných 

bremien na tej istej veci vrátane kolízie vecného bremena a iných užívacích či požívacích práv na tej istej veci, zánik 

vecných bremien. Dôraz sa bude klásť oi na priblíženie judikatúry českých vysokých súdov, ktorá je plne uplatniteľná aj 

v pomeroch slovenského práva.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Tégl, Valachovič, Králik 02.12.2022

68 OP EVS KSP Obchodná spoločnosť  na pomedzí hroziaceho úpadku a úpadku 
Podujatie sa dotýka aj novej právnej úpravy preventívnej reštrukturalizácie a s tými súvisiacimi zmenami v 

insolvenčnom konaní ako aj v režime zodpovednosti štatutárov, účinnými od roku 2022.
S (VSÚ, AS)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Maliar, Žitňanská, Pala 20.01.2022

69 OP EVS KSP Kataster, vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a civilný proces

Vybrané otázky katastra nehnuteľností a vecných práv. Zásada "Nemo plus iuris ad alium trnasfere potest quam ipse 

habet". Akutálna rozhodovacia prax slovenských a českých súdov. Dobromyseľnosť pri nadobúdaní nehnuteľností. 

Následky absolútnej nepaltnosti a odstúpenie od zmluvy pri opakovanných prevodoch nehnuteľností. Zabezpečovací 

prevod práva (aplikačná pax).

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Fečík, Jakubáč, Šepták 16.06.-17.06.2022

70 JA SR KSP Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Aktuálne trendy. Aplikačná prax.
S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Bajánková, Mecelová 20.06.2022

71 JA SR KSP
Vybrané otázky vlastníctva a správy bytov a nebytových 

priestorov

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými princípmi a pojmami vlastníctva bytov a nebytových 

priestorov a vybranými otázkami, ktoré sú s týmto inštitútom spojené v právno-aplikačnej praxi. Zámerom je teda 

priblížiť účastníkom túto problematiku a poukázať pritom na konkrétne praktické prípady a relevantnú judikatúru.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Valachovič, Dubáň 26.09.-27.09.2022

72 OP EVS KSP Zmluvná pokuta a iné následky porušenia zmluvy

Cieľom podujatia je priniesť systematický prehľad právnych následkov porušenia zmluvy a osobitne zmluvnú pokutu a 

jej podobné dojednania. Pozornosť bude venovaná systematike právnych následkov, konkurencii nárokov 

vyplývajúcich z porušenia zmluvy a ich právnemu posúdeniu. Podrobnejšia pozornosť bude venovaná zmluvnej pokute 

a iným zmluvným sankciám, ako aj súbehu zmluvnej pokuty s inými následkami porušenia zmluvy. Priblížená bude 

česká úprava pred a po rekodifikácii a osobitne judikatúra najvyššieho súdu ČR, ako aj slovenská právna úprava v 

občianskom a obchodnom práve (vrátane návrhu rekodifikácie) a judikatúra slovenských súdov.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Hlušák, Šilhán 27.06.2022

73 JA SR KSP Neplatnosť právnych úkonov v súkromnom práve
Neplatnosť, aboslútna a relatívna neplatnosť v občianskom a obchodnom práve, rozpor so zákonom a dobrými mravmi, 

kogentnosť a dispozitívnosť, určovanie neplatnosti a súvisiace procesné aspekty.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Hlušák, Gyárfáš 12.09.2022

74 OP EVS KSP Výkladové metódy Súdneho dvora EÚ

Výkladové metódy Súdneho dvora pri zisťovaní práva Únie sú dlhodobo predmetom štúdia a rôznych vedeckých 

analýz. Ich uplatňovanie v judikatúre Súdneho dvora v celej rozmanitej šírke práva Únie obsahuje značný inšpiračný 

potenciál pre vnútroštátne súdy členských štátov, sudcov Slovenskej republiky nevynímajúc. Prednáška je taktiež 

zameraná na problémy souvisiace s prejudiciálnym konaním v otázkách judikatúry Súdneho dvora EÚ vo veci 

nariadenia EÚ č. 261/2004 o náhradách a pomoci cestujúcim v leteckej doprave v prípadoch odopretia nástupu na 

palubu, zrušenia letu a významného oneskorenia letu, ktorá vyvolala živú odozvu v rozhodovacej praxi vrcholných 

národných súdov a má aj unijný ústavný presah. Seminár zároveň preberie reakciu únijného zákonodarcu na judikatúru 

Súdneho dvora EÚ.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Šváby, Malenovský 29.06.2022
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75 JA SR KSP
Elektronické právne úkony v súkromnom práve a podania a 

úkony v procesnom práve, elektronický obchod 

Úvod do elektronických právnych úkonov. Elektronické dokumenty, elektronický podpis, poskytovatelia 

dôveryhodných služieb. Typy podpisov, elektronická pečať, časová pečiatka. Digitálna identita, identifikácia, 

autentifikácia a riadenie prístupu. Elektronické schránky, platforma slovensko.sk, doručovanie, elektronické podania v 

konaniach – aplikačné problémy. Elektronické dôkazy, niektoré aspekty ochrany osobných údajov účastníkov konania. 

Elektronický obchod – koncept a zodpovednosť, ochrana spotrebiteľa. Zdieľaná ekonomika – novodobé obchodné 

modely a ich zodpovednostný režim, aplikačné problémy, judikatúra

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Hučková, Treščáková, 

Sokol, Rózenfeldová
03.03.-04.03.2022

76 JA SR KSP Aktuálne otázky rodinného práva v rozhodovacej činnosti súdov Rozhodovacia prax súdov v oblasti rodinného práva. Aktuálne problémy rodinného práva. S (VSÚ, JČ, AS)
JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Rajňák 23.02.2022

77 OP EVS KSP Náhrada škody v pracovnom práve
Prednáška sa venuje právno-teoretickým otázkam zodpovednosti za škodu v pracovnom práve a vybraným aplikačným 

problémom.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Hamuľák, Doležílek 09.09.2022

78 OP EVS KSP Aktuálne otázky pracovného práva

V rámci prednášky sa budeme venovať otázkam neplatného skončenia pracovného pomeru, výpovedným dôvodom aj 

z pohľadu  rozhodovacej činnosti súdov (najmä vo vzťahu odlíšenia pracovnej disciplíny a neuspokojivým plneniam 

pracovných úloh), problematike doručovania, vzájomnému vzťahu Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka. Výklad 

bude venovaný aj prípadným novelám Zákonníka práce, porovnanie s českou právnou úpravou.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Olšovská, Doležílek 24.02.2022

79 OP EVS KSP Zodpovednosť štatutárnych orgánov

Podujatie je venované najmú 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 prventívnej reštrukturalizácie a s tými súvisiacimi zmenami v insolvenčnom konaní.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1

Maliar, Žitňanská, Pala, 

Csach, Havel
01.12.-02.12.2022

80 OP EVS 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, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Šuk, Csach 02.05.-03.05.2022

81 OP EVS KSP Fenomén etikety (BA, TT, NR, TN)

Kurz venovaný 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 stať dámou a džentlmenom? Komunikujte na úrovni, svet sa na vás bude dívať inak.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Trubač 25.01.2022

82 OP EVS KSP Fenomén etikety (BB, ZA)

Kurz venovaný 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 stať dámou a džentlmenom? Komunikujte na úrovni, svet sa na vás bude dívať inak.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

ÚPV BB / 

ONLINE
1 Trubač 27.01.2022

83 OP EVS KSP Fenomén etikety (KE, PO)

Kurz venovaný 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 stať dámou a džentlmenom? Komunikujte na úrovni, svet sa na vás bude dívať inak.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
KS KE / ONLINE 1 Trubač 08.02.2022

84 OP EVS KSP Storytelling - ako zaujať publikum (BA, TT, NR, TN)

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, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Trubač 16.03.2022

85 OP EVS KSP Storytelling - ako zaujať publikum (BB, ZA)

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, 

PČP)

ÚPV BB / 

ONLINE
1 Trubač 23.03.2022

86 OP EVS KSP Storytelling - ako zaujať publikum (KE, PO)

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, 

PČP)
KS KE / ONLINE 1 Trubač 25.03.2022

87 OP EVS KSP Základy diplomatického protokolu (BA, TT, NR, TN)

Prednáška Vám priblíži nasledovné pojmy: Čo je to protokol a diplomacia? Protokolárne poradie v Slovenskej 

republike. Používanie štátnych symbolov a vlajková výzdoba. Protokolárna korešpondencia a komunikácia s úradmi SR. 

Ako pripraviť a organizovať návštevu VIP hosťa? Ako poďakovať, či obdarovať hosťa?

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Trubač 09.06.2022

88 OP EVS KSP Základy diplomatického protokolu (BB, ZA)

Prednáška Vám priblíži nasledovné pojmy: Čo je to protokol a diplomacia? Protokolárne poradie v Slovenskej 

republike. Používanie štátnych symbolov a vlajková výzdoba. Protokolárna korešpondencia a komunikácia s úradmi SR. 

Ako pripraviť a organizovať návštevu VIP hosťa? Ako poďakovať, či obdarovať hosťa?

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

ÚPV BB / 

ONLINE
1 Trubač 21.06.2022
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89 OP EVS KSP Základy diplomatického protokolu (KE, PO)

Prednáška Vám priblíži nasledovné pojmy: Čo je to protokol a diplomacia? Protokolárne poradie v Slovenskej 

republike. Používanie štátnych symbolov a vlajková výzdoba. Protokolárna korešpondencia a komunikácia s úradmi SR. 

Ako pripraviť a organizovať návštevu VIP hosťa? Ako poďakovať, či obdarovať hosťa?

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
KS KE / ONLINE 1 Trubač 23.06.2022

90 OP EVS KSP Ako na trému (BA, TT, NR, TN)

Prednáška Vám 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, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Trubač 09.11.2022

91 OP EVS KSP Ako na trému (BB, ZA)

Prednáška Vám 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, 

PČP)

ÚPV BB / 

ONLINE
1 Trubač 22.11.2022

92 OP EVS KSP Ako na trému (KE, PO)

Prednáška Vám 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, 

PČP)
KS KE / ONLINE 1 Trubač 24.11.2022

93 OP EVS KSP Imidž a dress code (BA, TT, NR, TN)
Prednáška Vám priblíži nasledovné pojmy: Čo je to Dress Code? Ako sa obliecť elegantne a pohodlne? Najčastejšie 

prehrešky v obliekaní. Ako zladiť odev s podujatím? Osobná hygiena a uprava odevov. Imidž osobnosti.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Trubač 06.09.2022

94 OP EVS KSP Imidž a dress code (BB, ZA)
Prednáška Vám priblíži nasledovné pojmy: Čo je to Dress Code? Ako sa obliecť elegantne a pohodlne? Najčastejšie 

prehrešky v obliekaní. Ako zladiť odev s podujatím? Osobná hygiena a uprava odevov. Imidž osobnosti.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

ÚPV BB / 

ONLINE
1 Trubač 08.09.2022

95 OP EVS KSP Imidž a dress code (KE, PO)
Prednáška Vám priblíži nasledovné pojmy: Čo je to Dress Code? Ako sa obliecť elegantne a pohodlne? Najčastejšie 

prehrešky v obliekaní. Ako zladiť odev s podujatím? Osobná hygiena a uprava odevov. Imidž osobnosti.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
KS KE / ONLINE 1 Trubač 21.09.2022

96 OP EVS KSP Prvý dojem (nemá druhý pokus)  (BA, TT, NR, TN)

Prednáška venovaná komunikácii v spoločenskej etikete Vám 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, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Trubač 13.04.2022

97 OP EVS KSP Prvý dojem (nemá druhý pokus)  (BB, ZA)

Prednáška venovaná komunikácii v spoločenskej etikete Vám 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, 

PČP)

ÚPV BB / 

ONLINE
1 Trubač 19.04.2022

98 OP EVS KSP Prvý dojem (nemá druhý pokus)  (KE, PO)

Prednáška venovaná komunikácii v spoločenskej etikete Vám 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, 

PČP)
KS KE / ONLINE 1 Trubač 21.04.2022

99 OP EVS KSP

Psychologický a lingvistický diskurz svedeckej výpovede v 

kontexte svedeckej výpovede z hľadiska dôveryhodnosti a 

spoľahlivosti 

Lingvistika v pojednávacej miestnosti, krátky terminologický úvod do forenznej a aplikovanej 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. Zaradenie rôznych psychologických 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.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Petriláková, Gruber 19.05.-20.05.2022

100 OP EVS KSP
Psychologický a lingvistický diskurz kritického myslenia v 

kontexte empatickej verbálnej komunikácie (dvojdňový seminár)  

Zoznámenie  s problematikou komunikácie z hľadiska lingvistických a psychologických aspektov s dôrazom na kritické 

myslenie. Úvod do terminológie komunikácie a lingvistiky, psychológie a komunikácie. Lingvistický vstup: Rozdiel mezi 

faktom a názorem, kódovánie a dekódovanie komunikačných vstupov. Názory, fakty a logické klamy v komunikácii. 

Empatia v komunikácii z hľadiska  voľby lexikálnych jednotiek  a syntaxe (evaluačné cvičenia s využitím citátov zo 

súdnych rozhodnutí). Základy  krízovej komunikácie.  Psychologický vstup: Konotát a denotát v souvislostiach verbálnej 

a paraverbálnej komunikácie. Praktické komunikačné  cvičenia. Empatia ako „kognitivna zručnosť” v kontexte 

komunikácie a presviedčania (príklady a praktické cvičenia). Základy  krízovej komunikácie. 

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Petriláková, Humpolíček 13.10.-14.10.2022

101 JA SR KSP Traumou-informovaný prístup voči obetiam trestných činov

Paradigma traumou-informovaného prístupu (počiatky, šírenie, uplatnenie), vymedzenie 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
ONLINE 1 Karkošková 09.02.2022
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102 JA SR KSP Traumou-informovaný prístup v kontexte poručenských sporov

Paradigma traumou-informovaného prístupu (počiatky, šírenie, uplatnenie), vymedzenie 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 konaní, násilie na deťoch a násilie v párových 

vzťahoch v kontexte úpravy rodičovských práv a povinností

poručenskí 

sudcovia, vyšší 

súdni úradníci

ONLINE 1 Karkošková 06.04.2022

103 JA SR KSP
Fenomén sprostredkovanej traumatizácie u profesionálov 

pôsobiacich v systéme justície

Zdroje sprostredkovanej traumatizácie, spektrum potenciálnych symptómov / dôsledkov sprostredkovanej

traumatizácie, stratégie prevencie sprostredkovanej traumatizácie na individuálnej a inštitucionálnej úrovni 

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Karkošková 27.09.2022

104 JA SR KSP Koncept syndrómu zavrhnutého rodiča v aktuálnom diskurze

Pôvodná teória syndrómu zavrhnutého rodiča a jej vplyv na rozhodovanie súdov vo veciach úpravy rodičovských práv a 

povinností voči maloletým deťom, aktuálne chápanie dynamiky problémov v kontakte medzi rodičmi a deťmi po 

rozchode rodičovského páru (súčasné koncepty, kontroverzné teórie, pretrvávajúce otázky a možnosti riešení), 

stratégie šírenia nepravdivých a zavádzajúcich informácií v predmetnej problematike s potenciálom prenikania do 

argumentácie v konaniach týkajúcich sa úpravy rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom.

poručenskí 

sudcovia, vyšší 

súdni úradníci

ONLINE 1 Karkošková 05.10.2022

105 OP EVS KSP
Možnosti a limity psychodiagnostiky v kontexte posúdenia 

domáceho násilia. Porozumenie obetiam 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. 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
DP Omšenie 1

Karkošková, 

Mikulášková
23.06.-24.06.2022

106 JA SR KSP Protokol vedenia rozhovoru s dieťaťom

Nadviazanie vzťahu s dieťaťom (ošetrenie nutnosti zaznamenávania rozhovoru), vývinové špecifiká  a techniky vhodné 

vzhľadom na vek dieťaťa, emočné aspekty vedenia rozhovoru s dieťaťom (zvládanie emócií dieťaťa), techniky udržania 

pozornosti dieťaťa, kontextuálne faktory vedenia rozhovoru, vierohodnosť výpovedí dieťaťa vzhľadom na vek.

poručenskí 

sudcovia, vyšší 

súdni úradníci

ONLINE 1 Mikulášková 14.03.2022

107 JA SR 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.

poručenskí 

sudcovia, vyšší 

súdni úradníci

ONLINE 1 Mikulášková 30.11.2022

108 JA SR KSP
Psychologické aspekty výkonu rozhodnutia v kontexte 

poručníckej agendy

Príprava a modelovania 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)
ONLINE 1 Mikulášková 18.05.2022

109 JA SR KSP Efektívna komunikácia (BA, TT, NR, TN)

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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 25.01.2022

110 JA SR KSP Efektívna komunikácia (BB, ZA)

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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 26.01.2022

111 JA SR KSP Efektívna komunikácia (KE, PO)

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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 27.01.2022

112 JA SR KSP Manažment času (BA, TT, NR, TN)

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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 13.02.2022

113 JA SR KSP Manažment času (BB, ZA)

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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 14.02.2022

114 JA SR KSP Manažment času (KE, PO)

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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 15.02.2022
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115 JA SR KSP Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (BA, TT, NR, TN)

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; schopnosť začať, udržiavať a skončiť rozhovor.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 21.03.2022

116 JA SR KSP Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (BB, ZA)

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; schopnosť začať, udržiavať a skončiť rozhovor.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 22.03.2022

117 JA SR KSP Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (KE, PO)

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; schopnosť začať, udržiavať a skončiť rozhovor.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 23.03.2022

118 JA SR KSP Krízová komunikácia (BA, TT, NR, TN)

Viacsmerná komunikácia – dialóg, diskusia, debata – v závislosti od neformálneho a formálneho kontextu. Neverbálna 

a verbálna komunikácia. Komunikačné bariéry, predchádzanie nedorozumeniam pri komunikácii. Asertivita vs 

agresivita v komunikačných prejavoch. Transakčná analýza – dohoda win : win. Priama komunikácia versus dodging. 

Potenciálne zdroje kríz – vonkajšie a vnútorné. Konflikt – kríza – katastrofa. Okno príležitosti – postoje verejnosti a 

Dávidov efekt. Chyby v krízovej komunikácii. Vplyv a dosah médií.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 21.04.2022

119 JA SR KSP Krízová komunikácia (BB, ZA)

Viacsmerná komunikácia – dialóg, diskusia, debata – v závislosti od neformálneho a formálneho kontextu. Neverbálna 

a verbálna komunikácia. Komunikačné bariéry, predchádzanie nedorozumeniam pri komunikácii. Asertivita vs 

agresivita v komunikačných prejavoch. Transakčná analýza – dohoda win : win. Priama komunikácia versus dodging. 

Potenciálne zdroje kríz – vonkajšie a vnútorné. Konflikt – kríza – katastrofa. Okno príležitosti – postoje verejnosti a 

Dávidov efekt. Chyby v krízovej komunikácii. Vplyv a dosah médií.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 22.04.2022

120 JA SR KSP Krízová komunikácia (KE, PO)

Viacsmerná komunikácia – dialóg, diskusia, debata – v závislosti od neformálneho a formálneho kontextu. Neverbálna 

a verbálna komunikácia. Komunikačné bariéry, predchádzanie nedorozumeniam pri komunikácii. Asertivita vs 

agresivita v komunikačných prejavoch. Transakčná analýza – dohoda win : win. Priama komunikácia versus dodging. 

Potenciálne zdroje kríz – vonkajšie a vnútorné. Konflikt – kríza – katastrofa. Okno príležitosti – postoje verejnosti a 

Dávidov efekt. Chyby v krízovej komunikácii. Vplyv a dosah médií.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 25.04.2022

121 JA SR KSP
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (BA, 

TT, NR, TN)

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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 23.05.2022

122 JA SR KSP
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (BB, 

ZA)

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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 24.05.2022

123 JA SR KSP
Ako efektívne vyriešiť konflikty a brániť sa voči manipulácii (KE, 

PO)

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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 25.05.2022

124 JA SR KSP Interpersonálne vzťahy a komunikácia (BA, TT, NR, TN)

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. Od nedorozumenia cez konflikt po krízu.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 19.09.2022

125 JA SR KSP Interpersonálne vzťahy a komunikácia (BB, ZA)

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. Od nedorozumenia cez konflikt po krízu.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 20.09.2022

126 JA SR KSP Interpersonálne vzťahy a komunikácia (KE, PO)

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. Od nedorozumenia cez konflikt po krízu.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 21.09.2022

127 JA SR KSP Stres manažment a Work/life balans (BA, TT, NR, TN)

Fyziológia stresu. Stres krátkodobý a stres dlhodobý. Eustres a distres. Profylaxia stresu, nácvik protistresových 

techník. Život na tretiny. 5 oblastí života, ktoré potrebujeme mať v rovnováhe. Sebakoučing – efektívne hľadanie 

riešení.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 24.10.2022
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128 JA SR KSP Stres manažment a Work/life balans (BB, ZA)

Fyziológia stresu. Stres krátkodobý a stres dlhodobý. Eustres a distres. Profylaxia stresu, nácvik protistresových 

techník. Život na tretiny. 5 oblastí života, ktoré potrebujeme mať v rovnováhe. Sebakoučing – efektívne hľadanie 

riešení.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 25.10.2022

129 JA SR KSP Stres manažment a Work/life balans  (KE, PO)

Fyziológia stresu. Stres krátkodobý a stres dlhodobý. Eustres a distres. Profylaxia stresu, nácvik protistresových 

techník. Život na tretiny. 5 oblastí života, ktoré potrebujeme mať v rovnováhe. Sebakoučing – efektívne hľadanie 

riešení.

S, P (VSÚ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 26.10.2022

130 JA SR KSP Manažment zmien (BA, TT, NR, TN)

Zóna komfortu nie je o komforte. Externé a interné podnety ku zmenám. 5 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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 21.11.2022

131 JA SR KSP Manažment zmien (BB, ZA)

Zóna komfortu nie je o komforte. Externé a interné podnety ku zmenám. 5 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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 22.11.2022

132 JA SR KSP Manažment zmien (KE, PO)

Zóna komfortu nie je o komforte. Externé a interné podnety ku zmenám. 5 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, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 23.11.2022

133 OP EVS KSP Manažérska akadémia (4. časť)

Čo som uplatnil/uplatnila v praxi z minulých ročníkov. Čo sa mi osvedčilo, čo neosvedčilo. Čo si potrebujem nacvičiť v 4. 

ročníku. Repetitórium manažérskych zručností. Vedenie ľudí. Motivácia, satisfakcia a hygienické faktory. Manažérska 

komunikácia (pochvala a pokarhanie, hodnotiace pohovory, vyžiadaná a nevyžiadaná spätná väzba). Koučing ako 

nástroj osobnostného rastu a rozvoja podriadených. Nácvik koučovacích zručností. Manažment stresu – profylaktické 

cvičenia.

S, P (riadiace 

pozície)
DP Omšenie 2 Martinovičová 13.06.-14.06.2022

134 JA SR KSP Etika a integrita sudcu

Predmetom vzdelávacieho podujatia bude diskusia o situáciách, kedy sa zdanlivo teoretické princípy sudcovskej etiky 

stávajú dilemami s veľmi praktickým dopadom na život a prácu sudcu. Aké podoby má tlak na sudcovskú nezávislosť? 

Ako mu čeliť? Aké situácie spochybňujú nestrannosť sudcu? Ako ich riešiť? Čo je to integrita sudcu? Kde sú limity 

slobody prejavu alebo mimosúdnych aktivít sudcov? Kedy má etika presah do disciplinárneho súdnictva? Odpovede na 

otázky budú účastníci nachádzať v stanoviskách Etickej komisie súdnej rady, a v komparácií rozhodnutí slovenských, 

českých a medzinárodných súdnych inštitúcii. 

S (VSÚ, AS)
JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Žilinčík, Gregor 24.03.2022

135 OP EVS KSP
Disciplinárna zodpovednosť sudcov a prokurátorov (moderovaná 

diskusia / didskusné fórum)

Diskusné fórum k disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov, komparatívny pohľad, aktuálny vývoj 

posuzdovania disciplinárnych deliktov, primeranosť sankcií, návrhy na legislatívne zmeny. 
S, P

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1

zástupcovia justície, 

zástupcovia prokuratúry, 

zástupcovia 

akademického 

prostredia / tretieho 

sektora, lektori z ČR 

presun z orku 2021, 

12.09.2022

136 OP EVS KSP
Etické dilemy pri výkone funkcie prokurátora II. - praktické 

prípady z praxe

Cieľom vzdelávacieho podujatia je v nadväznosti na podujatie organizované v roku 2021 poskytnúť prokurátorom a 

právnym čakateľom prokuratúry najčastejšie praktické prípady z praxe, zameraných na etické dilemy spojené s prácou 

prokurátora.

P, PČP
JA SR Pezinok / 

ONLINE
1

Brádačová, Zeman, 

zástupca Etickej komisie 

prokuratúry SR

09.03.2022

137 OP EVS KSP Vystupovanie sudcu a prokurátora a komunikácia s médiami

Komunikácia sudcu a prokurátora s verejnosťou a médiami. Komunikácia hovorcov súdov a prokuratúr pri 

prezentovaní prijatých rozhodnutí súdu alebo prokuratúry. Komunikácia sudcu a prokurátora s účastníkmi konania, 

svedkami a ďalšími osobami mimo justičnú sústavu.  Nácvik zručností. 

S, P, hovorcovia
JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Bradáčová, Zeman 01.06.2022

138 JA SR KSP Nemecký jazyk - právnická terminológia
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 

cieľovej skupiny podujatia).

úspešní 

absolventi 

testovania 

jazykových 

znalostí + S,P + 

VSÚ, JČ, AS, PČP

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

3 Milošovičová 02.02.-04.02.2022

139 JA SR KSP Letná jazyková škola – Nemecký jazyk
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 

cieľovej skupiny podujatia).

úspešní 

absolventi 

testovania 

jazykových 

znalostí + S,P + 

VSÚ, JČ, AS, PČP

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

5 Milošovičová 11.07.-15.07.2022

140 JA SR KSP Nemecký jazyk - právnická terminológia
Témy jazykového vzdelávacieho podujatia budú určené po vzájomnej dohode - lektor a prihlásení účastníci (podľa 

cieľovej skupiny podujatia).

úspešní 

absolventi 

testovania 

jazykových 

znalostí + S,P + 

VSÚ, JČ, AS, PČP

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

3 Milošovičová 07.09.-09.09.2022
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141 OP EVS KSP
Odborné jazykové kurzy anglického jazyka (príprava na 

medzinárodnú jazykovú skúšku)

Trojsemestrálne intenzívne jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku. Pokračovanie v intenzívnom jazykovom 

vzdelávaní (piaty a šiesty semester).
ONLINE február až jún 2022

142 OP EVS KSP
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku 

(trojdňové odborné kurzy AJ) 
3x v roku 2022

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

vybrané 

hotelové 

zariadenie

3
Petriláková, Havlíček, 

Vybíralová

termíny budú určené 

podľa aktuálnej 

pandemickej situácie

143 OP EVS KSP
Špecializované trojdňové vzdelávanie vo francúzskom jazyku 

(trojdňové odborné kurzy FJ) 
2x v roku 2022

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

vybrané 

hotelové 

zariadenie

3
Petriláková, Havlíček, 

Vybíralová

termíny budú určené 

podľa aktuálnej 

pandemickej situácie

144 JA SR KSP
Päťdňové vzdelávacie podujatia v anglickom jazyku (letná 

jazyková škola)
1x v roku 2022

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
5

Petriláková, Havlíček, 

Vybíralová
08.08.-12.08.2022

145 OP EVS KSP
Päťdňové vzdelávacie podujatia vo francúzskom jazyku (letná 

jazyková škola)
2x v roku 2022

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

vybrané 

hotelové 

zariadenie

5 Havlíček, Kellnerová

termíny budú určené 

podľa aktuálnej 

pandemickej situácie

146 OP EVS KSP Skupinové 5-dňové zahraničné stáže 5 x v roku 2022 (5 x Luxemburg, Štrasburg)

termíny stáží budú 

určené podľa aktuálnej 

pandemickej situácie

147 OP EVS KSP Individuálne 1-mesačné zahraničné stáže 15 x v roku 2022 (3 x Luxemburg, 10 x Štrasburg, 1 x Nemecko, 1 x Rakúsko)

termíny stáží budú 

určené podľa aktuálnej 

pandemickej situácie

148 OP EVS KSP Individuálne 6 mesačné zahraničné stáže 4x v roku 2022 (2x Luxemburg, 2 x Štrasburg)

termíny stáží budú 

určené podľa aktuálnej 

pandemickej situácie

149 JA SR KVP Predskúškové vzdelávanie na jarný 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 trestné právo. 

VSÚ, JČ, AS, SP, 

PČP

AUDIO / VIDEO 

NAHRÁVKY

Čentéš, Strémy, Štrpka, 

Vojčík, Šorl, Slašťan, 

Šepták, Filová, Masár, 

Masárová, Šufliarska 

(skúšobní komisári)

150 JA SR KVP Predskúškové vzdelávanie na jarný termín OJS (praktická časť)

Praktické zručnosti budúceho sudcu (technika pojednávania, rozbor modelových procesných situácii a postupov). 

Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava rozhodnutí, písomné 

vyhotovenie súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.

VSÚ, JČ, AS, SP

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

4, resp. 

2

Bargel, Baricová, 

Mesiarkinová, Svitana, 

Baňacký

termíny a forma budú 

určené podľa aktuálnej 

pandemickej situácie

151 JA SR KVP
Predskúškové vzdelávanie na jarný termín OJS (praktická časť) - 

PČP

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

152 JA SR KVP Predskúškové vzdelávanie na 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 trestné právo. 

VSÚ, JČ, AS, SP
AUDIO / VIDEO 

NAHRÁVKY

Čentéš, Strémy, Štrpka, 

Vojčík, Šorl, Slašťan, 

Šepták, Filová, Masár, 

Masárová (skúšobní 

komisári)

153 JA SR KVP Predskúškové vzdelávanie na jesenný termín OJS (praktická časť)

Praktické zručnosti budúceho sudcu (technika pojednávania, rozbor modelových procesných situácii a postupov). 

Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava rozhodnutí, písomné 

vyhotovenie súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.

VSÚ, JČ, AS, SP

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

4, resp. 

2

Bargel, Baricová, 

Mesiarkinová, Svitana, 

Baňacký

termíny a forma budú 

určené podľa aktuálnej 

pandemickej situácie

154 JA SR 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 2020)

AUDIO / VIDEO 

NAHRÁVKY

Čentéš, Strémy, 

Šufliarska, Fečík 

(skúšobní komisári)

155 JA SR 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 2020)

AUDIO / VIDEO 

NAHRÁVKY

Masár, Masárová, 

Vojčík, Svitana, Sedlák, 

Šorl (skúšobní komisári)

156 JA SR 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 2022, v 

nadväznosti na výsledky 

HVK
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157 JA SR 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 2022, v 

nadväznosti na výsledky 

HVK

158 JA SR KSP/KVP Metodické stretnutie členov a náhradníkov skúšobných komisií 
Metodické stretnutie členov a náhradníkov skúšobných komisií k postupu pri odborných justičných skúškach a k 

zjednoteniu rozhodovania o výsledku oboch častí odbornej justičnej skúšky. 

členovia / 

náhradníci 

skúšobných 

komisií

JA SR Pezinok 1
1x v roku 2022, podľa 

termínov OJS

159 JA SR KSP/KVP Metodické stretnutie členov výberových komisií na funkciu sudcu

Metodické stretnutie členov výberových komisií zvolených pre potreby realizácie hromadných výberových konaní k 

zjednoteniu rozhodovania o výsledkoch jednotllivých fázach písomnej časti HVK, k posuzdovaniu a hodnoteniu 

psychologického posúdenia a k sledovaniu vybraných aspektov osobností uchádzačov pri ústnej časti výberového 

konania.

členovia / 

náhradníci 

výberových 

komisií na 

funkciu sudcu

JA SR Pezinok 1

2x v roku 2022, v 

nadväznosti na 

vyhlásené termíny HVK


