
Študijný plán - podujatia - 2019

P.č. Druh Katedra Názov vzdelávacieho podujatia Anotácia / hlavné témy podujatia
Cieľová 

skupina
Miesto konania

Počet 

dní
Plánovaní lektori Poznámka

1 OP EVS KSP
Predskúškové sústredenie na jarný termín 

OJS (1. časť)

Praktické zručnosti budúceho sudcu (technika pojednávania, 

rozbor modelových procesných situácii a postupov). Rozbor 

procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, 

štúdium spisu a príprava rozhodnutí, písomné vyhotovenie 

súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s 

lektorom.

VSÚ, JČ, AS, SP DP JA SR Omšenie 4
Baricová, Mesiarkinová, Bargel 

(alebo iní skúšobní komisári)
14.01.-17.01.2019

2 OP EVS KSP
Predskúškové sústredenie na jarný termín 

OJS (2. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Občianske právo hmotné, 

Občianske právo procesné; Obchodné právo; Medzinárodné právo 

súkromné a procesné; Právo európskej únie; Zákonník práce, Zákon 

o rodine.

VSÚ, JČ, AS, SP DP JA SR Omšenie 4

Halásová, Vojčík, Trnková, Slašťan, 

Siman, Sedlák, (alebo iní skúšobní 

komisári)

28.01.-31.01.2019

3 OP EVS KSP
Predskúškové sústredenie na jarný termín 

OJS (3. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Správne a finančné právo; 

Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné; Ústavné právo; 

Organizácia súdov a prokuratúry; Medzinárodné a európske 

trestné právo. 

VSÚ, JČ, AS, SP DP JA SR Omšenie 4

Šúrek, Fečík, Bargel, Čentéš, Šepták, 

Tichý, Kukanová, Madejová, 

Šeševičková (alebo iní skúšobní 

komisári)

18.02.-21.02.2019

4 OP EVS KSP
Predskúškové sústredenie na jesenný 

termín OJS (1. časť)

Praktické zručnosti budúceho sudcu (technika pojednávania, 

rozbor modelových procesných situácii a postupov). Rozbor 

procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, 

štúdium spisu a príprava rozhodnutí, písomné vyhotovenie 

súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s 

lektorom.

VSÚ, JČ, AS, SP DP JA SR Omšenie 4
Baricová, Mesiarkinová, Bargel 

(alebo iní skúšobní komisári)
27.05.-30.05.2019

5 OP EVS KSP
Predskúškové sústredenie na jesenný 

termín OJS (2. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Občianske právo hmotné, 

Občianske právo procesné; Obchodné právo; Medzinárodné právo 

súkromné a procesné; Právo európskej únie; Zákonník práce, Zákon 

o rodine.

VSÚ, JČ, AS, SP DP JA SR Omšenie 4

Halásová, Vojčík, Trnková, Slašťan, 

Siman, Sedlák, (alebo iní skúšobní 

komisári)

10.06.-13.06.2019

6 OP EVS KSP
Predskúškové sústredenie na jesenný 

termín OJS (3. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Správne a finančné právo; 

Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné; Ústavné právo; 

Organizácia súdov a prokuratúry; Medzinárodné a európske 

trestné právo. 

VSÚ, JČ, AS, SP DP JA SR Omšenie 4

Šúrek, Fečík, Bargel, Čentéš, Šepták, 

Tichý, Kukanová, Madejová, 

Šeševičková, (alebo iní skúšobní 

komisári)

02.09.-05.09.2019

7 OP EVS KSP
Predskúškové sústredenie na jesenný 

termín OJS (1. časť)

Praktické zručnosti budúceho prokurátora (rozbor modelových 

procesných situácii a postupov). Rozbor procesných situácii na 

základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava 

podaní prokurátora, písomné vyhotovenie procesných úkonov 

prokurátora, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.   

PČP DP JA SR Omšenie 4
Kolcunová, Hrivnák, (alebo iní 

skúšobní komisári)
03.06.-06.06.2019

8 OP EVS KSP
Predskúškové sústredenie na jesenný 

termín OJS (2. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Občianske právo hmotné, 

Občianske právo procesné; Obchodné právo; Medzinárodné právo 

súkromné a procesné; Právo európskej únie; Zákonník práce, Zákon 

o rodine.

PČP DP JA SR Omšenie 4

Halásová, Vojčík, Trnková, Slašťan, 

Siman, Sedlák, (alebo iní skúšobní 

komisári)

24.06.-27.06.2019

9 OP EVS KSP
Predskúškové sústredenie na jesenný 

termín OJS (3. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Správne a finančné právo; 

Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné; Ústavné právo; 

Organizácia súdov a prokuratúry; Medzinárodné a európske 

trestné právo. 

PČP DP JA SR Omšenie 4

Šúrek, Fečík, Bargel, Čentéš, Šepták, 

Tichý, Kukanová, Madejová, 

Šeševičková, (alebo iní skúšobní 

komisári)

09.09.-12.09.2019

10 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. Účasť 

prokurátora v konaní pred súdom vo veciach maloletých a jeho 

príspevok pri ochrane ich práv na pojednávaní. Právna úprava SR a 

EÚ vo veciach súdneho rozhodovania o maloletých. 

S, VSÚ, JČ (P, 

PČP)
IV MS SR Omšenie 3

Karkošková, Mikulášková, 

Hambálek, Zimová, Rajňák, 

Konkolovská, Farkašová

I. polrok (10 x) 

11 JA SR KSP
Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho 

tajomníka

Praktické dopady civilného procesu na prácu súdneho tajomníka. 

Úkony súdneho tajomníka v civilnom procese, vedenie registrov, 

vyznačovanie údajov a riešenie technických problémov.

ST JA SR Pezinok (video prenos) 1 Šorl II. polrok
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12 OP EVS KSP
Aktuálna judikatúra ESĽP – 

občianskoprávne aspekty 

Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 6 Dohovoru 

o ochrane ľudských práv (právo na spravodlivé súdne konanie). 

Aktuálna judikatúra ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 8 Dohovoru 

o ochrane ľudských práv (právo na súkromie). Aktuálna judikatúra 

ESĽP a Ústavného súdu SR k článku 10 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv (sloboda prejavu). Aktuálna judikatúra ESĽP a 

Ústavného súdu SR k článku 1 Protokolu č. 1 (ochrana majetku). 

Rezolúcie Rady Európy prijaté vo vzťahu k fungovaniu rodinných 

súdov a odoberaniu detí bez relevantných dôvodov v členských 

krajinách RE  a k medzištátnym osvojeniam. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Poláčková, Pirošíková, Bálintová II. polrok 

13 OP EVS KSP
Postúpenie pohľadávky v hmotnom a 

procesnom práve

Podmienky postúpenia, účinky obmedzenia postúpenia. 

Informačná povinnosť a preukazovanie postúpenia. 

Procesnoprávne aspekty postúpenia. Platnosť zmluvy o postúpení 

pohľadávky. Osobitosti postúpenia pohľadávky v spotrebiteľských 

sporoch. Prehľad aktuálnej rozhodovacej činnosti súdov SR a ČR.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Horák, Novotný II. polrok

14 OP EVS KSP
Záložné právo, zádržné právo a vecné práva 

k cudzej veci

Záložné právo: zriadenie, vznik, zmena a zánik záložného práva; 

záložné právo exekučné a zriadené zabezpečovacím opatrením; 

vplyv plnenia záväzku na existenciu záložného práva, trvanie 

záložného práva, premlčanie záložného práva, Vznik, vydržanie 

práva z vecných bremien, obsah vecných bremien

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Tégl, Tomašovič I. polrok

15 OP EVS KSP Vlastníctvo a správa bytov

Vlastníctvo bytov, dispozície s bytmi, problémy spoluvlastníckych 

podielov na spoločných častiacha a zariadeniach domu ako aj na 

iných nebytových priestoroch (garážové státie), správa bytov, 

vzťahy medzi vlatníkmi bytov navzájom a voči správcovi, 

spoločenstvá vlastníkov byto

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Valachovič, Maliar

16 OP EVS KSP Podielové spoluvlastníctvo
Predkupné právo, vzťahy medzi spoluvlastníkmi, vyporiadanie 

podielového spoluvlastníctva, náhrady za užívanie

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Tégl, Trnková II. polrok

17 OP EVS KSP
Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej 

ujmy v kontexte rozhodovania ESĽP
Aktuálna rozhodovacia prax. Aplikačné problémy.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2

Poláčková, Pirošíková Vojtek, Šikuta, 

Mesiarkinová
II. polrok

18 OP EVS KSP
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných 

(celoslovenské podujatie)

Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k nárokom pozostalých 

príbuzných v prípade smrti. Postavenie poisťovne. Riešenie 

problémov v diskusii.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Šorl, Vojtek, Angyalossy, Novotná I. polrok (marec, apríl)

19 OP EVS KSP
Splatnosť pohľadávok, premlčanie a 

preklúzia v súkromnom práve
Aplikačné problémy. Aktuálna judikatúra.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Fekete, Ovečková, Hlušák II. polrok

20 OP EVS KSP
Ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľský úver a 

poskytovanie finančných služieb

Aktuálna judikatúra k vymedzeniu spotrebiteľskej zmluvy, 

uzatváranie spotrebiteľských zmlúv a nekalé praktiky, informačné 

povinnosti pri spotrebiteľských úveroch, formálne náležitosti 

zmluvy, neprijateľné podmienky a ich právne následky, 

zabezpečenie a sankcie v zmluvách o spotrebiteľských úveroch, 

rozhodovacia činnosť dozorujúcich orgánov: prípadové štúdie

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Fusek, Borkovičová, Svitana

21 OP EVS KSP

Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu 

k zodpovednosti za škodu v súkromnom 

práve (celoslovenské podujatie)

Zodpovednosť za škodu - prierezové aspekty. Vymáhanie náhrady 

škody. Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k zodpovednosti za 

škodu. Dokazovanie. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Vojtek, Novotná

22 OP EVS KSP
Následky neplatnosti právnych úkonov 

(bezdôvodné obohatenie)

Bezdôvodné obohatenie nielen ako následok neplatnosti právnych 

úkonov. Bezdôvodné obohatenie, jeho východiská, predpoklady, 

jednotlivé skutkové podstaty. Kondikcia z plnenia a iného dôvodu 

ako plnenie. Vysporiadanie, spôsob a rozsah vydania 

bezdôvodného obohatenia. Seminár sa zameria aj na súvisiace 

otázky odporovateľnosti právnych úkonov s dôrazom na 

odporovateľnosť v konkurze, v reštrukturalizácii a podľa 

Občianskeho zákonníka. Zákonná neúčinnosť.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Melzer, Pospíšil, Csach II. polrok
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23 OP EVS KSP
Aktuálne otázky konkurzu a 

reštrukturalizácie

Aktuálna judikatúra v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. 

Základné zmeny v českej právnej úprave úpadku a porovnanie so 

slovenskou právnou úpravou. Vývoj konkurzného práva 

a judikatúry, aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie. Osobný 

bankrot (prvé praktické otázky a skúsenosti, zabezpečovacie práva, 

BSM a iné právne inštitúty v osobnom bankrote, splátkový 

kalendár).

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Macek, Pospíšil, Krčmář II. polrok

24 OP EVS KSP Aktuálne otázky dedičského práva
Aplikačné problémy. Aktuálna judikatúra a zmeny v legislatíve. 

Cezhraničné dedenie.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2

Fiala, Drápal, Breznoščáková, 

Svitana
I. polrok

25 OP EVS KSP Akutálne otázky Exekučného poriadku
Elektronické prideľovanie. Povinnosti súdneho exekútora. Procesné 

úkony exekútora. Priebeh exekučného konania. Trovy exekúcie.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Duditš, Molnár 17.06.-18.06.2019

26 OP EVS KSP Aktuálne otázky pracovného práva Aplikačné problémy. Aktuálna judikatúra a zmeny v legislatíve.
S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2

Barancová, Olšovská, Doležílek, 

Hamuľák, Bulla

27 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, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Šikuta, Bajánková

28 OP EVS KSP
Obchodný register a register partnerov 

verejného sektora

Aktuálne otázky právnej úpravy a praxe obchodného registra, 

vybrané otázky registra partnerov verejného sektora (z pohľadu 

registrovej praxe)

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Maliar, Blaha 

29 OP EVS KSP
Neplatnosť uznesení valného zhromaždenia 

obchodných spoločností

Neplatnosť a ničotnosť uznesení valného zhromaždenia, 

uplatňovanie neplatnosti, dôvody neplatnosti uznesení valného 

zhromaždenia, následky neplatnosti uznesení, predbežná právna 

ochrana proti hlasovaniu na valnom zhromaždení

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Šuk, Csach

30 OP EVS KSP

Zodpovednosť za škodu spôsobenú 

obchodnej spoločnosti, ochrana majetku 

obchodnej spoločnosti a poskytovanie 

majetkových plnení spoločníkom

Ochrana majetku obchodnej spoločnosti - zodpovednosť orgánov 

za škodu, súkromnoprávne aspekty tunelovania spoločnosti, 

vyplácanie a poskytovanie plnení spoločníkom, vzťahy medzi 

spoločníkmi a spoločnosťou

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Winner, Mašurová

31 OP EVS KSP
Zmluva o dielo s akcentom na obchodné 

právo

Zmluva o dielo v obchodnom práve, uzatvorenie a predmet zmluvy, 

vymedzenie diela, povinnosti zmluvných strán, určenie a zmeny 

ceny, nároky z vád, preberanie diela

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Štenglová II. polrok

32 OP EVS KSP
Aktuálna rozhodovacia prax NS SR v oblasti 

obchodného práva
Aktuálna judikatúra, aplikačné problémy

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Moravčíková, Jablonka II. polrok

33 OP EVS KSP Právo a šport

Vzťah medzi športovými pravidlami a právnym poriadkom. 

Autonómia športu a jej limity. Zákon o športe. Rozhodovanie v 

športových sporoch a o žalobách proti rozhodcovským rozsudkom 

športových arbitrážnych orgánov. Zodpovednosť za úraz resp. inú 

škodu spôsobenú pri športových súťažiach.  

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Králík, Gábriš

34 OP EVS KSP
Efektívne vedenie civilného konania a 

technika pojednávania

Ako efektívne viesť pojednávanie a súdne konanie. Praktické 

skúsenosti.

FMS (JČ, VSÚ, 

AS)
DP JA SR Omšenie 2 Mesiarkinová, Baricová, Duditš

35 JA SR KSP Manažment civilného súdneho spisu Ako viesť súdny spis (elektronický aj papierový).
FMS (JČ, VSÚ, 

AS)
JA SR Pezinok 1 Šorl

36 OP EVS KSP
Náhrady tretím subjektom a trovy konania 

v civilnom konaní. 

Priznávanie náhrad iným subjektom než účastníkom konania. 

Rozhodovanie o trovách konania - o nároku aj výpočet výšky trov 

konania

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Tóth, Šorl

37 OP EVS KSP
Spory v oblasti práva duševného vlastníctva 

a nekalej súťaže

Systematika práva duševného vlastníctva, zmeny v právnej úprave 

duševného vlastníctva. Súvislosti medzi autorskoprávnou a 

priemyselno-právnou ochranou. Spory v autorskom práve. Spory z 

autorských známok. Spory z nekalej súťaže. Ochrana obchodného 

tajomstva (súdna a mimosúdna ochrana, žaloby, neodkladné 

opatrenia, Súdny dvor EÚ a prejudiciálne otázky v oblasti práva 

duševného vlastníctva).

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Vojčík, Szattler

38 OP EVS KSP Prevod obchodných podielov a akcií

Podmienky a prípustnosť prevodov obchodných podielov a akcií, 

korporačné a zmluvné obmedzenia prevodu, vplyv 

verejnoprávnych povinností na prevod obchodných podielov a 

akcií. Najčastejšie zmluvné dojednania týkajúce sa prevodov 

(predkupné právo, ponuky a iné). Právne následky porušenia alebo 

vád zmlúv o prevode obchodných podielov a akcií. Vplyv 

rozhodnutí orgánov spoločnosti na zmluvy o prevode.  

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Havel, Pala, Nevolná
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39 OP EVS KSP
Rozhodovanie vo veciach starostlivosti 

súdu o maloletých

Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti, striedavá osobná 

starostlivosť, určovanie výživného (vrátane napr. posudzovania 

príjmov rodiča - podnikateľa). Účasť dieťaťa v konaní.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2

Ptáček, Zozuľáková, Farkašová, 

Rajňák 

40 OP EVS KSP

Cezhraničný rozvod, BSM a výživné - 

praktické prípady určovania právomoci a 

rozhodného práva

Pokračovanie seminára z roku 2018, kde nebolo pre veľký záujem 

možné odškoliť všetkých záujemcov. Lektori riešia modelové 

prípady na podklade judikatúry ESD a ESĽP v oblasti cezhraničných 

rozvodov, BSM a výživného.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Kapitán, Zavadilová, Slašťan

41 OP EVS KSP

Cezhraničné spory v oblasti rodičovskej 

zodpovednosti k deťom - únosy, praktické 

prípady určovania právomoci a uznávania a 

výkonu rozhodnutí

Podujatie nadväzuje na seminár z roku 2018, o ktorý bol 

dvojnásobný záujem. Metodika seminára je už postavená na 

riešení modelových situácií cezhraničných sporov o rodičovskú 

zodpovednosť, najmä právomoc v prípade únosov, uznávanie 

cudzích rozhodnutí a pod.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Kapitán, Zavadilová, Slašťan

42 APVV-14-0852 KSP

Teoretické otázky a praktické prípady pri 

rozhodovaní o uznaní a výkone cudzích 

civilných rozhodnutí 

Podmienky uznania cudzieho súdneho rozhodnutia EÚ-mimo EÚ, 

uznávanie rozhodcovských rozsudkov, podmienky neuznania, 

výhrada verejného poriadku, judikatúra ESD

FMS (JČ, VSÚ, 

AS, P)
DP JA SR Omšenie 2 Rozehnalová, Valdhans, Slašťan

43 OP EVS KSP

Určovanie právomoci v cezhraničných 

sporoch a riešenie základných procesných 

otázok (Brusel I, Brusel II, ZMPS, 

medzinárodné zmluvy)

Špecializovaný seminár na riešenie vysoko náročných sporov so 

zahraničným prvkom z pohľadu sudcov NS ČR a orgánov právnej 

pomoci (MS ČR). Nadstavbový seminár na riešenie praktických a 

aktuálnych (živých) sporov pre sudcov odvolacích a dovolacích 

súdov 

S (AS) DP JA SR Omšenie 3 Simon, Šuk, Belloňová, Zavadilová 21.10.-23.10.2019

44 JA SR KSP

Procesné právo Európskej únie (judikatúra 

a praktické prípady rozhodovania 

Európskeho platobného rozkazu, 

Európskeho konania s nízkou hodnotou 

sporu), BA, TT, TN, NR

Po viac než ročnej prestávke sa seminár zameria na novú 

judiaktúru ESD a ďalšiu rozhodovaciu prax súdov SR v oblasti 

EKNHS, EPR a rozoberie nové predpisy EÚ (príkaz zabezpečenie 

účtu)

FMS (JČ, VSÚ, 

AS)
JA SR Pezinok 1 Csach, Siman, Slašťan

45 JA SR KSP

Procesné právo Európskej únie (judikatúra 

a praktické prípady rozhodovania 

Európskeho platobného rozkazu, 

Európskeho konania s nízkou hodnotou 

sporu), BB, ZA

Po viac než ročnej prestávke sa seminár zameria na novú 

judiaktúru ESD a ďalšiu rozhodovaciu prax súdov SR v oblasti 

EKNHS, EPR a rozoberie nové predpisy EÚ (príkaz zabezpečenie 

účtu)

FMS (JČ, VSÚ) ÚPS SR Banská Bystrica 1 Csach, Siman, Slašťan

46 JA SR KSP

Procesné právo Európskej únie (judikatúra 

a praktické prípady rozhodovania 

Európskeho platobného rozkazu, 

Európskeho konania s nízkou hodnotou 

sporu), KE, PO

Po viac než ročnej prestávke sa seminár zameria na novú 

judiaktúru ESD a ďalšiu rozhodovaciu prax súdov SR v oblasti 

EKNHS, EPR a rozoberie nové predpisy EÚ (príkaz zabezpečenie 

účtu)

FMS (JČ, VSÚ) KS Košice 1 Csach, Siman, Slašťan

47 JA SR KSP
Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v 

CSP (BA, TT, NR, TN)

Seminár analyzuje všetky aspekty a aplikačnú prax inštitútu 

neodkladých a zabezpečovacích opatrení, vrátane medzinárodného 

- cezhraničného kontextu (Brusel I, Brusel II). 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1

Tomašovič, Dudidš, Gešková / na 

Brusel Csach/Siman/Burdová

48 JA SR KSP
Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v 

CSP (BB, ZA)

Seminár analyzuje všetky aspekty a aplikačnú prax inštitútu 

neodkladých a zabezpečovacích opatrení, vrátane medzinárodného 

- cezhraničného kontextu (Brusel I, Brusel II).

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
ÚPS SR Banská Bystrica 1

Tomašovič, Šorl, Gešková / na 

Brusel Csach/Siman/Burdová

49 JA SR KSP
Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v 

CSP (KE, PO)

Seminár analyzuje všetky aspekty a aplikačnú prax inštitútu 

neodkladých a zabezpečovacích opatrení, vrátane medzinárodného 

- cezhraničného kontextu (Brusel I, Brusel II).

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
KS Košice 1

Svitana, Duditš / na Brusel 

Csach/Siman/Burdová

50 OP EVS KSP

Zisťovanie a používanie cudzieho práva, 

aplikácia rozhodného práva na základe 

kolíznej normy (Rím I, Rím II)

Judikatúra ESD a NS SR a NS ČR pri aplikácií nariadení Rím I a Rím II, 

analýza ďalších medzinárodných zmlúv obsahujúcich kolízne 

normy.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Valdhans, Slašťan

51 JA SR KSP Nemecký jazyk - právnická terminológia

Témy jazykového vzdelávacieho poduajtia budú určené po 

vzájomnej dohode - lektori a prihlásení účastníci (podľa cieľovej 

skupiny podujatia).

úspešní 

absolventi 

testovania 

jazykových 

znalostí (S, P) + 

(VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR Omšenie 3 Milošovičová 15.04.-17.04.2019
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52 JA SR KSP Nemecký jazyk - právnická terminológia

Témy jazykového vzdelávacieho poduajtia budú určené po 

vzájomnej dohode - lektori a prihlásení účastníci (podľa cieľovej 

skupiny podujatia).

úspešní 

absolventi 

testovania 

jazykových 

znalostí (S, P) + 

(VSÚ, JČ, AS, 

PČP)

DP JA SR Omšenie 3 Milošovičová 28.10.-30.10.2019

53 OP EVS KSP
Manažérska miniakadémia (Manažérska 

komunikácia a vedenie ľudí) 

Holistický manažér – človek, ktorý vedome ovplyvňuje okolie. 

Kontrola a dôvera. Motivácia. Manažérske prístupy a spätná väzba. 

Rozhovory a hodnotiace pohovory.  Osobnostná typológia – ako 

efektívne využiť potenciál členov tímu. Riešenie konfliktných 

situácií. Úspešný líder – riadenie tímu a koučujúci prístup v praxi 

manažéra. Stres v manažérskej praxi. 

primárne: 

funkcionári 

súdov a 

prokuratúr, 

sekundárne: S, 

P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS) 

DP JA SR Omšenie 2 Martinovičová 04.-05.02.2019

54 JA SR KSP
Zmena nemusí bolieť (manažment zmeny), 

BA, TT, TN, NR 

Zóna komfortu nie je o komforte. 5 štádií zmeny od odmietania cez 

realizáciu až po vytrvanie. Krivka smútku. Krivka objavovania. 

Motivácia začať. Potreba vydržať. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Martinovičová 23.09.2019

55 JA SR KSP
Zmena nemusí bolieť (manažment zmeny), 

BB, ZA 

Zóna komfortu nie je o komforte. 5 štádií zmeny od odmietania cez 

realizáciu až po vytrvanie. Krivka smútku. Krivka objavovania. 

Motivácia začať. Potreba vydržať. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
ÚPV SR Banská Bystrica 1 Martinovičová 30.09.2019

56 JA SR KSP
Zmena nemusí bolieť (manažment zmeny), 

KE, PO 

Zóna komfortu nie je o komforte. 5 štádií zmeny od odmietania cez 

realizáciu až po vytrvanie. Krivka smútku. Krivka objavovania. 

Motivácia začať. Potreba vydržať. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
KS Košice 1 Martinovičová 21.10.2019

57 JA SR KSP
Psychologické aspekty práce sudcu a 

prokurátora (BA, TT, NR, TN)

Riešenie konfliktov a zvládanie stresu, psychologické aspekty 

komunikácie s účastníkmi konania, sebaregulácia v krízovej situácii, 

asertivita, prevencia syndrómu vyhorenia, vzťah práce a súkromia.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Martinovičová 21.01.2019

58 JA SR KSP
Psychologické aspekty práce sudcu a 

prokurátora (KE, PO)

Riešenie konfliktov a zvládanie stresu, psychologické aspekty 

komunikácie s účastníkmi konania, sebaregulácia v krízovej situácii, 

asertivita, prevencia syndrómu vyhorenia, vzťah práce a súkromia.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
ÚPV SR Banská Bystrica 1 Martinovičová 19.02.2019

59 JA SR KSP
Psychologické aspekty práce sudcu a 

prokurátora (BB, ZA)

Riešenie konfliktov a zvládanie stresu, psychologické aspekty 

komunikácie s účastníkmi konania, sebaregulácia v krízovej situácii, 

asertivita, prevencia syndrómu vyhorenia, vzťah práce a súkromia.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
KS Košice 1 Martinovičová 04.03.2019

60 OP EVS KSP

Psychologický a lingvistický diskurz 

svedeckej výpovede z hľadiska 

dôveryhodnosti svedka

Diskurz, názor-skutočnosť, druhy otázok z hľadiska otvorenosti a 

polarity, kapciózne otázky. Lingvistika v pojednávacej miestnosti. 

Dôveryhodnosť a spoľahlivosť svedka. Kognitívne schopnosti 

vypovedajúceho, kognitívne skreslenie, konfirmačné skreslenie. 

Nepriama evaluácia výpovede svedka elicitátorom informácií 

(sudca, prokurátor, obhajca). Je možné podľa volených jazykových 

prostriedkov posúdiť pravdivosť výpovede? Biopsychosociálny 

kontext svedeckých výpovedí. Neverbálne komunikačné 

prostriedky a ich vyhodnocovanie. Traumatizácia a jej vplyv na 

kvalitu svedeckej výpovede. Špecifiká posudzovania 

dôveryhodnosti svedeckej výpovede detí.  

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Denisa Petriláková, Jan Gruber 13.05.-14.05.2019

61 OP EVS KSP
Diskusné fórum k civilným procesným 

kódexom (II. ročník) - 1. časť

Právomoc (vrátane medzinárodných aspektov, najmä Brusel I bis), 

príslušnosť, kompetenčné konflikty. Podania účastníkov a ich 

nedostatky, komunikácia s účastníkmi mimo pojednávania.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Bajánková (Čirč, Trnková, Gešková)

62 OP EVS KSP
Diskusné fórum k civilným procesným 

kódexom (II. ročník) - 2. časť
Konanie na súde prvej inštancie

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Bajánková

63 OP EVS KSP
Diskusné fórum k civilným procesným 

kódexom (II. ročník) - 3. časť
Odvolacie a dovolacie konanie.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Bajánková

64 JA SR KSP
Veľká novela Občianskeho zákonníka z 

pohľadu sudcov I.

Všeobecná časť, Právne úkony (vrátane všeobecných ustanovení o 

zmluvách a spotrebiteľských zmlúv), Premlčanie, Prechodné 

ustanovenia

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1

Bajánková (zber pripomienok k 

rekodifikácii / novelizácii OZ)

65 JA SR KSP
Veľká novela Občianskeho zákonníka z 

pohľadu sudcov II.

Záväzkové právo - všeobecné ustanovenia, Náhrada škody a 

bezdôvodné obohatenie

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1

Bajánková (zber pripomienok k 

rekodifikácii / novelizácii OZ)

66 JA SR KSP
Veľká novela Občianskeho zákonníka z 

pohľadu sudcov III.

Kúpna zmluva, Zámenná zmluva, Darovacia zmluva, Nájomná 

zmluva, Zmluva o diele, 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1

Bajánková (zber pripomienok k 

rekodifikácii / novelizácii OZ)
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67 JA SR KSP
Veľká novela Občianskeho zákonníka z 

pohľadu sudcov IV.

Zmluva o výpožičke, Zmluva o úvere, Zmluva o pôžičke, Leasingová 

zmluva, Licenčná zmluva, Obstarávateľské zmluvy, Zmluva o 

poskytovaní služby, Zmluva o preprave, Zmluva o úschove, Zmluva 

o inkase, zmluvy o účte a cestovný šek, Poistná zmluva, Zmluva o 

združení, Zmluva o dôchodku, Stávka, hra, žreb, Verejná súťaž, 

Verejný návrh, Sľub odškodnenia, Zmluvy podľa Obchodného 

zákonníka a ostatné ustanovenia novelizujúce Obchodný zákonník

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1

Bajánková (zber pripomienok k 

rekodifikácii / novelizácii OZ)

68 APVV 14-0852 KSP

Konferencia „Kľúčové problémy pri 

rozhodovaní cezhraničných civilných 

sporov“

občianskoprávne aspekty únosov detí, spolupráca súdov v EÚ pri 

cezhraničnom doručovaní a vykonávanie dôkazov, uznávanie 

cudzích rozhodcovských a súdnych rozhodnutí, aplikácia cudzieho 

práva v súdnom konaní 

S, P, JČ, VSÚ, 

PČP, AS
JA SR Pezinok 1

Kapitán, Siman, Hačková, Haťapka, 

Slašťan, Burdová, Rozehnalová, 

Drličková, Kyselovská, Širicová

69 OP EVS KSP/KVP
Zápisy do katastra nehnuteľností po veľkej 

novele katastrálneho zákona

zmeny v zapisovaní stavieb, nových stavieb, zmeny v katastrálnom 

konaní, elektronické podania, novinky v konaní o oprave chyby 

v kontexte skúmania naliehavého právneho záujmu, duplicita 

vlastníctva a možnosť riešenia duplicity vlastníctva opravou chyby, 

evidencia cien nehnuteľností, poskytovanie údajov z katastra, 

 zápisy súdnych rozhodnutí  do katastra vo svetle novej úpravy ,   

možnosti súdov získavať údaje z katastra a použitie služieb 

z informačného systému katastra- praktické návody, zápis 

poznámok,  názory ÚGKK SR na aplikáciu novely a vývoj 

rozhodovacej činnosti v zápisoch vecných práv, najnovšia 

judikatúra v tejto oblasti

S, P, JČ, VSÚ, 

PČP, AS
JA SR Pezinok 1 Vojčík, Dráčová

70 JA SR KSP
Diplomatické a konzulárne výsady a 

imunity v súdnom konaní

Praktické riešenie otázok aplikácie rôznych medzinárodných zmlúv 

týkajúcich sa výsad a imunít rôznych subjektov, nielen fyzických 

osôb, a ich použitie v súdnom konaní (civilnom, správnom a 

trestnom).

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Špaček

71 OP EVS KVP

Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov 

prokuratúry "vzdelávanie v oblasti 

súkromného práva - 1. časť" (oblasť 

občianskeho práva hmotného a 

procesného) 

V zmysle obsahovej náplne čakateľov.
PČP (menovaní 

v roku 2018)
DP JA SR Omšenie 4 skúšobní komisári 07.01.-10.01.2019

72 OP EVS KVP

Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov 

prokuratúry "vzdelávanie v oblasti 

súkromného práva 2. časť"  (oblasť 

obchodného, pracovného a rodinného 

práva)

V zmysle obsahovej náplne čakateľov.
PČP (menovaní 

v roku 2018)
DP JA SR Omšenie 4 skúšobní komisári 04.03.-07.03.2019

73 OP EVS KVP

Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov 

prokuratúry "vzdelávanie v oblasti 

medzinárodného a európskeho práva" 

V zmysle obsahovej náplne čakateľov.
PČP (menovaní 

v roku 2018)
DP JA SR Omšenie 4 skúšobní komisári 23.-04.-26.04.2019

74 JA SR KVP / KSP
Prípravné vzdelávanie kandidátov na 

funkciu sudcu (1. časť) 

Sudcovské statusové zákony; Disciplinárna zodpovednosť sudcu a 

profesijná etiku; Spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikáciu; 

Práca s registrami; práca s informačnými systémami a judikatúrou 

domácich i zahraničných súdov. 

úspešní 

kandidáti na 

funkciu sudcu v 

hromadnom 

výberovom 

konaní

JA SR Pezinok 2 Sopoliga, Berthotyová, Šorl
(dátum bude určený po 

vypísaný VK)

75 JA SR KVP / KSP
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.

úspešní 

kandidáti na 

funkciu sudcu v 

hromadnom 

výberovom 

konaní

JA SR Pezinok 2 Mozner, Hrubala, Duditš
(dátum bude určený po 

vypísaný VK)
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76 JA SR KVP / KSP
Prípravné vzdelávanie kandidátov na 

funkciu sudcu (1. časť) 

Sudcovské statusové zákony; Disciplinárna zodpovednosť sudcu a 

profesijná etiku; Spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikáciu; 

Práca s registrami; práca s informačnými systémami a judikatúrou 

domácich i zahraničných súdov. 

úspešní 

kandidáti na 

funkciu sudcu v 

hromadnom 

výberovom 

konaní

JA SR Pezinok 2 Sopoliga, Berthotyová, Šorl
(dátum bude určený po 

vypísaný VK)

77 JA SR KVP / KSP
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.

úspešní 

kandidáti na 

funkciu sudcu v 

hromadnom 

výberovom 

konaní

JA SR Pezinok 2 Mozner, Hrubala, Duditš
(dátum bude určený po 

vypísaný VK)

78 JA SR KVP

Novela zákona č. 550/2003 Z. z. o 

probačných a mediačných úradníkoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a jej 

aplikácia v praxi

Vzdelávanie bude zamerané na zmeny, ktoré prinesie od januára 

2019 novela zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných 

úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V novele sú 

obsiahnuté zmeny v oblasti ukladania obmedzení a povinností 

všeobecne, ukladania podmienečného odkladu výkonu trestu 

odňatia slobody, premeny trestu odňatia slobody na trest 

domáceho väzenia, zabezpečenia riadneho výkonu ochranného 

dohľadu, prípravy a realizácie trestu povinnej práce, výkonu 

kontroly technickými prostriedkami pri nahradenej väzbe i pri 

treste domáceho väzenia. Taktiež ide aj o posilnenie kvality 

aplikačnej praxe v oblasti trestnej mediácie a zjednotenie 

jednotlivých postupov. Účastníkom vzdelávania bude 

prezentovaná aktuálna problematika a jej konkrétny vplyv na 

výkon probácie a mediácie.

PaMÚ
JA SR Pezinok, UPV SR Banská Bystrica, KS 

Košice
1 Cehlár, Burský, Halagová 

07.03.2019, 12.03.2019, 

19.03.2019

79 JA SR KVP

Komunikačné zručnosti probačného a 

mediačného úradíka a asertívna 

komunikácia

Vzťahy a komunikácia /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/. Asertivita v praxi 

/Asertívna filozofia a asertívne práva; Metódy asertivity – hlasový 

prejav, reč tela, empatia, ústup; Charakteristiky a rozlišovanie 

základných štýlov správania sa: agresívne, manipulačné, pasívne a 

asertívne správanie; Asertívne reakcie na tieto štýly správania sa; 

Techniky asertívnej komunikácie/. Spätná väzba /Ako prijímať a 

dávať spätnú väzbu; Vyrovnávanie sa s kritikou – konštruktívna 

kritika; Asertívna argumentácia; Ako sa ochrániť pred manipuláciou 

a útokmi/. Riešenie konfliktov /Zvládanie konfliktov a ich riešenie; 

Konflikt a jeho pochopenie; Zdroje konfliktu, fázy konfliktov, 

možnosti riešenia; Jednanie s konfliktným partnerom a zvládanie 

námietok; Konflikt ako súperenie a jeho dôsledky; Konflikt ako 

spolupráca pri hľadaní riešenia/. 

PaMÚ
JA SR Pezinok, UPV SR Banská Bystrica, KS 

Košice
1 Martinovičová

16.09.2019, 22.10.2019, 

29.10.2019

80 JA SR KVP
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie 

súdneho tajomníka

Aktuálne právne problémy výkonu funkcie súdneho tajomníka v 

trestnom konaní. Doručovanie v zmysle Trestného poriadku a 

vyhlášky č. 543/2005 Z. z. Vyznačovanie právoplatnosti a 

vykonateľnosti. Počítanie lehôt. Porozsudková agenda. Trovy 

trestného konania v zmysle vyhlášky č. 93/2012 Z. z. 

ST JA SR Pezinok (video prenos) 1 Šnajderová 12.11.2019

81 OP EVS KVP Drogová trestná činnosť
Hmotnoprávne posudzovanie, zaisťovanie dôkazov, určenie 

obvyklej dávky, aktuálna rozhodovacia činnosť súdov. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Čentéš, Baňacký, Bolf 29.04.-30.04.2019
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82 OP EVS KVP

Podvody pri prideľovaní dotácií v kontexte 

so zneužívaním právomoci verejného 

činiteľa a korupcie 

Trestnoprávne aspekty pri prideľovaní dotácií a korupcie. Aktuálna 

rozhodovacia činnosť súdov. Interaktívna výmena poznatkov pri 

odhaľovaní podvodov pri prideľovaní dotácií v kontexte so 

zneužívaním právomoci verejného činiteľa a korupcie. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Hrubala, Šanta, Hrivnák 14.11.-15.11.2019

83 OP EVS KVP

Zákonnosť a použiteľnosť dôkazov 

získaných informačno-technickými 

prostriedkami v trestnom konaní

Zákonnosť dôkazov získaných použitím informačno-technických 

prostriedkov a ich uchovávanie. Prípustnosť dôkazov získaných 

použitím informačno-technických prostriedkov. Aktuálna 

rozhodovacia činnosť súdov v SR a ČR. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Hrivnák, Málek, Čentéš, Truban                 24.09.-25.09.2018

84 APVV-16-0471 KVP
Sexuálne znežívanie detí a zverených osôb 

(APVV-16-0471) celoslovenské podujatie

Analýza skutkových podstát trestného činu. Aktuálna rozhodovacia 

činnosť súdov. Praktické aspekty súbehu trestných činov. Vybrané 

aspekty zákona o obetiach trestných činov. Premlčanie trestného 

stíhania. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Kolcunová, Mozner 04.02.2019

85 APVV-16-0471 KVP
Sexuálne znežívanie detí a zverených osôb 

(APVV-16-0471) celoslovenské podujatie

Problematika výsluchov obetí sexuálneho znežívania v prípravnom 

a súdnom konaní. Problematika výsluchov obetí sexuálneho 

zneužívania vo svetle zahraničných výskumných zistení. Krivé 

obvinenia zo sexuálneho zneužívania detí - rámce a roviny.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Kolcunová, Karkošková, Blažek II. polrok

86 OP EVS KVP Rozsudok v trestnom konaní
Náležitosti rozsudku a jeho náležité odôvodňovanie. Riešenie 

praktických problémov. 

FMS, FMP, (JČ, 

VSÚ, PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Bargel 14.02.-15.02.2019

87 OP EVS KVP Súhrnný trest
Ukladanie súhrnného trestu. Aktuálna rozhodovacia súdna prax. 

Riešenie praktických problémov.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Bargel 07.11.-08.11.2019

88 OP EVS KVP Riadne a mimoriadne opravné prostriedky 

Riadne a mimoriadne opravné prostriedky, súvzťažnosť medzi nimi 

a účinky zrušenia rozhodnutia v ďalšom konaní, účinky zrušujúcich 

rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a rozhodnutí ESĽP 

o porušení práv.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Duľa, Príbelský 24.10.-25.10.2019

89 OP EVS KVP Vedenie hlavného pojednávania
Odporúčané techniky výsluchu. Kontradiktórne dokazovanie. 

Riešenie praktických problémov. 

FMS, FMP, (JČ, 

VSÚ, PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Hrubala, Žilinská

09.05.-10.05.2019 

(podujatie určené pre 25 

účastníkov)

90 OP EVS KVP Vedenie hlavného pojednávania
Odporúčané techniky výsluchu. Kontradiktórne dokazovanie. 

Riešenie praktických problémov. 

FMS, FMP, (JČ, 

VSÚ, PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Hrubala, Žilinská

II. polrok (podujatie 

určené pre 25 účastníkov)

91 JA SR KVP
Podmienečné prepustenie z výkonu trestu 

odňatia slobody (celoslovenské podujatie)

Posudzovanie formálnych a materiálnych podmienok prepustenia 

odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody. Premena zvyšku 

trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. Riešenie 

praktických problémov.

FMS, FMP JA SR Pezinok 1 Burský, Lorko, Griger, Lulei 29.01.2019

92 OP EVS KVP
Trestné činy súvisiace s úpadkom dlžníka a 

daňová optimalizácia.

Trestné činy súvisiace s konkurzom, poškodzovaním veriteľa, 

zvýhodňovaním veriteľa, nekalou likvidáciou, daňová optimalizácia 

a ďaľšie. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Šamko, Šanta, Púry 16.05.-17.05.2019

93 OP EVS KVP
Trestné konanie pred súdom prvého stupňa 

(celoslovenské podujatie)

Vybrané procesné otázky. Právo na obhajobu, kontradiktórnosť, 

vykonávanie dôkazov a ich procesná použiteľnosť. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Mozner 30.09.2019

94 OP EVS KVP Európska prokuratúra (EPPO) 

Zriadenie, úlohy, základné zásady. Postavenie, štruktúra a 

organizácia EPPO. Vecná príslušnosť EPPO. Procesné postupy 

EPPO. Vzťahy s partnermi, všeobecné a sporné ustanovenia. 

S, P, (PČP), (JČ, 

VSÚ, AS)
DP JA SR Omšenie 2

Ondrejová, Palkovič, Kunošík 

(riaditeľ odboru MS SR), Štofová 

(riaditeľka odboru MS SR) 

10.10.-11.10.2019

95 OP EVS KVP
Vydávacie konanie, Európsky zatýkací 

rozkaz (celoslovenské podujatie)

Záruky, obnova konania. Judikatúra SD EÚ. Judikatúra ESĽP. Zásada 

špeciality. EZR - vyplňovanie formulára (najmä v súvislosti s čl. 4a 

RR o EZR. Aplikačná prax. (workshop) 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Kováčová, Mozner I. polrok

96 OP EVS KVP
Trestné právo Európskej únie - aplikačná 

prax (celoslovenské podujatie)

Aktuálna judikatúra NS SR súvisiaca s uznávacím konaním. 

Aplikačné problémy. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Ondrejová, Kováčová II. polrok

97 JA SR KVP
Prejudiciálne konanie pred SD EÚ v 

trestných veciach (celoslovenské podujatie)

Teória prejudiciálneho konania. Rozbor slovenských konaní 

týkajúci sa predkladania prejudiciálnych otázok. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Ricziová, Kianička I. polrok

98 OP EVS KVP
Európsky vyšetrovací príkaz a poskytovanie 

právnej pomoci v trestných veciach 

Výklad zákona. Možnosti a limity aplikácie zákona v kontexte 

skúseností v rámci EÚ. Príklady a problémy z aplikačnej praxe. 

Formy a spôsoby spolupráce. Aplikačné problémy. Workshop. 

Zaisťovanie majetku v rámci justičnej spolupráce v trestných 

veciach. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Kloučková, Kováčová 05.12.-06.12.2019
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99 JA SR KVP

Prokurátori a tréning vo veciach trestných 

činov motivovaných nenávisťou (kaskádové 

školenie) 

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. 

P, PČP DP JA SR Omšenie 2 23.05.-24.05.2019

100 OP EVS KVP
Aktuálna judikatúra ESĽP - trestnoprávne 

aspekty

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, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Pirošíková, Bálintová 21.01.-25.01.2019

101 JA SR KVP

Najzraniteľnejší poškodení - obete 

sexuálneho zneužívania a domáceho násilia 

(KE, PO)

Najzraniteľnejší poškodení z pohľadu judikatúry ESĽP. 

Kontraintuitívne reakcie primárnych a sekundárnych obetí 

sexuálneho zneužívania a domáceho násilia. Rámce a limity 

znaleckého posudzovania sexuálneho zneužívania a domáceho 

násilia. Problematika výsluchov maloletých obetí sexuálneho 

zneužívania. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
KS Košice 1 Pirošíková, Karkošková II. polrok

102 JA SR KVP

Najzraniteľnejší poškodení - obete 

sexuálneho zneužívania a domáceho násilia 

(BB, ZA, BA, TT, TN, NR)

Najzraniteľnejší poškodení z pohľadu judikatúry ESĽP. 

Kontraintuitívne reakcie primárnych a sekundárnych obetí 

sexuálneho zneužívania a domáceho násilia. Rámce a limity 

znaleckého posudzovania sexuálneho zneužívania a domáceho 

násilia. Problematika výsluchov maloletých obetí sexuálneho 

zneužívania. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
ÚPV SR Banská Bystrica 1 Pirošíková, Karkošková II. polrok

103 JA SR KVP
Posudzovanie ovplyvnenia alkoholom a 

jeho úskalia (celoslovenské podujatie)

Problematika trestných činov pod vplyvom ohrozovania návykovej 

látky podľa § 289 Tr. Zák. Posudzovanie ovplyvnenia alkoholom 

vodičov motorových vozidiel, trestnoprávne a medicínske aspekty.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1

Kováč doc. MUDr. (súdny znalec, 

vysokoškolský pedagóg)  MUDr. 

Moravansky (lekár, súdny znalec), 

MUDr. Kollár (psychiater) 

02.10.2019

104 OP EVS KVP

Aplikačná prax vo veciach trestnej 

zodpovednosti právnických osôb (ČR - 

komparatívna perspektíva) 

Procesnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

Riešenie výkladových problémov súvisiacich so slovenskou a 

českou úpravou trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

Problematické aspekty dokazovania. Rozhodovacia činnosť českých 

súdov. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Šámal, Púry, Čentéš, Strémy 21.-22.03.2019

105 OP EVS KVP
Trestná zodpovednosť právnickej osoby v 

teórii a praxi (celoslovenské podujatie)

Hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

Základy trestnej zodpovednosti právnických osôb. Osobná 

pôsobnosť, rozsah kriminalizácie, pričitateľnosť trestného činu 

právnickej osobe, sankcie a praktická aplikácia zákona o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb v Českej republike a jej 

komparácia so slovenskou právnou úpravou, predchádzanie 

trestnej zodpovednosti, tzv. Compliance program.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Gřivna, Bohuslav november 2019

106 JA SR KVP

Rozhodovanie v správnom konaní a súdny 

prieskum podľa súdneho správneho 

poriadku, vybrané otázky správneho 

trestania (celoslovenské podujatie)

Vybrané inštitúty správneho konania v rovine priamej aplikácie 

zákona o správnom konaní ako aj v kontexte následného súdneho 

prieskumu rozhodnutí a postupov podľa SSP

S, P, JČ, PČP, 

VSÚ, AS
JA SR Pezinok 1 Potasch, Vallová, Milučký 24.04.2019

107 OP EVS KVP

Pobyt, zaistenie a administratívne 

vyhostenie cudzincov, azyl (celoslovenské 

podujatie)

Aktuálna rozhodovacia činnosť NS SR, ESĽP, SD EÚ. Riešenie 

praktických problémov. 

S, P, JČ, PČP, 

VSÚ, AS (+ 

zástupcovia PZ)

JA SR Pezinok 1 Berthotyová október 2019

108 OP EVS KVP
Aktuálne problémy územnej samosprávy 

(celoslovenské podujatie)

Novela zákona o obecnom zriadení a súvisiacich právnych 

predpisov a jej dopad na postavenie starostu obce, poslancov 

obecného zastupiteľstva a tvorba všeobecne záväzných nariadení a 

interných predpisov obce.  Judikatúra týkajúca sa konania podľa IV. 

časti  - 4. hlavy SSP Konania vo veciach územnej samosprávy. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Hoffmann, Tekeli 18.11.2019
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109 OP EVS KVP
Stavebný zákon - vybrané aplikačné 

problémy

Princípy právnej úpravy a základné interpretačné východiská. 

Územné plánovanie - súdny prieskum územných plánov, súvisiaca 

judikatúra ESĽP. Územné konanie - aplikačné problémy a súvisiaca 

súčasná slovenská a česká judikatúra. Stavebné konanie - aplikačné 

problémy a s nimi súvisiaca slovenská a česká judikatúra, zmena 

stavby a dodatočné povoľovanie stavieb vo svetle súčasnej 

judikatúry. Kolaudačné konanie - definovanie aplikačných 

problémov a s nimi súvisiaca súčasná slovenská a česká judikatúra. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Šúrek, Rumana, Slávik 03.10.-04.10.2019

110 OP EVS KVP
O ústavnom súdnictve - vážne i menej 

vážne (celoslovenské podujatie) 

Zdroj a vývoj ústavného súdnictva: od Eduarda Cokea a kauzu

Bohnam (1605), osobnosti Jamesa Otisa a Alexandra Hamiltona,

cez rozhodnutie Marbury vs. Madison (1803), európska debata o

ústavnom súdnictve v 19. storočí (Robert von Mohl, Georg Jellinek)

až po Kelsenov rakúsky a Hoetzel-Weyrov československý ústavný

súd (1920) a konečne až po sformovanie moderného európskeho

ústavného súdnictva autormi Základného zákona SRN (1949).

Druhy či modely ústavného súdnictva (americký, nemecký,

rakúsky, francúzsky, atď.) a ich historické, kultúrne a právno-

teoretické kontexty. Peripetie myšlienky ústavného súdnictva v

Československu po druhej svetovej vojne a jej postupnej

inštitucionalizácie, vznik ústavných súdov v SR a ČR a ich

podobnosti a rozdiely. Prvé dve dekády Ústavného súdu ČR:

základné smerovania judikatúry, kľúčové rozhodnutia a kľúčové

metodologické postupy. Böckenfördeho paradox a ústavnoprávna

ochrana subjektívnych práv. Kabinet kuriozít a spomienok bývalého

sudcu ústavného súdu. Ústavné súdnictvo quo vadis? 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Holländer 18.02.2019

111 OP EVS KVP Výklad práva

Výklad práva v historickom kontexte. Zmapovanie klasických 

diskusií o výkladových metódach a výhodách a nevýhodách 

jednotlivých prístupov. Špecifiká výkladu ústavného práva a 

presahu ústavného práva do práva podústavného, a to v kontexte 

činnosti všeobecných súdov. Metódy výkladu v prostredí Rady 

Európy pri aplikácií systému Dohovoru a ochrane ľudských práv a 

základných slobôd a metódy výkladu používané Súdnym dvorom 

Európskej únie.  

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2

Berdisová, Barany, Káčer, Colotka, 

Tokár
20.06.-21.06.2019

112 OP EVS KVP

Aplikačné problémy Správneho súdneho 

poriadku z pohľadu krajských súdov a z 

pohľadu NS SR (celoslovenské podujatie)

Aktuálna rozhodovacia činnosť NS SR a aktuálna rozhodovacia 

činnosť krajských súdov a zodpovedanie aplikačných problémov v 

súvislosti s aplikáciou SSP.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Rumana, Filová 17.09.2019

113 OP EVS KVP
Aplikačné problémy rozhodovania v 

sociálnych veciach

1. deň: Konania pred orgánmi verejnej správy v sociálnych veciach. 

2. deň: Správna žaloba v sociálnych veciach. Problémy dokazovania 

v správnom konaní a v konaní pred súdom. Posudzovanie 

odborných otázok. Judikatúra v sociálnych veciach, s osobitným 

zreteľom dávkové a nedávkové konania.  Medzinárodné zmluvy a  

Sociálna legislatíva EU – ich výklad a aplikácia v praxi. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2

Nevedelová, Gajdošíková (návrh p. 

Urbancovej v gescii NS SR)
25.02.-26.02.2019

114 OP EVS KVP Kontradiktórnosť trestného konania
S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Duľa, Hrubala, Príbelský 28.11.-29.11.2019

115 OP EVS KVP
Judikatúra Súdneho dvora EÚ a ESĽP 

(celoslovenské podujatie)

Aktuálna rozhodovacia činnosť v oblasti daní a odvodov a v oblasti 

ochrany autorských práv z pohľadu judikatúry Súdneho dvoa EÚ a 

ESĽP. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Šváby, Malenovsky 27.05.2019

116 OP EVS KVP
Metodológia interpretácie práva a právna 

istota (celoslovenské podujatie)

Úvodná téza metodológie interpretácie práva. O interpretácii práva 

všeobecne. Interpretácia práva a právna istota. Sudca ako interpret 

práva. Jazykový, spoločenský a politický kontext interpretácie 

práva. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Wintr 15.03.2019

117 JA SR KVP

Daňové delikty a aplikačná prax súdov SR a 

Finačného riaditeľstva SR (celoslovenské 

poduajatie)

Judikatúra SD EÚ v daňových veciach a jej vplyv na rozhodovaciu 

prax slovenských súdov. Aplikácia tzv. daňových pomôcok pri 

určovaní daňovej povinnosti. Reťazové obchody, princíp DPH a jej 

fungovanie, rozbor novej právnej úpravy, znalecké posudky a ich 

dopad na rozhodovaciu prax súdov. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS) - 

správny úsek

JA SR Pezinok 1 Gavalec, Jarošová 17.10.2019
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P.č. Druh Katedra Názov vzdelávacieho podujatia Anotácia / hlavné témy podujatia
Cieľová 

skupina
Miesto konania

Počet 

dní
Plánovaní lektori Poznámka

118 OP EVS KVP
Správne trestanie v praxi správnych 

orgánov

Základy vyvodzovania zodpovednosti za správe delikty a základné 

zásady konania o správnych deliktoch. Postihovanie priestupkov a 

iných správnych deliktov podľa Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

a podľa Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Akutálne problémy 

rozhodovacej činnosti správnych orgánov pri správnom trestaní. 

Súdny prieskum rozhodnutí správneho trestania. 

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Srebalová, Benczová, Fremalová 04.04.-05.04.2019

119 JA SR KVP

Celoštátne referendum v SR, teoretické a 

praktické otázky, aplikačné a interpretačné 

skúsenosti (celoslovenské podujatie)

Referendum ako inštitút priamej demokracie – teoretické 

vymedzenie. Inštitút referenda v Ústave Slovenskej republiky (a/ 

referendová iniciatíva a vyhlásenie referenda, b/ predmet 

referenda v ústavnom texte, c/ účinky referenda v ústavnom texte, 

d/ otvorené a nedoriešené otázky v ústavnom texte). Inštitút 

referenda v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky (a/ 

interpretácia pozitívneho a negatívneho vymedzenia referenda, b/ 

interpretácia právnych účinkov referenda, c/ právne dôsledky 

negatívnej odpovede v referende, d/ otvorené a nedoriešené 

otázky v judikatúre)   

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Giba

120 OP EVS KVP

Práca s judikatúrou a aktuálne rozhodnutia 

Ústaveného súdu ČR so zovšeobecňujúcim 

presahom

Možnosti a spôsoby práce s judikatúrou, rozbor rozhodnutí 

Ústaveného súdu ČR, ktoré mali zovšeobecňujúci charakter.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
DP JA SR Omšenie 2 Šimíček, Jirsa 19.-20.09.2019

121 JA SR KVP

Prežarovanie ústavy podústavným právom; 

Aktívna legitimácia všeobecných súdov v 

konaní o súlade právnych predpisov; Vzťah 

slovenského, medzinárodného a 

európskeho práva. 

Ústava a jej interpretačný a aplikačný význam pre podústavné 

právo. Legitimácia všeobecného súdu na podanie návrhu na začatie 

konania pred Ústavným súdom predpokladá spojitosť konania pred 

všeobecným súdom vyjadrenú tak, že podaniu návrhu musí 

predchádzať rozhodovacia činnosť takéhoto súdu. Vzťahy a 

interakcia vnútroštátneho medzinárodného a európskeho práva.

S, P, (JČ, VSÚ, 

PČP, AS)
JA SR Pezinok 1 Ľalík, Baraník 28.10.2019

122 JA SR KVP Stretnutie skúšobných komisárov
Priebeh a hodnotenie písomnej a ústnej časti odbornej justičnej 

skúšky. 

skúšobní 

komisári 
JA SR Pezinok 1 predsedovia skúšobných komisií


