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Obsahová náplň vzdelávania sudcov na rok 2010 sa zameria na tieto dve základné oblasti:  

 
I). kultivácia osobnosti sudcu,  
II). aktuálna súdno-aplikačná problematika podľa jednotlivých právnych odvetví. 

 
 
 

I). Kultivácia osobnosti sudcu 
 

Cieľom vzdelávania v tejto oblasti je prispieť k zvýšeniu prestíže sudcovského stavu. 
 

           Pri kultivácii osobnosti sudcu je vhodné naďalej používať kombináciu teoretických a výcvikových 
prístupov. Je však nevyhnutné, aby namiesto sporadických aktivít začalo systematické a cyklické 
vzdelávanie. 
 

Základný stupeň vzdelávania spočíva v osvojení si poznatkov všeobecnej psychológie 
a psychológie osobnosti. Bude orientovaný na sebapoznanie (najmä tých zložiek osobnosti, ktoré by 
mohli negatívne ovplyvňovať subjektívnu stránku rozhodovania), optimalizovanie vzťahov k sebe 
a k iným  ľudom, prehĺbenie poznatkov o jednotlivcovi a zákonitostiach fungovania sociálnych skupín. 

 
Nadstavbové vzdelávanie tvoria samostatné bloky: 

� rétorika, 
� komunikácia s médiami (nácvik reakcií na rastúcu agresiu médií), 
� spoločenský protokol a základy diplomatického protokolu, spoločenská etiketa, 
� tvorba profesionálneho imidžu, 
� problematika empatie a asertivity, 
� psychológia výsluchu a pod. 

 
Získanie a prehĺbenie poznatkov zo psychológie má  vplyv na kultiváciu osobnosti sudcu a jeho 

prejavu. V konečnom dôsledku tak môže prispieť k zvýšeniu prestíže profesie sudcu. Spoločnosť od 
sudcov oprávnene očakáva správanie sa podľa určitých štandardov na súde i mimo neho. K určeniu 
obsahu týchto štandardov môžu prispieť podujatia venované problematike etiky. 

 
Vzdelávanie v cudzích jazykoch - jazykové schopnosti sudcov je potrebné rozširovať najmä 

prostredníctvom priamej komunikácie medzi sudcami, a tiež vzájomnou interaktívnou výmenou 
poznatkov o právnych a súdnych systémov najmä členských štátov EÚ na spoločných seminároch 
(upevňovať anglický, nemecký a francúzsky jazyk), ako aj krátkodobých stážach sudcov na súdoch 
členských štátov EÚ (využívanie EJTN, bilaterálnych dohôd JA a pod.), pričom podstatou vzdelávania je 
naučiť sudcu pracovať v multilinguálnom prostredí a pripomenúť mu aj „iný“ rozmer jazykového výkladu 
najmä právnych noriem EÚ, ktorý sa mu pri aplikačnej praxi ponúka. 
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II). Aktuálna súdno-aplikačná problematika 

 
Obsahová náplň vzdelávania musí vychádzať z požiadaviek sudcovskej obce. Vzdelávací 

proces by sa mal odvíjať od súčasných trendov v EÚ, ktorý je vnímaný ako celospoločenský rozmer, 
v rovine výchovy, rešpektovania práva a spravodlivosti a myšlienok právneho štátu. 

 
 Dôraz pri vzdelávacích aktivitách by mal byť kladený na panelovú diskusiu (workshopy), pričom 

pri tejto diskusii by mali byť využité poznatky a skúsenosti aplikačnej praxe aj lektorov z okolitých krajín.: 
 

 
     Občianske právo hmotné: 

� právne úkony- aplikačné problémy 
� ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské zmluvy 
� práva k cudzím veciam 
� záväzkové právo – aplikačné problémy. 

 
    Civilný proces: 

� predbežné opatrenia – sporné otázky 
� konanie na súde 1. stupňa, kontradiktórnosť civilného procesu 
� vybrané otázky exekučného práva so zameraním na rozmanitosť exekučných titulov 
� právny styk s cudzinou, dohovory o vzájomnej pomoci 
 

    Rodinné právo: 
� aktuálna činnosť týkajúca sa rodičovských práv 

 
    Pracovné právo: 

� sporné otázky v pracovnoprávnych vzťahoch 
 
Ústavné právo:  
� relevantná judikatúra Ústavného súdu a jeho doktríny vo vzťahu k rozhodovacej činnosti 

všeobecných súdov. 
 
 

Európske právo: 
� prehĺbenie poznatkov o jednotlivých právnych inštitútoch prijatých v rámci primárneho 

a sekundárneho práva EÚ, najmä v oblastiach zverených do špecifických právomocí 
vnútroštátnych sudcov (napr. pravidlách uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí v rámci EÚ,  
ďalej hospodárskej súťaže, smerniciach z odvetvia obchodného práva), ale aj iných dynamicky 
sa rozvíjajúcich odvetviach komunitárneho práva (ochranné známky, autorské práva, daňové 
a finančné právo, rámcové rozhodnutia z odvetvia trestného práva, Schengenského acquis 
a pod.), 

� vzájomné uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí členských štátov v rámci EÚ, rozhodné právo, 
doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností, európsky platobný rozkaz, európsky 
exekučný titul, európske konanie s nízkou hodnotou sporu, právomoc súdov v oblasti rodinného 
práva, najmä vyživovacej povinnosti, vykonávanie dôkazov a pod. 
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Obchodné právo: 
� konkurzné právo, 
� právo priemyselného vlastníctva a nekalá súťaž, 
� zmenkové právo pre pokročilých, 
� obchodné záväzkové vzťahy - aplikačné problémy, 
� právo obchodných spoločností a obchodný register. 

 
Správne právo: 
� výkladové problémy katastrálneho zákona, reštitučných zákonov a zákonov o pozemkových 

úpravách 
� preskúmavanie rozhodnutí v stavebných veciach, vyvlastňovania, integrované stavebné 

povolenia, 
� preskúmavanie rozhodnutí vo veciach ochrany životného prostredia ,  
� právo na informácie, ústavné a zákonné garancie, 
� problematika mediálneho a telekomunikačného práva s výkladom judikatúry ESĽD a ESD 
 
Finančné právo:  
� problematika, daní,  ciel, štátneho finančného dozoru s výkladom právnych a ekonomických 

kategórií používaných v rozhodovacej činnosti 
 
Trestné právo procesné: 
� dokazovanie s osobitným zreteľom na vykonávania dôkazov na hlavnom pojednávaní, 
� odvolacie konanie a obnova konania, 
� právny styk s cudzinou, dohovory o vzájomnej pomoci, európsky zatýkací rozkaz, európska 

justičná sieť, 
� väzba v prípravnom konaní a v konaní súdnom, 
� vyhotovovanie a odôvodnenie súdnych rozhodnutí, 
� adhézne konanie. 

 
Trestné právo hmotné: 
� trestné činy v oblasti podnikania, 
� zavinenie, okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, nutná obrana (dovolené riziko), právne 

posúdenie omylu (skutkový a právny omyl v rozhodovacej činnosti súdov), 
� trestná zodpovednosť páchateľa (mladistvé osoby), 
� ukladanie trestov a ochranných opatrení. 
 
Sociálne právo: 
� aktuálne výkladové problémy zákona o sociálnom poistení a zákona o sociálnych službách. 

 
  
 
 
 
 

 
 


