
Študijný plán rok 2021

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

dní
Plánovaní lektori

Poznámka / Dátum 

konania

1 OP EVS KSP Nemajetková ujma pozostalých príbuzných 
Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k nárokom pozostalých príbuzných v prípade smrti. Postavenie poisťovne. 

Riešenie problémov v diskusii.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Vojtek, Angyalossy, Šorl, 

Novotná

presun z roku 2020, 

22.03.-23.03.2021

2 JA SR KSP
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 

(celoslovenské podujatie)
Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Aktuálne trendy. Aplikačná prax.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Bajánková, Šikuta

presun z roku 2020, 

26.04.2021

3 JA SR KSP
Ústavnoprávny rozmer dokazovania, jeho kontradiktórnosť a 

koncentrácia v civilnom procese (celoslovenské podujatie)

Všeobecné teoretické základy zásady kontradiktórnosti a jej konkrétne prejavy v procesnom práve. Ústavnoprávne 

východiská a limity požiadavky kontradiktórnosti konania. Koncentrácia konania: význam a účinky. Zákonná a 

sudcovská koncentrácia konania. Aktuálne otázky aplikačnej praxe. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Ľalík

presun z roku 2020, 

20.05.2021

4 OP EVS KSP Kataster a vlastícke právo k nehnuteľnostiam

Vybrané otázky katastra nehnuteľností a vecných práv - Zásada „Nemo plus iuris ad alium transferre postest quam ipse 

habet“ - Aktuálna rozhodovacia prax slovenských a českých súdov - Dobromyseľnosť pri nadobúdaní nehnuteľností - 

Následky absolútnej neplatnosti a odstúpenie od zmluvy pri opakovaných prevodoch nehnuteľností - Zabezpečovací 

prevod práva (aplikačná prax)

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Bajánková, Ľalík, Fečík, 

Jakubáč

presun z roku 2020, 

22.11.-23.11.2021, 

upravená anotácia

5 OP EVS KSP Obchodné podiely a akcie. Predaj podniku
Prevod a prechod účastí na obchodnej spoločnosti, predaj, darovanie, dedenie, zriadenie záložného práva k účastiam - 

problémy aplikačnej praxe a zmluvnej techniky. Predaj podniku.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Havel, Pala, Gyarfáš

presun z roku 2020, 

10.06.-11.06.2021, 

úprava témy podujatia a 

doplnenie lektora

6 OP EVS KSP
Bezdôvodné obohatenie a vyporiadanie neplatných a zrušených 

zmlúv

Podujatie sa sústredí na bezdôvodné obohatenie nielen ako následok neplatnosti právnych úkonov. Hlavné témy: 

bezdôvodné obohatenie, jeho východiská, predpoklady, jednotlivé skutkové podstaty. Kondikcia z plnenia a iného 

dôvodu ako plnenie. Vysporiadanie, spôsob a rozsah vydania bezdôvodného obohatenia. Vyporiadanie neplatných a 

zrušených zmlúv.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Melzer, Csach, 

Zoričáková

presun z roku 2020, 

19.04.-20.04.2021, 

rozdelené na dve 

podujatia

7 OP EVS KSP
Neplatnosť  právnych úkonov a odporovateľnosť právnym 

úkonom 

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, odporovateľnosť právnym úkonom, 

predpoklady, následky, súdne uplatňovanie, návrh novej právnej úpravy

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Pospíšil, Hlušák, Gyarfáš

presun z roku 2020, 

23.09.-24.09.2021, 

podujatie oddelené od 

podujatia "Bezdôvodné 

obohatenie..."

8 OP EVS KSP Zmenkové právo (celoslovenské podujatie) Vybrané otázky zmenkového práva (neoprávnené vyplňovanie/pozmeňovanie listín a iné).
S, VSÚ, JČ, AS (P, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Jablonka, Kotásek

presun z roku 2020, 

11.02.2021

9 OP EVS KSP
Dôkazné bremeno v civilnom súdnom konaní (celoslovenské 

podujatie)

Delenie dôkazného bremena a jeho význam v civilnom spore, podoby, objektívne a subjektívne alebo abstraktné a 

konkrétne a súvisiace bremeno tvrdenia. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Lavický

presun z roku 2020, 

15.04.2021

10 OP EVS KSP Znalec v civilnom súdnom konaní

Postavenie znalca v civilnom súdnom konaní. Ustanovenie znalca a formulácia otázok pre znalca. Námietky účastníkov 

konania. Odlišnosti znaleckého dokazovania podľa CSP a CMP. Súkromný znalecký posudok. Vysporiadanie sa s 

rozdielnymi závermi znaleckého dokazovania.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Tóth, Obuch, Krabec

presun z roku 2020, 

06.12.-07.12.2021, 

úprava témy podujatia a 

doplnenie lektora

11 JA SR KSP Trovy konania a súdne poplatky v civilnom procese Trovy konania . Druhy trov konania, výpočet trov konania. Súdne poplatky. 
S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Tóth, Šorl

presun z roku 2020, 

19.02.2021,  úprava 

témy podujatia a 

doplnenie lektora

12 OP EVS KSP
Arbitrovateľnosť majetkových sporov a limity prieskumu 

rozhodcovských nálezov 

Prekážka právomoci rozhodcovského súdu, objektívna, subjektívna arbitrabilita, limity autonómie vôle, výklad a 

posúdenie platnosti rozhodcovskej zmluvy súdom

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Jablonka, Horák

presun z roku 2020, 

05.10.-06.10.2021

13 JA SR KSP Ústavné sťažnosti a civilné konanie 

Predmetom vzdelávacej akcie je aktuálny vývoj ústavných sťažností proti postupu a rozhodnutiam všeobecných súdov 

v civilnom konaní a trendy rozhodovania ústavného súdu o týchto ústavných sťažnostiach. Lektori predostrú 

argumentácie sťažovateľov, ako aj postup a rozhodnutia odvolacích súdov a dovolacieho súdu, v ktorých ústavný súd 

vzhliada porušenie práv sťažovateľov. Osobitná pozornosť bude venovaná prieskumu, realizovanému dovolacím súdom 

v dovolacom konaní.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Molnár, Duditš 11.03.2021

14 JA SR KSP
Súdne a mimosúdne riešenie sporov v oblasti duševného 

vlastníctva

Spory a konflikty v oblasti práv na poznačenie (obchodné mená, ochranné známky , logá, názvy právnických osôb, 

meno a priezvisko fyzických osôb). Systém duševného vlastníctva a kauzálna príslušnosť súdov SR.   Posudzovanie 

predmetu sporu z  duševného vlastníctva a vplyv na určenie príslušného súdu. Zamestnanecké režimy tvorby a  

posudzovanie primeranosti odmeňovania tvorivých výsledkov. Spory so zamestnávateľom u riešení vytváraných v 

pracovnom pomere. Kritériá pre určenie výšky primeranej odmeny a dodatočného vyrovnania. Súdne a mimosúdne 

riešenie sporov v oblastiach počítačových programov, doménových mien architektonických a iných autorských diel. 

Nároky autorov a nositeľov práv. Žalobné návrhy. Alternatívne riešenie sporov (domény).

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Vojčík, Bačárová, Szattler 24.11.2021

15 JA SR KSP Ochrana osobnosti so zreteľom na nemajetkovú ujmu

Predpoklady vzniku  zodpovednosti za zásah do osobnostných a osobných práv spätých s ochranou osobnosti. Ochrana 

nehmotných zložiek právnických osôb. Vzájomné súvislosti medzi zásahmi do práv fyzických a právnických osôb. 

Právne prostriedky ochrany podľa Občianskeho zákonníka, tlačového zákona a zákona o vysielaní a retransmisii. 

Ochrana zdroja a obsahu v zmysle novely tlačového zákona. Zosumarizovanie okolnosti ktoré môžu mať vplyv na 

stanovenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy. Ochrana osobnosti a médiá – posudzovanie základných ústavných práv, 

právo na informácie, právo na ochranu osobnosti vo vzťahu  k médiám. Poznatky z rozhodovacej činnosti súdov. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Vojčík, Bajánková 23.06.2021
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16 JA SR KSP
Elektronické právne úkony v súkromnom práve a podania a 

úkony v procesnom práve

V rámci tematickej oblasti „elektronické právne úkony v súkromnom práve“ budú prezentované najmä nasledovné 

témy: elektronická komunikácia jednotlivých kategórii osôb využívajúcich služby informačnej spoločnosti 

(podnikateľské subjekty – spotrebiteľ, podnikateľské subjekty navzájom, spotrebitelia navzájom, podnikateľské 

subjekty, občania – orgány verejnej správy a súdnictva, virtuálna identita osôb realizujúcich elektronické právne úkony 

a jej preukazovanie, realizácia elektronických právnych úkonov vyššie uvedenými kategóriami subjektov, právne 

dôsledky vyplývajúce z elektronických úkonov, uzatváranie elektronických zmlúv v rámci elektronického obchodovania, 

jednotlivé typy elektronických zmlúv a ich aplikácia v praxi, rozhodovanie sporov z takýchto zmlúv aj s ohľadom na 

judikatúru (domácu/zahraničnú), problematika internetových obchodov, ochrana spotrebiteľa v rámci elektronického 

obchodovania, všeobecné obchodné podmienky s poukazom na existujúcu judikatúru, ochrana osobných údajov v 

rámci elektronického obchodovania,elektronická komunikácia súdov a účastníkov konania a ich zástupcov, 

problematika elektronických schránok, elektronické podania, elektronické doručovanie, elektronický podpis a pod.,v 

rámci skúmania virtuálnej identity účastníkov konania, riešenie otázky napríklad IP adries a možnosti skúmania 

identifikátorov osôb zo strany súdu, elektronické dokazovanie, elektronické dôkazy a ich uznávanie v súdnych 

konaniach. Elektronizácia súdnictva - elektronizácia súdnictva – neodškriepiteľná realita, komplexný prechod na 

elektronickú komunikáciu zo strany súdov, výhody/nevýhody, elektronizácia Obchodného registra, povinnosti fyzických 

a právnických osôb v rámci komunikácie s Obchodným registrom po novele Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z.z. s 

účinnosťou od 1.10.2020, dátové prostredie v súdnictve (ochrana osobných údajov v rámci elektronizácie), 

kybernetická bezpečnosť, kybernetické hrozby, zákon o kybernetickej bezpečnosť.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
ONLINE 2

Hučková, Treščáková, 

Sokol 
09.03.-.10.03.2021

17 OP EVS KSP Aktuálne otázky konkurzného práva
Novela ZKR, register úpadcov, aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, judikatúra Ústavného súdu SR, 

judikatúra konkurzných súdov.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Pospíšil, Macek, Krčmář 29.06.-30.06.2021

18 OP EVS KSP Osobný konkurz
Vplyv konkurzu na súdne konania (účinky vyhláseného konkurzu na prebiehajúce sporové konania, exekučné konanie); 

Nedotknuté pohľadávky; Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Maliar, Ivanko 29.04.2021

19 JA SR KSP Nová úprava obchodného registra
Aktuálne problémy pri výkone agendy obchodného registra, nová právna úprava obchodného registra, nové procesy

súdov v mimosporových konaniach

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Maliar, Pospíšil 12.03.2021

20 OP EVS KSP Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností Aktuálne problémy zrušenia obchodných spoločností, nová právna úprava likvidácie a obchodného registra.
S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Maliar, Macek, Pala 28.01.-29.01.2021

21 OP EVS KSP Praktické otázky ochrany spotrebiteľa pri finančných službách

Úvery pre spotrebiteľov: Pojmy spotrebiteľský úver, revolving, úver poskytnutý iným veriteľom, úver na bývanie, 

hypotekárny úver. Vybrané náležitosti a forma zmluvy o spotrebiteľskom úvere a právne následky ich nedostatku. 

Spôsob preverenia správnosti ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) a najvyššej prípustnej odplaty za úver 

poskytnutý spotrebiteľovi. Vybrané otázky neprijateľnosti zmluvných podmienok pri úveroch. Určenie predčasnej 

splatnosti úveru veriteľom, odstúpenie od zmluvy a ich právne následky. Postúpenie pohľadávky zo spotrebiteľského 

úveru a jej vymáhanie inkasnou spoločnosťou. Odklady splátok a splátkové dohody. Poistenie: Jednostranná 

dispozitívnosť zákonných ustanovení a s tým súvisiaca prax poistenia. Ukončenie poistenia osôb výpoveďou ku koncu 

poistného obdobia podľa § 800 ods. 1 a 3 ObčZ. Poistné riziko a transparentnosť výluk z poistenia. Neposkytnutie 

poistného plnenia bez riadneho odôvodnenia ako nekalá obchodná praktika. Aktuálna judikatúra Súdneho dvora EÚ a 

slovenských súdov. Úvery pre spotrebiteľov: Pojmy spotrebiteľský úver, revolving, úver poskytnutý iným veriteľom, 

úver na bývanie, hypotekárny úver. Vybrané náležitosti a forma zmluvy o spotrebiteľskom úvere a právne následky ich 

nedostatku. Spôsob preverenia správnosti ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) a najvyššej prípustnej odplaty 

za úver poskytnutý spotrebiteľovi. Vybrané otázky neprijateľnosti zmluvných podmienok pri úveroch. Určenie 

predčasnej splatnosti úveru veriteľom, odstúpenie od zmluvy a ich právne následky. Postúpenie pohľadávky zo 

spotrebiteľského úveru a jej vymáhanie inkasnou spoločnosťou. Odklady splátok a splátkové dohody. Poistenie: 

Jednostranná dispozitívnosť zákonných ustanovení a s tým súvisiaca prax poistenia. Ukončenie poistenia osôb 

výpoveďou ku koncu poistného obdobia podľa § 800 ods. 1 a 3 ObčZ. Poistné riziko a transparentnosť výluk z poistenia. 

Neposkytnutie poistného plnenia bez riadneho odôvodnenia ako nekalá obchodná praktika. Aktuálna judikatúra 

Súdneho dvora EÚ a slovenských súdov.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Fusek, Holáková, Svitana 06.05.-07.05.2021

22 OP EVS KSP Aktuálna judikatúra ESĽP v civilnej oblasti
Analýza vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v občianskom práve (hmotnoprávne aj 

procesnoprávne aspekty).

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Petrová, Bálintová 25.10.-26.10.2021

23 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, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Breznoščáková, Svitana, 

Pavelková, Bednář
09.12.-10.12.2021

24 OP EVS KSP
Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov obchodných 

spoločností a iných právnických osôb za škodu

Predpoklady zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločností, uplatňovanie zodpovednosti spoločnosťou, 

spoločníkom a správcom v konkurze. Procesné aspekty, rekodifikácia.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Csach, Šuk, Žitňanská 15.11.-16.11.2021

25 JA SR KSP Poľnohospodársky nájom

Podujatie sa sústredí na aplikačné problémy, ktoré sa v praxi objavujú pri nájme poľnohospodárskych pozemkov. 

Hlavné témy: zákon o nájme poľnohospodárskom nájme, pojmy, systematika, aktuálne zmeny, osobitné a súvisiace 

inštitúty (tzv. náhradné užívanie, podnájom podľa § 12a zákona, pozemkové úpravy). Špecifiká poľnohospodárskeho 

nájmu (dlhodobý charakter, spôsoby ukončenia nájomného vzťahu, užívanie bez nájomnej zmluvy). Priblíženie pojmov 

priame platby, LPIS, parcely EKN a CKN. Zisťovanie podkladov z verejných zdrojov (katasterportal, zbgis, GSAA a iné.) a 

ich analýza. Prípadové štúdie a judikatúra: Neodkladné opatrenia a žaloby súvisiace s poľnohospodárskym nájmom.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Vargaeštok, Bröstl ml. 28.06.2021

26 OP EVS KSP Medicínskoprávní spory (ujma na zdraví)
Na základe príkladov z praxe priblížená problematika sporov, taktiky účastníkov konania, znaleckých posudkov a

kladenia otázok, predpoklady povinnosti k náhrade ujmy a ich preukazovanie

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Šustek, Vojtek 07.06.-08.06.2021
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27 OP EVS KSP Ujma na živote a zdraví a jej odčinenie
Vysvetlenie kontextu, základné paradigmy v ČR a príp. v ďalších susedných štátoch, to všetko v nádväznosti na 

slovenský vývoj, zohľadnenieí okolností na strane poškodeného a škodcu.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Vojtek, Šustek, Šorl 21.10.-22.10.2021

28 OP EVS KSP Vylučovacia žaloba v konkurznom a exekučnom konaní
Téma je zameraná na sporné praktické otázky späté s vylučovacou (excindačnou) žalobou. Ako podávame takúto 

žalobu? Čo je jej obsahom? Čo ak sa vec tretej osoby medzičasom speňaží? Súbeh žalôb. Aktuálna rozhodovacia prax.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Tóth 24.06.2021

29 OP EVS KSP
Určovanie právomoci všeobecných súdov v cezhraničných 

sporoch 

Aktuálna judikatúra Súdneho dvora a všeobecných súdov k nariadeniu Brusel Ibis a ostatným aktom EÚ v oblasti 

medzinárodnej právomoci súdov, aplikácia dvojstranných a mnohostranných zmlúv (CMR, Montrealský dohovor a 

ďalšie).

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Slašťan, Valdhans 18.10.-19.10.2021

30 OP EVS KSP
Starostlivosť o maloletých, rozvod, BSM a výživné v cezhraničných 

veciach – prípadové štúdie

Aplikačné problémy cezhraničných konaní v agende maloletých, určovanie právomoci, výživné, právo na styk, 

judikatúra Súdneho dvora.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Kapitán, Zavadilová, 

Slašťan
10.11.-11.11.2021

31 JA SR KSP Aktuálne otázky medzinárodného rodinného práva 
Analýza legislatívnych zmien v súvislosti s novým nariadením Brusel II, aplikovateľná judikatúra Súdneho dvora v rámci 

nariadení EÚ.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Burdová 24.02.2021

32 OP EVS KSP
Aplikačné problémy rozhodcovského konania z pohľadu 

všeobecných súdov a Ústavného súdu SR 

Ingerencia súdov do rozhodcovského konania, určovanie lex arbitri a lex loci arbitri, uznávanie a výkon rozhodcovských 

(cudzích) rozhodnutí, konania o zrušenie rozhodcovských rozhodnutí - česká a slovenská legislatíva a judikatúra

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Valdhans, Slašťan 13.09.-14.09.2021

33 OP EVS KSP Aktuálna rozhodovacia prax k náhrade ujmy v súkromnom práve Analýza aktuálnej judikatúry k náhrade ujmy v súkromnom práve, a to aj v komparatívnom pohľade.
S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Moravčíková, Vojtek, 

Novotná, Zoričáková
13.05.14.05.2021

34 JA SR KSP
Aktuálna rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR v oblasti 

obchodného záväzkového práva
Analýza aktuálnej judikatúry v oblasti obchodného záväzkového práva.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Moravčíková, Jablonka 11.10.2021

35 OP EVS KSP Podielové spoluvlastníctvo Predkupné právo, vzťahy medzi spoluvlastníkmi, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, náhrady za užívanie.
S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Tégl, Trnková 27.05.-28.05.2021

36 JA SR KSP Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov

Základné znaky vlastníctva bytov a nové legálne definície pojmov /garážové stojisko, garáž v dome, skladový priestor/; 

Rozsah a pôsobnosť zákona č. 182/1993 Z. z.;  Vznik povinnej správy domu a zákaz tzv. dvojitej správy; Nové práva a 

povinnosti poločenstva a správcu; Užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, príslušenstva a 

priľahlého pozemku /výlučné užívacie právo, nájom,  výpožička a vecné bremeno/; Zastupovanie vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov pri výkone správy v súdnych sporoch; Právna zodpovednosť pri výkone správy bytových a iných 

domov voči vlastníkom a tretím osobám; Nová úprava rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov; 

Diskusia o aplikačných problémoch.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Valachovič, Perdík 29.11.-30.11.2021

37 OP EVS KSP
Záložné právo a vecné bremená v systéme limitovaných vecných 

práv

Porovnanie so zaisťovacím prevodom práva. Zaistená pohľadávka. Právne tituly vzniku záložného práva. Realizácia 

záložného práva. Vecné bremená v praxi so zameraním na vybrané praktické problémy. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Jakubáč, Tégl 02.11.-03.11.2021

38 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)

DP JA SR 

Omšenie
2 Hlušák, Šilhán 21.06.-22.06.2021

39 OP EVS KSP / KVP Otázky súvisiace s prejudiciálnym konaním 
Požiadavka na eurovýklad, aktuálna judikatúra, podané prejudiciálne otázky, skúsenosti národného sudcu, spoločná 

diskusia.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Šváby, Malenovský 19.11.2021

40 OP EVS KSP / KVP
Konanie pre Súdnym dvorom EÚ a dopad jeho judikatúry na 

vnútroštátne právo

Prejudiciálne konanie z pohľadu vnútroštátneho súdu, formulácia otázok, prax českých a slovenských súdov. Ďalšie 

relevantné konania pred Súdnym dvorom a ich význam pre trestné/civilné konanie. Záväznosť judikatúry Súdneho 

dvora

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Sehnálek, Slašťan, 

Stehlík
25.05.-26.05.2021

41 OP EVS KSP
Obchodnoprávne vzťahy z pohľadu medzinárodného práva 

súkromného 

Určovanie medzinárodnej právomoci a rozhodného práva v medzinárodnom obchodnom styku, Dohovor OSN o 

zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (aplikácia, reklamačný režim, nároky z porušenia zmluvy, prevod vlastníckeho 

práva), špecifické statusové otázky nadnárodných korporácií a pod.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2
Valdhans, Malachata, 

Slašťan
18.03.-19.03.2021

42 JA SR KSP
Rozhodcovské konanie – medzinárodné štandardy v lokálnej 

úprave a praxi 

Žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Analýza právnej úpravy stálych rozhodcovských súdov (SRS) v období 

2003 – 2016. Protizákonné konania v rozhodcovskom konaní. Dôvody pre zrušenie (§ 40 ZoRK) a analógia s § 50 ZoRK a 

čl. V NY Dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov a čl. 34 a 36 vzorového zákona UNCITRAL pre 

obchodnú arbitráž. Štandardy rozhodcovského konania

S (VSÚ, JČ, AS) ONLINE 1 Mičinský 05.02.2021

43 JA SR KSP
Civilné sporové a mimosporové konanie - praktické skúsenosti a 

aktuálna judikatúra

Praktické skúsenosti s aplikáciou Civilného súdneho poriadku pri rozhodovaní krajských súdov a tvoriaca sa judikatúra 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1

Bajánková, Midová, 

Hanusková
22.09.2021
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44 JA SR KSP Rébusy v práve 

Rébusy v právnom dokazovaní (dané dôkaznou núdzou, protirečeniami medzi dôkaznými zisteniami či spornou 

interpretáciou vykonaných dôkazov, dané tiež nejasnosťou chápania miery dokazovania). Rébusy pri interpretácii 

práva (hard cases, pravidlá prednosti pri protirečivých interpretačných záveroch, zlaté pravidlo riešenia konfliktnej 

interpretácie). Právno-historické rébusy (napr.: Z akého dôvodu na konci 11. a na začiatku 12. storočia vznikajú v 

severnom Taliansku a neskôr i v Paríži či Oxforde prvé univerzity? Prečo sa ich súčasťou stáva i výučba práva? A 

konečne, prečo je táto výučba zásadne ovplyvnená recepciou znovuobjaveného rímskeho práva? Nuž, a prečo, z akých 

dôvodov, vlastne došlo k jeho recepcii, k jeho opätovnému pestovaniu?). Právno-teoretické rébusy (napr.: Ako vlastne 

fungujú vzťahy medzi svetom bytia a svetom povinovania, t.j. noriem? Možno normy, či povinnosti - či už v 

zákonodarstve alebo pri aplikácii práva - racionálne, logicky odvodiť z faktov alebo to tak nie je? Má právo dvojakú 

povahu, tj. pozostáva z pozitívneho i z prirodzeného práva, alebo je prirodzené právo len mýtus? Demokratická ústava 

je spoločenskou zmluvou zakotvujúcou dohodnutý rámec ľudskej slobody, konštitutívne hodnoty spoločenstva, sústavu 

verejných inštitúcií, ktorých účelom je chrániť slobodu i verejné statky, ako aj spôsob ich kreovania, zakladajúci ich 

legitimitu). Právno-etické rébusy (napr.: výhrada svedomia, rozpor medzi všeobecnou spravodlivosťou obsiahnutou v 

zákone a individuálnou spravodlivosťou jedinečného prípadu). 

S+P JA SR Pezinok 1 Holländer 20.09.2021

45 JA SR KSP Manažment civilného súdneho spisu
Riadenie a správa súdov, právny rámec, nástroje na zvýšenie efektívnosti a kvality, pôsobnosť predsedu súdu, 

vnútorné riadenie súdov, práca so súdnym spisom, interoperabilita súdnych systémov, životný cyklus súdneho konania.

FMS (VSÚ, JČ, 

AS)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Šorl 15.01.2021

46 OP EVS KSP Súdna argumentácia
Analýza požadaviek vyplývajúcich z Ústavy, z judikatúry ESĽP, špecifiká argumentacie v kontexte práva EÚ, 

komparativna perspektíva

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Polčák, Kühn 04.03.-05.03.2021

46 OP EVS KSP

Psychologický a lingvistický diskurz svedeckej výpovede v 

kontexte relevantných faktorov z hľadiska dôveryhodnosti a 

spoľahlivosti svedka 

Lingvistika v pojednávacej miestnosti, krátky terminologický úvod  do forenznej lingvistiky. Naratívne aspekty 

právnického diskurzu vo väzbe na svedeckú výpoveď: diskurzné možnosti svedka v porovnaní s elicitátorom informácií 

(sudca, prokurátor, obhajca), koncept primárneho narátora a nepriama evaluácia výpovede elicitátorom. 

Dôveryhodnosť a spoľahlivosť svedka v súvislosti s  pravdivosťou svedeckej výpovede. Praktické príklady forenznej 

lingvistiky: je možné podľa volených jazykových prostriedkov posúdiť  pravdivosť 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. Špecifiká posudzovania dôveryhodnosti svedeckej  výpovede u detí v závislosti na stupni ich 

psychomotorického vývoja.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Petriláková, Gruber 17.05.-.18.05.2021

47 OP EVS KSP
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach 

maloletých detí

Stres, frustrácia, konflikt, trauma a základy krízovej intervencie. Sebaregulácia v krízovej situácii. Afekt a jeho príčiny. 

Vedenie výsluchu podľa veku. Podmienky spolupráce pri detskom klientovi. Manipulácia detského klienta dospelými 

osobami, dospelých osôb detským klientom. Právne a medzinárodnoprávne podmienky súdneho rozhodovania vo 

veciach maloletých. Nácvik spolupráce k spoločnému určovaniu spôsobu výkonu rozhodnutia. Právna úprava SR a EÚ 

vo veciach súdneho rozhodovania o maloletých. 

S (VSÚ, JČ, AS)

IV MS SR 

Omšenie / 

ONLINE

3

Rajňák, Konkolovská,

Farkašová, Karkošková,

Mikulášková, Hambálek,

Zimová, Hambálková 

Polčičová

8 x za rok 2021

48 JA SR KSP Riadenie času (BA, TT, NR, TN)
Čas – pán alebo sluha?. Rozvrh dňa. Identifikácia časových strát. Rutinné úlohy a projekty. Stanovenie cieľov. 

Rozdelenie úloh. Plánovanie. Práca s poštou. Zen to done (ZTD). Getting things done (GTD). Návyky, stereotypy, rutina.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 18.01.2021

49 JA SR KSP Riadenie času (BB, ZA)
Čas – pán alebo sluha?. Rozvrh dňa. Identifikácia časových strát. Rutinné úlohy a projekty. Stanovenie cieľov. 

Rozdelenie úloh. Plánovanie. Práca s poštou. Zen to done (ZTD). Getting things done (GTD). Návyky, stereotypy, rutina.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 25.01.2021

50 JA SR KSP Riadenie času (KE, PO)
Čas – pán alebo sluha?. Rozvrh dňa. Identifikácia časových strát. Rutinné úlohy a projekty. Stanovenie cieľov. 

Rozdelenie úloh. Plánovanie. Práca s poštou. Zen to done (ZTD). Getting things done (GTD). Návyky, stereotypy, rutina.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 09.02.2021

51 JA SR KSP Asertívna komunikácia  (BA, TT, NR, TN)

Sebapoznanie a sebareflexia (poznanie svojich silných a rozvojových stránok). Bariéry v komunikácii s druhými ľuďmi. 

Typológia komunikačných partnerov, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu. Najčastejšie prekážky v 

komunikácii – konflikty a nedorozumenia. Asertívna filozofia a asertívne práva. Metódy asertivity – hlasový prejav, reč 

tela, empatia. Charakteristiky a rozlišovanie základných štýlov správania sa: agresívne, manipulačné, pasívne a 

asertívne správanie. Asertívne reakcie na tieto štýly správania sa. Techniky asertívnej komunikácie a argumentácie.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 15.03.2021
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52 JA SR KSP Asertívna komunikácia (BB, ZA)

Sebapoznanie a sebareflexia (poznanie svojich silných a rozvojových stránok). Bariéry v komunikácii s druhými ľuďmi. 

Typológia komunikačných partnerov, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu. Najčastejšie prekážky v 

komunikácii – konflikty a nedorozumenia. Asertívna filozofia a asertívne práva. Metódy asertivity – hlasový prejav, reč 

tela, empatia. Charakteristiky a rozlišovanie základných štýlov správania sa: agresívne, manipulačné, pasívne a 

asertívne správanie. Asertívne reakcie na tieto štýly správania sa. Techniky asertívnej komunikácie a argumentácie.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 22.03.2021

53 JA SR KSP Asertívna komunikácia (KE, PO)

Sebapoznanie a sebareflexia (poznanie svojich silných a rozvojových stránok). Bariéry v komunikácii s druhými ľuďmi. 

Typológia komunikačných partnerov, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu. Najčastejšie prekážky v 

komunikácii – konflikty a nedorozumenia. Asertívna filozofia a asertívne práva. Metódy asertivity – hlasový prejav, reč 

tela, empatia. Charakteristiky a rozlišovanie základných štýlov správania sa: agresívne, manipulačné, pasívne a 

asertívne správanie. Asertívne reakcie na tieto štýly správania sa. Techniky asertívnej komunikácie a argumentácie.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 29.03.2021

54 JA SR KSP Manažment zmeny (BA, TT, NR, TN)

Zóna komfortu nie je o komforte. Externé a interné podnety ku zmenám. 5 štádií zmeny. Jazyk štádia zmeny (od 

Nechcem po cieľ). Od odmietania cez realizáciu až po vytrvanie. Emócie ako neoddeliteľná časť zmien. Krivka smútku. 

Krivka objavovania. Motivácia začať. Potreba vydržať. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 20.09.2021

55 JA SR KSP Manažment zmeny  (BB, ZA)

Zóna komfortu nie je o komforte. Externé a interné podnety ku zmenám. 5 štádií zmeny. Jazyk štádia zmeny (od 

Nechcem po cieľ). Od odmietania cez realizáciu až po vytrvanie. Emócie ako neoddeliteľná časť zmien. Krivka smútku. 

Krivka objavovania. Motivácia začať. Potreba vydržať.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 27.09.2021

56 JA SR KSP Manažment zmeny  (KE, PO)

Zóna komfortu nie je o komforte. Externé a interné podnety ku zmenám. 5 štádií zmeny. Jazyk štádia zmeny (od 

Nechcem po cieľ). Od odmietania cez realizáciu až po vytrvanie. Emócie ako neoddeliteľná časť zmien. Krivka smútku. 

Krivka objavovania. Motivácia začať. Potreba vydržať.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
ONLINE 1 Martinovičová 04.10.2021

57 OP EVS KSP
Manažérska akadémia (manažérska komunikácia a vedenie ľudí, 

riadenie ľudských zdrojov), 3. časť

Manažér ako líder a kouč. Koučovací prístup manažéra. Základy koučovacích zručností. Manažérska komunikácia – 

rozhovory za účelom pochvaly, pokarhania a rozvoja. Riadenie zmien z pozície riadiaceho pracovníka. Organizácia 

porád a ich vedenie. 2 manažérske prístupy: Čo navrhuješ a Rozhodol som. Predstavy a realita vedenia ľudí. Stres 

manažment – eustres a distres. Protistresové techniky. Metodika: Tréning, cvičenia, rolové hry, nácviky relaxačných 

techník.

S, P 
DP JA SR 

Omšenie
2 Martinovičová 01.02.-02.02.2021

58 OP EVS KSP Biznis etiketa & protokol (BA, TT, NR, TN)

Základy komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, reč tela a jej nástroje, asertivita, vystupovanie na verejnosti, 

prezentácia a umenie zaujať, základy protokolu, spoločenská a biznis etiketa, pravidlá spoločenskej prednosti, pozdrav, 

oslovovanie, zoznamovanie a predstavovanie, ako urobiť prvý dojem a ako nepokaziť podanie ruky, vykanie a tykanie, 

bozky v spoločnosti, dary a kvety, vizitky, pozvánky, korešpondencia, elektronická pošta a telefonovanie, etiketa 

stolovania, druhy spoločenských podnikov, pracovné stretnutia a pracovné obedy, imidž osobnosti, oblečenie a vizáž

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Trubač 16.02.2021

59 JA SR KSP Biznis etiketa & protokol  (BB, ZA)

Základy komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, reč tela a jej nástroje, asertivita, vystupovanie na verejnosti, 

prezentácia a umenie zaujať, základy protokolu, spoločenská a biznis etiketa, pravidlá spoločenskej prednosti, pozdrav, 

oslovovanie, zoznamovanie a predstavovanie, ako urobiť prvý dojem a ako nepokaziť podanie ruky, vykanie a tykanie, 

bozky v spoločnosti, dary a kvety, vizitky, pozvánky, korešpondencia, elektronická pošta a telefonovanie, etiketa 

stolovania, druhy spoločenských podnikov, pracovné stretnutia a pracovné obedy, imidž osobnosti, oblečenie a vizáž

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

ÚPV BB / 

ONLINE
1 Trubač 18.02.2021

60 JA SR KSP Biznis etiketa & protokol  (KE, PO)

Základy komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, reč tela a jej nástroje, asertivita, vystupovanie na verejnosti, 

prezentácia a umenie zaujať, základy protokolu, spoločenská a biznis etiketa, pravidlá spoločenskej prednosti, pozdrav, 

oslovovanie, zoznamovanie a predstavovanie, ako urobiť prvý dojem a ako nepokaziť podanie ruky, vykanie a tykanie, 

bozky v spoločnosti, dary a kvety, vizitky, pozvánky, korešpondencia, elektronická pošta a telefonovanie, etiketa 

stolovania, druhy spoločenských podnikov, pracovné stretnutia a pracovné obedy, imidž osobnosti, oblečenie a vizáž

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
KS KE / ONLINE 1 Trubač 23.02.2021

61 JA SR KSP Prezentujte sa (s) úspechom (BA, TT, NR, TN)

Čo je to verbálna a neverbálna komunikácia? Jazyková a interpretačná príprava, štylistika prejavu a práca s hlasom. 

Prezentácia, vystupovanie na verejnosti a umenie zaujať. Najčastejšie chyby v komunikácii. Ako sa pripraviť na 

príhovor? Asertivita, zdolávanie trémy a napätia. Ako využiť reč tela vo svoj prospech?

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Trubač 08.04.2021

62 OP EVS KSP Prezentujte sa (s) úspechom (BB, ZA)

Čo je to verbálna a neverbálna komunikácia? Jazyková a interpretačná príprava, štylistika prejavu a práca s hlasom. 

Prezentácia, vystupovanie na verejnosti a umenie zaujať. Najčastejšie chyby v komunikácii. Ako sa pripraviť na 

príhovor? Asertivita, zdolávanie trémy a napätia. Ako využiť reč tela vo svoj prospech?

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

ÚPV BB / 

ONLINE
1 Trubač 13.04.2021

63 JA SR KSP Prezentujte sa (s) úspechom (KE, PO)

Čo je to verbálna a neverbálna komunikácia? Jazyková a interpretačná príprava, štylistika prejavu a práca s hlasom. 

Prezentácia, vystupovanie na verejnosti a umenie zaujať. Najčastejšie chyby v komunikácii. Ako sa pripraviť na 

príhovor? Asertivita, zdolávanie trémy a napätia. Ako využiť reč tela vo svoj prospech?

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
KS KE / ONLINE 1 Trubač 20.04.2021

64 JA SR 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, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Trubač 10.06.2021

65 JA SR 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, JČ, AS, 

PČP)

ÚPV BB / 

ONLINE
1 Trubač 15.06.2021

66 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, JČ, AS, 

PČP)
KS KE / ONLINE 1 Trubač 17.06.2021
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67 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? Triky na získanie sebavedomia a 

úspešnú prezentáciu

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Trubač 11.05.2021

68 JA SR 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? Triky na získanie sebavedomia a 

úspešnú prezentáciu

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

ÚPV BB / 

ONLINE
1 Trubač 13.05.2021

69 JA SR 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? Triky na získanie sebavedomia a 

úspešnú prezentáciu

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
KS KE / ONLINE 1 Trubač 18.05.2021

70 JA SR 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, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Trubač 09.11.2021

71 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, JČ, AS, 

PČP)

ÚPV BB / 

ONLINE
1 Trubač 18.11.2021

72 JA SR 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, JČ, AS, 

PČP)
KS KE / ONLINE 1 Trubač 23.11.2021

73 JA SR KSP
Disciplinárna zodpovednosť sudcov a prokurátorov (moderovaná 

diskusia / diskusné 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 1

zástupcovia justície 

(Berthotyová, Hrubala), 

zástupcovia prokuratúry 

(Sedlák, Remeta), 

zástupcovia 

akademického 

prostredia / tretieho 

sektora (Žilinčík, 

Berdisová, Mazúr, 

Čuroš), lektori z ČR 

(Angyalossy, Baxa, 

Šimíček, Šimáčková, 

Zeman, Matula)

25.06.2021

74 JA SR KSP
Profesijná etika sudcu a prokurátora (moderovaná diskusia) 

(celoslovenské podujatie)

Diskusné fórum k profesijnej etike sudcu a prokurátora. Etické zásady, etické dilemy, výkon funkcie sudcu / 

prokurátora a vedľajšie zákonom povolené činnosti (publikačná, prednášková, akademická), sudca / prokurátor v 

súkromí, sudca / prokurátor a sloboda prejavu. Analýza slovenskej judikatúry, judikatúry ESĽP či aj zahraničnej 

judikatúry.  

S+P JA SR Pezinok 1

zástupcovia justície 

(Berthotyová, Hrubala), 

zástupcovia prokuratúry 

(Sedlák, Remeta), 

zástupcovia 

akademického 

prostredia / tretieho 

sektora (Žilinčík, 

Berdisová, Mazúr, 

Čuroš), lektori z ČR 

(Angyalossy, Baxa, 

Šimíček, Šimáčková, 

Zeman, Matula)

21.09.2021

75 JA SR KSP Etické dilemy v praxi sudcu (BA, TT, NR, TN)

Predmetom vzdelávacieho podujatia bude prepojiť etické princípy s praktickými situáciami v tých oblastiach, s ktorými 

sa sudcovia v praxi najčastejšie stretávajú. S využitím judikatúry slovenských súdov, judikatúry ESĽP ako aj 

inšpiratívnych modelov zo zahraničnej úpravy budú účastníci riešiť praktické situácie súvisiace s nestrannosťou sudcu 

(vzťah sudca - advokát, miera a intenzita vzťahu), vzťah sudca-prokurátor, a podobne. Z ďalších princípov budú 

predmetom diskusie otázky slobody prejavu sudcu, medzi angažovania sa vo verejnom živote, či vedľajšej (publikačnej, 

vzdelávacej) činnosti sudcu. V každej zo situácií bude cieľom poskytnúť účastníkom nástroje na identifikáciu riešení, 

ktoré sú konformné s úpravou na úrovni procesných i profesných noriem, a tým im pomôžu riešiť situácie, na ktoré 

existuje v praxi množstvo - niekedy protichodných - odpovedí.

FMS (VSÚ, JČ, 

AS)
ONLINE 1 Žilinčík, Berdisová 17.03.2021
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76 JA SR KSP Etické dilemy v praxi sudcu (BB, ZA)

Predmetom vzdelávacieho podujatia bude prepojiť etické princípy s praktickými situáciami v tých oblastiach, s ktorými 

sa sudcovia v praxi najčastejšie stretávajú. S využitím judikatúry slovenských súdov, judikatúry ESĽP ako aj 

inšpiratívnych modelov zo zahraničnej úpravy budú účastníci riešiť praktické situácie súvisiace s nestrannosťou sudcu 

(vzťah sudca - advokát, miera a intenzita vzťahu), vzťah sudca-prokurátor, a podobne. Z ďalších princípov budú 

predmetom diskusie otázky slobody prejavu sudcu, medzi angažovania sa vo verejnom živote, či vedľajšej (publikačnej, 

vzdelávacej) činnosti sudcu. V každej zo situácií bude cieľom poskytnúť účastníkom nástroje na identifikáciu riešení, 

ktoré sú konformné s úpravou na úrovni procesných i profesných noriem, a tým im pomôžu riešiť situácie, na ktoré 

existuje v praxi množstvo - niekedy protichodných - odpovedí.

FMS (VSÚ, JČ, 

AS)
ONLINE 1 Žilinčík, Čuroš 03.03.2021

77 JA SR KSP Etické dilemy v praxi sudcu (KE, PO)

Predmetom vzdelávacieho podujatia bude prepojiť etické princípy s praktickými situáciami v tých oblastiach, s ktorými 

sa sudcovia v praxi najčastejšie stretávajú. S využitím judikatúry slovenských súdov, judikatúry ESĽP ako aj 

inšpiratívnych modelov zo zahraničnej úpravy budú účastníci riešiť praktické situácie súvisiace s nestrannosťou sudcu 

(vzťah sudca - advokát, miera a intenzita vzťahu), vzťah sudca-prokurátor, a podobne. Z ďalších princípov budú 

predmetom diskusie otázky slobody prejavu sudcu, medzi angažovania sa vo verejnom živote, či vedľajšej (publikačnej, 

vzdelávacej) činnosti sudcu. V každej zo situácií bude cieľom poskytnúť účastníkom nástroje na identifikáciu riešení, 

ktoré sú konformné s úpravou na úrovni procesných i profesných noriem, a tým im pomôžu riešiť situácie, na ktoré 

existuje v praxi množstvo - niekedy protichodných - odpovedí.

FMS (VSÚ, JČ, 

AS)
ONLINE 1 Žilinčík, Mazúr 26.03.2021

78 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
3 Milošovičová 03.02.-05.02.2021

79 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
3 Milošovičová 12.07.-14.07.2021

80 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
3 Milošovičová 08.09.-10.09.2021

81 OP EVS KSP Odborné jazykové kurzy anglického jazyka 
Trojsemestrálne intenzívne jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku. Pokračovanie v začatých semestroch 

intenzívneho jazykového vzdelávania (tretí semester prvá fáza, druhý a tretí semester druhá fáza)
ONLINE

82 OP EVS KSP
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku 

(trojdňové odborné kurzy AJ) 
2 x v roku 2021

83 OP EVS KSP
Päťdňové vzdelávacie podujatia v anglickom jazyku (letná 

jazyková škola)
2 x v roku 2021

84 OP EVS KSP
Špecializované trojdňové vzdelávanie vo francúzskom jazyku 

(trojdňové odborné kurzy FJ) 
2 x v roku 2021

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

jazyková škola)
2 x v roku 2021

86 OP EVS KSP Skupinové 5 dňové zahraničné stáže
6 x v roku 2021 (3 x Luxembursko, 1 x Francúzsko, 1 x Nemecko, 1 x Rakúsko), časť novo schvaľovaných stáží je 

presunutá z roku 2020

termíny stáží budú 

určené podľa aktuálnej 

pandemickej situácie

87 OP EVS KSP Individuálne 1-mesačné zahraničné stáže
10 x v roku 2021 (3 x Luxemburg, 4 x Štrasburg, 1 x Francúzsko, 2 x Nemecko), časť novo schvaľovaných stáží je 

presunutá z roku 2020

termíny stáží budú 

určené podľa aktuálnej 

pandemickej situácie

88 OP EVS KSP Individuálne 6 mesačné zahraničné stáže 2 x v roku 2021

termíny stáží budú 

určené podľa aktuálnej 

pandemickej situácie

89 OP EVS KSP/KVP Výročná dvojdňová konferencia 2 x v roku 2021
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90 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, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Čentéš, Príbelský

presun z roku 2020, 

25.03.-26.03.2021

91 OP EVS KVP Spravodlivosť

Spravodlivosť predstavuje jednu zo základných požiadaviek na súdnu moc. Prejavuje sa to aj v označovaní súdnictva 

ako justície. Väčšinou sa však pojem spravodlivosti chápe iba intuitívne. Ambíciou seminára je preto formovať 

myšlienkové štruktúry poslucháčov a poslucháčok pre uvedomenie si vlastných intuícii ohľadom konceptu 

spravodlivosti. Súčasťou seminára preto bude aj poskytnutie informácií o niektorých teoretických koncepciách 

spravodlivosti a práva a ich evolúcii (najmä pnutia medzi spravodlivosťou bez prívlastkov a sociálnou spravodlivosťou, 

právom ako prostriedkom spravodlivosti a právom ako vôľou silnejšieho, spravodlivosťou distributívnou a 

spravodlivosťou vyrovnávacou, trestom ako pomstou a trestom ako odplatou). Seminár tak ponúkne vedomostné 

pozadie, na ktorom bude možná konfrontácia vlastných predstáv ohľadom spravodlivosti v práve, ale zároveň bude 

prednášajúcimi na tomto pozadí čiastočne konfrontovaná legislatíva (napríklad problematika restoratívnej justície) aj 

judikatúra (najmä ústavného súdu). 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Berdisová, Bárány, 

Káčer, Colotka, 

Kurilovská

presun z roku 2020, 

29.03.-30.03.2021

92 OP EVS KVP
Aktuálna judikatúra ESĽP – trestnoprávne aspekty (celoslovenské 

podujatie)

Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv (právo na spravodlivé 

súdne konanie). Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv (právo na 

život). Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv (zákaz mučenia). 

Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv (právo na súkromie). 

Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv (sloboda prejavu). 

Princíp ne bis in idem v rozhodnutiach ESĽP a ESD. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Šimáčková

presun z roku 2020, 

21.04.2021

93 OP EVS KVP Digitálna stopa v trestnom konaní
Digitálna stopa - § 90 Trestného poriadku, pojem počítačové údaje, e-mailové správy ako digitálna stopa v európskom 

práve, skúmanie a popisovanie digitálnej stopy a existujúca judikatúra. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Málek, Boháčik, Bacigál

presun z roku 2020, 

22.04.-23.04.2021

94 OP EVS KVP Znalecký posudok v súdnom konaní

Seminár určený pre sudcov a prokurátorov pohybujúcich sa v oblasti trestného práva. Jeho obsahom bude štruktúra 

psychologických znaleckých posudkov, kompetencie a možnosti znalca v danej oblasti, formulácia zadávaných otázok, 

metódy používané v rámci znaleckej činnosti. Súčasťou podujatia je teoretická časť prepojená s kazuistikami, časť 

podujatia bude venovaná rozboru prípadov účastníkov v menších skupinách.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Záhorská

presun z roku 2020, 

03.05.-04.05.2021

95 JA SR KVP Konanie o správnom súdnictve (celoslovenské podujatie)
Praktické skúsenosti s aplikáciou správneho súdneho poriadku a tvoriaca sa judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veciach správneho súdnictva. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Baricová, Filová, Naď

presun z roku 2020, 

10.05.2021

96 JA SR KVP
Vývoj judikatúry Súdneho dvora EÚ v oblasti ochrany osobných 

údajov (celoslovenské podujatie)

Civilnoprávny a trestnoprávny pohľad na ochranu súkromného života a ďalších základných práv a slobôd so zameraním 

najmä na ochranu osobných údajov. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Šváby

presun z roku 2020, 

24.05.2021

97 OP EVS KVP Záväznosť súdnych rozhodnutí (celoslovenské podujatie) Záväznosť súdnych rozhodnutí - vnútroštátne a medzinárodné pohľady. 
S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Wintr

presun z roku 2020, 

01.06.2021

98 JA SR KVP
Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho 

dvora EÚ (celoslovenské podujatie)

Relevantné rozsudky a uznesenia Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH a ich priradenie k príslušným ustanoveniam Zákona 

o DPH. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Kochanová, Beňo

presun z roku 2020, 

03.06.2021

99 OP EVS KVP
Ľudské práva (ochrana základných ľudských práv a judikatúra 

Ústavného súdu ČR)

Ústavnoprávny pohľad na ochranu základných ľudských práv a naň vzťahujúca sa judikatúra Ústavného súdu Českej 

republiky.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Šimíček, Jirsa

presun z roku 2020, 

17.06.-18.06.2021

100 OP EVS KVP

Úskalie prejudiciálneho dialógu medzi Súdnym dvorom EÚ a 

národnými súdmi dokumentované na príklade nariadenia č. 

261/2004 o právach cestujúcich v leteckej doprave (celoslovenské 

podujatie)

Aktuálna rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ a predbežných otázok. 
S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Malenovský

presun z roku 2020, 

12.05.2021

101 OP EVS KVP Procesné záruky v trestnom konaní a práva obetí trestných činov

Aktuálna judikatúra ESĽP k procesným právam podozrivých a obžalovaných osôb v trestnom konaní (právo na 

spravodlivosť konania podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, práva obhajoby podľa 

čl. 6 ods. 3 Dohovoru, atď.). Práva obetí trestných činov (pozitívne záväzky štátu podľa čl. 2, 3 a 8 Dohovoru), s 

dôrazom na nielen na rozhodovaciu činnosť ESĽP vo vzťahu k SR

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Bálintová, Dubová 14.10.-15.10.2021

102 OP EVS KVP Verejné obstarávanie 

Právna úprava verejného obstarávania v Slovenskej republike a jej praktická aplikácia z pohľadu verejných 

obstarávateľov, obstarávateľov, iných povinných osôb, kontrolných orgánov, súdov Slovenskej republiky a Európskeho 

súdneho dvora. 

Počas prednášky obaja autori podrobne vysvetlia právne inštitúty zákona o verejnom obstarávaní, príslušnú európsku 

legislatívu ako aj právo-aplikačnú prax dotknutých subjektov. Cieľom prednášky je poskytnúť pohľad na dynamicky sa 

rozvíjajúce právne odvetvie, ktoré je neustále pod drobnohľadom odbornej ako aj laickej verejnosti. 

Objasnené budú inštitúty ako: predpokladaná hodnota zákazky, jej určenie, význam a protiprávne praktiky pri jej 

určovaní, podmienky účasti a ich význam, kritéria na vyhodnotenie ponúk, opis predmetu zákazky, vylúčenie z 

verejného obstarávania, zmluva ako súčasť súťažných podkladov, konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie, 

revízne postupy, sankcie za porušenie zákona a mnoho ďalšieho.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Kubovič, Majchrák (ÚVO) 25.02.-26.02.2021
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103 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 01.12.2021

104 JA SR KVP Niet daru slobody bez prekliatia viny? (celoslovenské podujatie)

Nerozlučnosť pojmov slobody a viny sa v európskej civilizácii vinie od knihy Genezis, príbehu ľudského porušenia 

Božieho zákazu ochutnať ovocie zo stromu poznania dobra a zla, príbehu získania slobody za cenu straty nesmrteľnosti, 

až po Dostojevského príbeh Veľkého inkvizítora, príbeh bremena zodpovednosti, a tým i možnej viny, ktorá je 

dôsledkom slobody vôle, nutnosti voľby medzi dobrom a zlom. Vinu v právnom myslení spájame zvyčajne so 

spravodlivosťou, toto spojenie nie je však úplné. Úsečku s dvomi vrcholmi treba nahradiť trojúholníkom s tromi 

vrcholmi, z ktorých jedným je sloboda. Sloboda i vina (v právnom jazyku označovaná termínom zavinenie) sú v dejinách 

svojím významom premenlivé pojmy. Ako sa tieto pojmy zrodili, z akých príčin a ako sa vyvíjal ich obsah v dejinách 

Západu? Z akých zdrojov prýštil, v akých dejinných zlomoch sa menil ich význam, ktoré osobnosti a akým spôsobom 

formovali v tejto súvislosti európsku kultúru? Konečne, ako sa dejiny ideí, civilizačných paradigiem odzkadlili v 

právnych pojmoch - pojme viny (zavinenia a jeho formách)? Návraty ad fontes nie sú samoúčelom, bez priblíženia sa k 

nim strácame schopnosť pochopiť súčasnosť.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Holländer 15.02.2021

105 JA SR KVP
Judikatúra Najvyššieho súdu SR týkajúca sa nemocenského, 

dôchodkového a zdravotného poistenia

Vznik a zánik poistenia, otázky poistného a jednotlivých dávok vo všeobecnom ako aj v osobitnom systéme sociálneho 

zabezpečenia, prípade dávok sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Nevedelová 05.05.2021

106 OP EVS KVP
Stavebný zákon - recentná judikatúra a riešenie aplikačných 

problémov

Princípy stavebného procesného práva a základné interpretačné východiská pri aplikácii stavebného zákona. Územné 

plánovanie – súdny prieskum územných plánov,kritériá a rozsah súdneho prieskumu,  súvisiaca judikatúra ESĽP a ESD. 

Územné konanie – definovanie aplikačných problémov a s nimi súvisiaca recentná slovenská a česká judikatúra v 

otázkach účastníctva, posudzovania námietok účastníkov konania, obsahových náležitostí vydaných rozhodnutí atď.. 

Stavebné konanie – definovanie aplikačných problémov a s nimi súvisiaca recentná slovenská a česká judikatúra, 

zmena stavby pred jej dokončením, dodatočné povoľovanie stavieb vo svetle súčasnej judikatúry. Kolaudačné konanie- 

definovanie aplikačných problémov a s nimi súvisiaca recentná slovenská a česká judikatúra, otázka účastníctva 

konania a jej ústavnoprávne deficity. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Slávik, Rumana 07.10.-08.10.2021

107 JA SR KVP Potravinové právo v súdnej praxi

Potravinové právo, pramene potravinového práva, subjekty potravinového práva, základné zásady a požiadavky 

potravinového práva, úradné kontroly potravín, správne trestanie na úseku úradných kontrol potravín, rozhodovacia 

činnosť Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Súdneho dvora EÚ v oblasti potravín. Potravinové právo je 

dynamicky sa rozvíjajúca časť právneho poriadku. Uvedené sa v posledných rokoch prejavuje aj v náraste rozhodovacej 

činnosti súdov, v ktorej súdy aplikujú vnútroštátne ale aj únijné právne predpisy v oblasti potravín. Obsahová stránka 

podujatia je zameraná najmä na rozhodovaciu činnosť správnych a civilných súdov v oblasti správneho práva (napr. 

sankcie uložené orgánmi úradnej kontroly potravín), práva hospodárskej súťaže (napr. neprimerané podmienky v 

obchodných vzťahoch) a práva duševného vlastníctva (napr. chránené názvy potravín). 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Gábriš, Rybnikár 04.02.2021

108 OP EVS KVP Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

Medzinárodné aspekty trestného stíhania legalizácie príjmov z trestnej činnosti - praktické príklady, finančné 

vyšetrovanie, finančné vyšetrovanie v rámci enviromentálnej trestnej činnosti, národné hodnotenie rizika, zaiťovanie 

výnosov z trestnej činnosti, výkon rozhodnutia o zaistení majetku a správa zaisteného majetku

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Čentéš, Majerník, Lužný, 

Vítková, Kordík
04.11.-05.11.2021
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109 JA SR KVP
GDPR a ochrana osobných údajov (vrátane súdneho prieskumu 

sankcií)

Príspevok bude rozdelený na dve časti. Prvá časť bude venovaná na celkový úvod do oblasti ochrany osobných údajov 

vrátne historického vývoja predpisov v tejto oblasti, noviniek, ktoré prinieslo GDPR a problémov, ktoré sme si na 

Slovensku spôsobili jeho “implementáciou”. Prvá časť prierezovo prejde všetky dôležité hmotnoprávne ale aj procesné 

ustanovenia pre sudcov a prokurátorov vrátane špecifických ustanovení pre súdy a orgány činné v trestnom konaní. 

Druhá časť bude praktickejšia a bude zameraná na rozhodovaciu činnosť Úradu na ochranu osobných údajov z pohľadu 

súdneho prieskumu. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Berthoty 17.02.2021

110 JA SR KVP
Príprava na vedenie pojednávania, média, 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 kodex sudcu a prokurátora v praxi. Hon 

médií po senzácii z justičného prostredia a systém ich práce. 

FMS, FMP JA SR Pezinok 1 Angyalossy 08.02.2021, 08.11.2021

111 OP EVS KVP
Diskusné fórum k vzniku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky
Zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, jeho postavenie a pôsobnosť. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1

Príbelská, Mazanec (NSS 

ČR)
22.02.2021

112 OP EVS KVP Aktuálna daňová judikatúra
Súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia NS SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume 

zákonnosti rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Príbelská, Rumana 28.10.-29.10.2021

113 OP EVS KVP Európska prokuratúra

Posilnená spolupráca pri zriaďovaní EPPO, hybridná štruktúra, materiálna, územná a osobná pôsobnosť, podávanie 

správ EPPO - ako sa z prípadu stáva prípad EPPO, vnútorné rozdelenie právomocí - prideľovanie prípadov v rámci 

EPPO, vykonávanie vyšetrovaní EPPO - vyšetrovacie opatrenia, vzťahy s nezúčastnenými členskými štátmi a tretími 

štátmi, ukončenie vyšetrovania - stíhanie pred vnútroštátnymi súdmi, rozsah práv podozrivých a obvinených a iných 

osôb, súdne preskúmanie vnútroštátnymi súdmi, úloha SD EÚ, aktuálny stav vývoja a prípadné prvé praktické 

skúsenosti. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Ondrejová, Novocký, 

Sivák
28.09.-29.09.2021

114 OP EVS KVP
Konanie o predbežnej otázke - predkladanie prejudiciálnych 

otázok

Predkladanie prejudiciálnych otázok Súdneho dvora EÚ v trestných veciach a podľa osobitných zákonov v oblasti 

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

veciach.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Ondrejová, Ricziová, 

Kováčová
03.06.-04.06.2021

115 OP EVS KVP
Európsky zatýkací rozkaz (EZR), vydávacie konanie na báze 

medzinárodného zatýkacieho rozkazu (MZR)
Aktuálna judikatúra SD EÚ, ESĽP. Porovnanie - využívanie inštitútov v aplikačnej praxi a riešenie problémov. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Kováčová, Mozner 25.11.-26.11.2021

116 JA SR KVP
Implementácia probačného plánu a probačného programu pri 

výkone terciárnej prevencie (celoslovenské podujatie)

Problematika terciárnej prevencie z pohľadu probácie/probačného dohľadu je viac než 15 rokov aplikovaná len formou 

kontroly/represie. To, čo je bežné v iných probačných službách v rámci EÚ, tak v podmienkach SR neexistujú minimálne 

štandardy v oblasti zaobchádzania s odsúdeným z pohľadu prevencie. Táto realita nám naznačuje, že v systéme 

probácie v oblasti podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom a podmienečným 

prepustením z výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom sa realizuje len formalisticky, čo vytvára 

„diskrepanciu“ s cieľom terciárnej prevencii ako celku. Úlohou prednášky je poukázať na existenciu minimálnych 

pravidiel, ktoré s časti boli vytvorené odborníkmi na postpenitenciárnu (terciárnu-sociálnu) prácu a vlastnými 

empirickými poznatkami. Ide o súbor činností, prostredníctvom ktorých možno hovoriť o efektívnom a pozitívnom 

prístupe inštitútu probácie vo vzťahu k terciárnej prevencii. Účastníci prednášky budú detailne oboznámení s procesom 

zaobchádzania s odsúdeným od vstupného pohovoru/interview, spracovávaním probačného plánu, probačného 

programu až po vyhodnotenie evaluačnej tabuľky rizika. 

PaMÚ
JA SR Pezinok + 

videoprenos
1 Cehlár 16.03.2021

117 V4 KVP Trestné právo Európskej únie 

Vplyv úniového práva v trestnej oblasti na národné vnútroštátne právne systémy a na právnu prax krajín V4, základné 

pojmy európskeho trestného práva a zásada špeciality, európsky vyšetrovací príkaz, EZR (európsky zatýkací rozkaz) 

spoločné vyšetrovacie tímy a Eurojust. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Bačo, Ernest (EUROJUST) 16.09.-17.09.2021

118 OP EVS KVP Trestná činnosť páchaná mládežou a na mládeži

Seminár bude zameraný na problematiku mladistvých a maloletých z hľadiska hmotnoprávnej a procesnoprávnej 

problematiky. Trestné činy mladistvých páchateľov a činov inak trestných spáchaných maloletými. Postavenie dieťaťa 

ako obete trestného činu.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2

Kolcunová, Durdík 

(sudca NS ČR)
30.09.-01.10.2021

119 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

11.11.-12.11.2021
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120 JA SR KVP
Odborná a znalecká činnosť v odbore kriminalistika (BA, TT, NR, 

TN)

Odborná a znalecká činnosť je na Slovensku upravená zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a 

prekladateľoch a príslušnými vyhláškami. Znalci fyzické aj právnické osoby sú zapisovaní do zoznamu znaleckých 

odborov a odvetví, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. V odbore Kriminalistika je v tomto zozname zapísaný 

znalecký ústav - Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ) v 20 odvetviach (Daktyloskopia, 

Trasológia, Mechanoskopia, Kriminalistická technická diagnostika, Kriminalistická metalografia, Kriminalistické 

skúmanie ručného písma a podpisov, Kriminalistické skúmanie dokumentov, Kriminalistická jazyková expertíza, 

Kriminalistická fonoskopia, Kriminalistická biológia, Kriminalistická antropológia, Kriminalistická genetická analýza, 

Kriminalistická pyrotechnika, Kriminalistická balistika, Kriminalistická chémia, Kriminalistická toxikológia, 

Kriminalistická požiarna chémia, Kriminalistická a požiarna elektrotechnika, Kriminalistická informatika, Kriminalistická 

fotografia a video). Súčasťou znaleckého ústavu je aj pracovisko na psychofyziologické overovanie pravdovravnosti 

(„detektor lži“).

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rovnocenné a sú zamerané najmä na využívanie odbornej a znaleckej činnosti najmä 

v aktuálnych oblastiach (detektor, drogy, písmoznalectvo, elektronické dáta, biometria - DNA, daktyloskopia, tvár, hlas, 

podpis). Súčasťou podujatí budú aj praktické prezentácie postupov skúmania a praktické ukážky predmetov skúmania.

FMS, FMP JA SR Pezinok 1 Némethová, Laciak 27.10.2021

121 JA SR KVP Odborná a znalecká činnosť v odbore kriminalistika (BB, ZA)

Odborná a znalecká činnosť je na Slovensku upravená zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a 

prekladateľoch a príslušnými vyhláškami. Znalci fyzické aj právnické osoby sú zapisovaní do zoznamu znaleckých 

odborov a odvetví, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. V odbore Kriminalistika je v tomto zozname zapísaný 

znalecký ústav - Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ) v 20 odvetviach (Daktyloskopia, 

Trasológia, Mechanoskopia, Kriminalistická technická diagnostika, Kriminalistická metalografia, Kriminalistické 

skúmanie ručného písma a podpisov, Kriminalistické skúmanie dokumentov, Kriminalistická jazyková expertíza, 

Kriminalistická fonoskopia, Kriminalistická biológia, Kriminalistická antropológia, Kriminalistická genetická analýza, 

Kriminalistická pyrotechnika, Kriminalistická balistika, Kriminalistická chémia, Kriminalistická toxikológia, 

Kriminalistická požiarna chémia, Kriminalistická a požiarna elektrotechnika, Kriminalistická informatika, Kriminalistická 

fotografia a video). Súčasťou znaleckého ústavu je aj pracovisko na psychofyziologické overovanie pravdovravnosti 

(„detektor lži“).

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rovnocenné a sú zamerané najmä na využívanie odbornej a znaleckej činnosti najmä 

v aktuálnych oblastiach (detektor, drogy, písmoznalectvo, elektronické dáta, biometria - DNA, daktyloskopia, tvár, hlas, 

podpis). Súčasťou podujatí budú aj praktické prezentácie postupov skúmania a praktické ukážky predmetov skúmania.

FMS, FMP ÚPV BB 1 Némethová, Pacalaj 03.11.2021

122 JA SR KVP Odborná a znalecká činnosť v odbore kriminalistika (KE, PO)

Odborná a znalecká činnosť je na Slovensku upravená zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a 

prekladateľoch a príslušnými vyhláškami. Znalci fyzické aj právnické osoby sú zapisovaní do zoznamu znaleckých 

odborov a odvetví, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. V odbore Kriminalistika je v tomto zozname zapísaný 

znalecký ústav - Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ) v 20 odvetviach (Daktyloskopia, 

Trasológia, Mechanoskopia, Kriminalistická technická diagnostika, Kriminalistická metalografia, Kriminalistické 

skúmanie ručného písma a podpisov, Kriminalistické skúmanie dokumentov, Kriminalistická jazyková expertíza, 

Kriminalistická fonoskopia, Kriminalistická biológia, Kriminalistická antropológia, Kriminalistická genetická analýza, 

Kriminalistická pyrotechnika, Kriminalistická balistika, Kriminalistická chémia, Kriminalistická toxikológia, 

Kriminalistická požiarna chémia, Kriminalistická a požiarna elektrotechnika, Kriminalistická informatika, Kriminalistická 

fotografia a video). Súčasťou znaleckého ústavu je aj pracovisko na psychofyziologické overovanie pravdovravnosti 

(„detektor lži“).

Jednotlivé podujatia sú obsahovo rovnocenné a sú zamerané najmä na využívanie odbornej a znaleckej činnosti najmä 

v aktuálnych oblastiach (detektor, drogy, písmoznalectvo, elektronické dáta, biometria - DNA, daktyloskopia, tvár, hlas, 

podpis). Súčasťou podujatí budú aj praktické prezentácie postupov skúmania a praktické ukážky predmetov skúmania.

FMS, FMP KS KE 1 Némethová, Marcinov 10.11.2021

123 JA SR KVP

Nenávistné prejavy, hranice slobody prejavu a trestných činov z 

nenávisti, nenávistné prejavy na internete a v médiách vo 

verejnom priestore (celoslovenské poduajtie)

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

problémom. Sloboda prejavu je jedným zo základných pilierov demokracie, avšak na slobodu prejavu sa dnes veľmi 

často odvolávajú aj extrémisti šíriaci národnostnú a náboženskú nenávisť, obhajujúci totalitné ideológie, vyzývajúci na 

násilie alebo zvrhnutie demokratického zriadenia. 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

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Wilfling, Milo, Honz 08.03.2021
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124 JA SR KVP

Princípy forenznej traumatológie a ich význam v rozhodovacej 

právomoci prokuratúr a súdov. Možnosti zákonných postupov pri 

preverovaní zdravotného stavu obvinených a obžalovaných pri 

vyhýbaní sa procesným úkonom

Seminár zameriava pozornosť na základné princípy forenzného hodnotenia poranení a známok násilia na ľudskom tele, 

posudzovanie mechanizmu ich vzniku a hodnotenie verzií priebehu skutku z pohľadu znaleckej činnosti v odbore 

Zdravotníctvo a farmácia, rutinné znalecké posudzovanie obvyklých parametrov podstatných pre právne hodnotenie 

prípadov ako sú: doba liečby, doba práceneschopnosti, obmedzenie v obvyklom spôsobe života, vznik trvalých 

následkov. Autori rozoberajú aj základné aspekty a úskalia problematiky návrhov bodového hodnotenia za bolesť a 

sťaženie spoločenského uplatnenia podľa Zákona č. 437/2004 Z.z. Seminár poukazuje aj na významné nedostatky a 

chyby v metodológii znaleckej činnosti, ktoré reflektuje prax činnosti znaleckého ústavu, a ktoré môžu viesť k 

sekundárnemu znehodnoteniu dokazovania v prípravnom konaní ale aj v konaní pred súdom. 

Osobitnou časťou odborného programu budú aj postupy pri preverovaní zdravotného stavu pri opakovanej neúčasti 

obvinených a obžalovaných osôb na procesných úkonoch a súdnych pojednávaniach so zameraním sa na význam a 

možnosti znaleckej činnosti v danej oblasti, ale aj na efektívny spôsob komunikácie zadávateľa so znalcom.  

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1

Moravanský, Kováč, 

Laciaková
11.11.2021

125 JA SR KVP Trestná činnosť páchaná na deťoch

Špecifiká trestnej činnosti páchanej na deťoch z hmotnoprávneho a procesnoprávneho hľadiska. Násilná trestná 

činnosť páchaná na deťoch s osobitným dôrazom na násilnú trestnú činnosť páchanú blízkymi osobami. Trestné činy 

sexuálneho charakteru páchané na deťoch. Deti ako obete obchodovania s ľuďmi. Špecifiká dokazovania trestnej 

činnosti páchanej na deťoch prostredníctvom elektronických prostriedkov.  

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Hubertová 16.09.2021

126 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, 

JČ, AS, PČP)

DP JA SR 

Omšenie
2 Hrubala, Očenášová 02.12.-03.12.2021

127 OP EVS KVP Aktuálna judikatúra ESĽP v trestnej oblasti a správnom práve
Analýza vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v trestnom a správnom práve (hmotnoprávne aj 

procesnoprávne aspekty).

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie / 

ONLINE

2 Poláčková, Kučera 27.04.-28.04.2021

128 OP EVS KVP
Správne delikty (iné správne delikty fyzických osôb, správne 

poriadkové delikty a správne disciplinárne delikty)

Prednáška bude zameraná na vybrané druhy správnych deliktov, a to konkrétne iné správne delikty fyzických osôb, 

správne poriadkové delikty a správne disciplinárne delikty. Právna úprava pri týchto deliktoch je mimoriadne stručná. Z 

hmotnoprávneho hľadiska nenachádzame v nej napríklad žiadnu úpravu podmienok vzniku zodpovednosti. Právna 

úprava sa zaoberá zásadne vymedzením skutkových podstát, sankcií a lehôt na vyvodenie zodpovednosti. Z 

procesnoprávneho hľadiska taktiež nie sú dané delikty vhodne podchytené, zásadne poukazujú len na subsidiárne 

použitie Správneho poriadku. V rámci prednášky sa zameriame na možné riešenie nedostatkov právnej úpravy, 

členenie týchto deliktov a ich osobitostí oproti právnej úprave priestupkov, a to vrátane možného podriadenia týchto 

deliktov pod režim čl. 6 Dohovoru a pod pojem trestné obvinenie.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
JA SR Pezinok 1 Frumarová, Horvát 14.04.2021

129 OP EVS KVP Obmedzovanie základných práv 

Základy ústavnej problematiky, štrukturálne problémy, vývoj judikatúry Ústavného súdu ČR; prípadové štúdie - 

obmedzovanie práva podnikať; obmedzenie slobody prejavu a ďalších politických práv, hate speech pod.; 

obmedzovanie základných práv za núdzového stavu a úloha súdov.

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Vyhnánek 10.02.2021

130 OP EVS KVP
Aktuálna judikatúra Ústavného súdu Českej republiky v 

komparatívnej perspektíve 

Kľúčové otázky konaní pred Ústavným súdom ČR pre všeobecné súdy, kľúčové otázky dopadov judikatúry a jej prenos v 

rámci právnych poriadkov, intertemporalita a záväznosť judikatúry ústavných súdov. Prípadové štúdie – prevzatie 

konceptu pozitívnych záväzkov k čl. 2, 3 a i. Európskeho dohovoru, najmä právo na účinné vyšetrovanie (v trestnom 

konaní), súdne preskúmanie volieb a záležitostí politických strán

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Vyhnánek 15.11.2021

131 JA SR KVP
Aktuálne otázky judikatúry Najvyššieho súdu SR v oblasti 

správneho práva 

Analýza rozhodovacej činnosti kompetenčného senátu NS SR, vymedzenie jednotlivých žalôb a oblastí spadajúcich do 

správneho súdnictva. Najčastejšie nedostatky v správnych žalobách a správnom konaní v judikatúre NS SR. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Filová 2.11.2021

132 EJTN KVP Justičná spolupráca v trestných veciach (EJTN) Konkrétna téma bude zo strany EJTN špecifikovaná.
S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR 

Omšenie
3 19.05.-21.05.2021

133 APVV KVP Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (APVV-16-0471) 1 x v roku 2021 podľa špecifikácie hlavnej riešiteľky projektu
S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)
I. polrok 2021

134 JA SR KVP
Prakticky o prednosti, priamom a nepriamom účinku práva 

Európskej únie

Analýza problémov spojedných s aplikovaním pravidla prednosti práva EÚ ako aj priameho / nepriameho účinku práva 

EÚ. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Mazák 12.02.2021

135 JA SR KVP
K niektorým praktickým problémom pri úvahách o (ne) predložení 

prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru Európskej únie
Prejudiciálne konania, praktické problémy spojené s predkladaním prejudiciálnych otázok. 

S, P (VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

JA SR Pezinok / 

ONLINE
1 Mazák 16.06.2021

136 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)

január 2021

137 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
4

Bargel, Baricová, 

Mesiarkinová (skúšobní 

komisári)

18.01.-21.01.2021
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138 JA SR KVP Predskúškové vzdelávanie (praktická časť)

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
4

Šotiková, Šufliarska, 

Hrivnák, Kolcunová 

termín bude určený 

dodatočne v 

nadväznosti na počty 

účastníkov zaslané GP 

SR

139 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)

august 2021

140 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
4

Bargel, Baricová, 

Mesiarkinová (skúšobní 

komisári)

23.08.-26.08.2021

141 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)

142 JA SR KVP
Prípravné vzdelávanie PČP (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)

143 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
Berthotyová, Žilinčík, 

Šorl

2x v roku 2021, v 

nadväznosti na výsledky 

HVK

144 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, Duditš, 

Šorl

2x v roku 2021, v 

nadväznosti na výsledky 

HVK

145 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 2021, podľa 

termínov OJS

146 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 2021, v 

nadväznosti na 

vyhlásené termíny HVK


