
 

 
P R O G R A M 

 
 

Názov podujatia:  „Adapta čné vzdelávanie I. časť“  
 
Miesto konania:  Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok  
 
Dátum konania:  3. október 2016 – 4. október 2016  
 
Cieľová skupina: záujemcovia o výberové konania na voľné miesto sudcu v súlade s § 3             

ods. 2 prvá veta Zákona č. 548/2003 Z. z. 
 
Lektori:  JUDr. Mária Tóthová (03.10.2016) 
  (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; 

bývalá predsedníčka Okresného súdu v Trenčíne) 
  JUDr. Juraj Sopoliga (03.10.2016) 
  (sudca Krajského súdu v Košiciach, t.č. stáž v Kancelárii Súdnej rady 

Slovenskej republiky)  
JUDr. František Mozner (04.10.2016) 
(externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; 
sudca, trestnoprávne kolégium, Najvyšší súd Slovenskej republiky) 

 
03.10.2016 (pondelok) 
sudcovské statusové zákony, spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikácia, disciplinárna 
zodpovednosť sudcu a etika sudcu 
 
08.30 – 09.00 hod.         registrácia účastníkov 
09.00 – 10.30 hod. JUDr. Mária Tóthová: Spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikácia 
10.30 – 10.45 hod.  prestávka 
10.45 – 12.15 hod.       JUDr. Mária Tóthová: Spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikácia 
12.15 – 13.15 hod.  obed 
13.15 – 14.15 hod.  JUDr. Juraj Sopoliga: sudcovské statusové zákony, disciplinárna 

zodpovednosť sudcu a etika sudcu 
14.15 – 14.30 hod.   prestávka 
14.30 – 15.30 hod.  JUDr. Juraj Sopoliga: sudcovské statusové zákony, disciplinárna 

zodpovednosť sudcu a etika sudcu 
15.30 – 15.45 hod.   prestávka 
15.45 – 16.45 hod.  JUDr. Juraj Sopoliga: sudcovské statusové zákony, disciplinárna 

zodpovednosť sudcu a etika sudcu 
16.45 hod.  záver  
 
04.10.2016 (utorok) 
nácvik - tréning trestného rozsudku - rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v trestnej 
veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia (organizované interaktívnou formou v menších skupinách) 
 
08.30 – 09.00 hod.         registrácia účastníkov 
09.00 – 10.30 hod. JUDr. František Mozner: praktické cvičenie 
10.30 – 10.45 hod.  prestávka 
10.45 – 12.15 hod.       JUDr. František Mozner: praktické cvičenie 
12.15 – 13.15 hod.  obed 
13.15 – 14.15 hod.  JUDr. František Mozner: praktické cvičenie 
14.15 – 14.30 hod.   prestávka 
14.30 – 15.30 hod.  JUDr. František Mozner: praktické cvičenie 
15.30 – 15.45 hod.   prestávka 
15.45 – 16.45 hod.  JUDr. František Mozner: praktické cvičenie 
16.45 hod.  záver podujatia 


