
 
 

Zápisnica z 23. zasadnutia rady akadémie konaného 
dňa 7. 11. 2011 v Pezinku 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.– ospravedlnený 
 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky – návrh na zmenu a 

doplnenie 
3. Študijný plán vzdelávania pre rok 2012 – návrh na schválenie 
4. Odborná justičná skúška – vyhodnotenie jesenného termínu  
5. Skúšobný poriadok Justičnej akadémie Slovenskej republiky – doplnenie a úprava v 

zmysle podnetov členov skúšobných komisií 
6. Rôzne  
7. Záver 

 
 
Ad 1. 

Predseda rady privítal prítomných a vyzval ich na pripomienky a doplnenie 
k predloženému programu. Program bol schválený bez pripomienok. 
 
 
Ad 2.  
 Predseda konštatoval, že podklad k tomuto bodu programu bol zaslaný členom rady 
v predstihu a zároveň odovzdal slovo riaditeľovi akadémie, aby o predloženom dokumente 
informoval.  

Riaditeľ hneď na úvod uviedol, že v rámci bodu programu č. 2 a č.3 musí konštatovať, 
že obsahová náplň vzdelávania sudcov a súdnych úradníkov zatiaľ nebola na akadémiu 
zaslaná. Aj napriek skutočnosti, že Súdna rada SR tento dokument schvaľovala dňa 7.9.2011 
a bezprostredne po jeho schválení bol zaslaný na MS SR s cieľom získať súhlas pani 
ministerky spravodlivosti s obsahovou náplňou vzdelávanie sudcov a súdnych úradníkov pre 
roky 2012 a 2013, sa nepodarilo tento súhlas získať a teda obsahová náplň ešte nie je platná. 
Vzhľadom na túto skutočnosť a správnu postupnosť krokov by sa na dnešnom zasadnutí rady 
akadémie nemal schvaľovať študijný plán na rok 20 12. Požiadal radu, aby zaujala v tejto veci 
stanovisko na navrhla postup pre ďalšie dnešné rokovanie.   

Dr. Toman vyzval prítomných na diskusiu a prednesenie návrhov na riešenie tejto 
situácie.  

Dr. Volkai navrhol, aby sa rada predloženými materiálmi zaoberala, prediskutovala 
a prijala ich s tým, že ak do 15.11 2011 bude obsahová náplň vzdelávania sudcov a súdnych 
úradníkov pre roky 2012 a 2013 zaslaná so zásadnými zmenami a doplneniami zo strany MS 
SR, rada na mimoriadnom zasadnutí schváli študijný plán v zmysle doplnenej obsahovej 
náplne.   

Riaditeľ v závere poznamenal, že pani štátna tajomníčka nemala k predloženej 
obsahovej náplne žiadne pripomienky, tak sa domnievame, že sa jedná iba o administratívnu 
procedúru na MS SR Taktiež uviedol, že na akadémiu bol doručený list z GP SR, v ktorom sa 
uvádza, že obsahová náplň vzdelávania pre prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry 
bude pre rok 2012 rovnaká ako pre rok 2011 určená generálnym prokurátorom. 



 
 

 Riaditeľ v krátkosti predstavil prítomným predložený dokument s názvom „Koncepcia 
vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky“. Pôvodná koncepcia z roku 2006 sa 
dopracovala v zmysle platnej legislatívy a vychádzajúc z aplikačnej praxe a poznatok 
akadémie v rámci prípravného a celoživotného vzdelávania.  

Dr. Toman vyzval prítomných na diskusiu k predloženému dokumentu a o 
pripomienky a podnety. 

Dr. Urbancová navrhla doplnenie oblasti vzdelávania pre vyšších súdnych úradníkov 
problematiku daňového práva. Dr. Hulla navrhol doplnenie oblasti vzdelávania pre vyšších 
súdnych úradníkov problematiku dedičského konania a vypustenie pojmu novela OSP. 

Dr. Toman vyzval prítomných na hlasovanie o predloženom dokumente so 
zapracovanými pripomienkami, ktoré boli v rámci diskusie členov rady. 
Uznesenie č. 234: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schválila znenie dokumentu „Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky“ s ú činnosťou od 01. 01. 2012 (príloha č. 1). 
 
 
Ad 3. 

Predseda konštatoval, že podklad k tomuto bodu programu bol zaslaný členom rady 
v predstihu a zároveň odovzdal slovo riaditeľovi akadémie, aby o predloženom dokumente 
informoval.  

Riaditeľ informoval, že predložený návrh študijného plánu na rok 2012 vychádza 
z obsahových náplní vzdelávania ako aj z Koncepcie vzdelávania akadémie. Taktiež 
poznamenal, že sa plánuje zorganizovať celkovo 57 dní vzdelávania na regionálnej úrovni 
(Pezinok, Košice, banská Bystrica) a 145 dní vzdelávania s celoštátnou pôsobnosťou 
v Detašovanom pracovisku v Omšení. Plánovaný rozpočet akadémie na rok 2012 umožňuje 
tento počet podujatí zorganizovať a po ekonomickej stránke je vzdelávací proces zastrešený.  

Dr. Toman vyzval prítomných na pripomienky k predloženému materiálu. Sám 
navrhol zmenu názvu seminára č. 2 s pôvodným názvom „Justičná spolupráca“ v rámci 
katedry verejného práva na nový názov „Právny styk s cudzinou“. Dr. Bargel navrhol zmenu 
názvu seminára č. 10 s pôvodným názvom „Trestná zodpovednosť právnických osôb. Správne 
trestanie.“ v rámci katedry verejného práva na nový názov „Porovnávacia štúdia v rámci 
krajín EÚ k problematike trestnej zodpovednosti právnických osôb“.  
Uznesenie č. 235: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
podmienečne schválila návrh študijného plánu na rok 2012 so zapracovanými 
pripomienkami (príloha č. 2). Pokiaľ nedôjde k dohode medzi ministerkou 
spravodlivosti a Súdnou radou SR, študijný plán na rok 2012 bude opätovne 
prerokovaný na mimoriadnom zasadnutí rady akadémie. Ak k dohode dôjde a do 
15.11.2011 bude zaslaná obsahová náplň vzdelávania sudcov a súdnych úradníkov na 
roky 2012, 2013, študijný plán na rok 2012 nadobudne účinnosť dňom uzatvorenia 
dohody medzi ministerkou spravodlivosti a Súdnou radou SR.     
 
 
Ad 4. 

Predseda odovzdal slovo riaditeľovi a požiadal ho, aby informoval prítomných 
o priebehu a organizácii októbrových odborných justičných skúškach. 
 Riaditeľ oboznámil prítomných o štatistických ukazovateľoch posledných skúšok 
a zároveň konštatoval, že úroveň pripravenosti uchádzačov bola veľmi nízka o čom svedčí aj 
11 neúspešných vyšších súdnych úradníkov z celkového počtu 36.  



 
 

Uznesenie č. 236: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
vzala na vedomie informácie predložené riaditeľom akadémie o priebehu jesenného 
termínu odbornej justičnej skúšky (október 2011).  

Zároveň požiadal o schválenie termínov odbornej justičnej skúšky na rok 2012. 
I. jarný termín OJS 
dňa 20. marca 2012 písomná časť OJS 
dňa 27. a 28. marca 2012 ústna časť OJS 
II. jesenný termín OJS  
dňa 18. septembra 2012  písomná časť OJS 
dňa 25. a 26. septembra 2012 ústna časť OJS 
Uznesenie č. 237: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schválila navrhované termíny odbornej justičnej skúšky v roku 2012. 

V závere požiadal o zabezpečenie skúšok v jarnom termíne (doplnenie databázy 
otázok na odborný písomný test, kontrola otázok ústnej časti, príprava spisov na písomnú 
časť, prípadné doplnenie a úprava Skúšobného poriadku). Vzhľadom na to, že zmeny je 
potrebné prijať a uverejniť najneskôr do troch mesiacov od konania písomnej časti skúšky, je 
potrebné, aby sa touto problematikou rada zaoberala na svojom decembrovom zasadnutí. 
  Uznesenie č. 238: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: 
Rada poveruje komisiu pre vzdelávanie (Doc. Čentéš, prof. Mamojka, Dr. Urbancová, 
Dr. Ori ňák), aby komplexne pripravila podklady na decembrové zasadnutie rady 
akadémie a zabezpečila tak kontrolu a doplnenie otázok na písomnú a ústnu časť 
skúšky, výber spisov na vyhotovenie rozhodnutí ako aj návrh na doplnenie a zmenu 
Skúšobného poriadku. 

Dr. Volkai pripomenul, že funkčné obdobie skúšobnej komisie č. 3 a č. 4 uplynie 
v roku 2012 a bolo by potrebné začať procedúru volieb (vyhlásenie výberového konania na 
predsedu a členov skúšobných komisií).  Dr. Strížová informovala, že funkčné obdobie oboch 
komisií a náhradnej komisie uplynie dňa 14. 9. 2012 (záver z 5. zasadnutia rady akadémie 
konaného dňa 14.9.2009 v Omšení, uznesenia č. 104, č. 105, č. 107). Vyhlásenie volieb bude 
predmetom decembrového zasadnutia rady akadémie.  
 
Ad 5. 

Dr. Toman konštatoval, že tento bod programu bude prerokovaný na decembrovom 
zasadnutí rady, keďže námety zaslané neboli a komisii pre vzdelávanie bola uložená úloha na 
komplexné zabezpečenie najbližších odborných justičných skúšok. 
 
Ad 6. 

Predseda odovzdal slovo riaditeľovi k tomuto bodu programu. 
spolupráca V4:  
Riaditeľ v krátkosti informoval o návrhu spolupráce z Maďarskej justičnej akadémie. Jedná sa 
o spoločné aktivity všetkých zainteresovaných krajín na spoločných seminároch v rámci 
trestného práva. Keďže finančný príspevok všetkých partnerov je jednou z podmienok 
participovania na navrhovanom projekte (cca 7000 euro) riaditeľ informoval, že vedenie sa 
skontaktuje s ostatnými krajinami V4 a pokúsi sa zistiť viac relevantných informácií o návrhu 
tak, aby sa táto ponuka uzavrela na decembrovom zasadnutí rady.  
návšteva francúzskeho veľvyslanca v SR v Omšení: 
Riaditeľ v krátkosti informoval o uskutočnenom pracovnom rokovaní s francúzskym 
veľvyslancom v SR v Omšení, ktoré sa konalo dňa 27. 10. 2011. Pán veľvyslanec navštívil aj 
prebiehajúci jazykový kurz a obe strany konštatovali dôležitosť úzkej spolupráce. Riaditeľ 
pozval pána veľvyslanca na vzdelávacie podujatie, ktoré sa uskutoční za prítomnosti lektorky 
z FR (január 2012) v rámci spolupráce s ENM.   



 
 

medzinárodná konferencia vo FR: 
Riaditeľ v krátkosti informoval o svojej účasti na medzinárodnej konferencii k justičnému 
vzdelávaniu organizovanej ENM. Finančné prispenie na účasť na predmetnej konferencii 
hradila francúzska ambasáda v SR (účastnícky poplatok). Materiál z konferencie bude 
dodatočne predložený.  
informácia o projekte „Civilná justícia“: 
Riaditeľ prítomných informoval o tom, že dňa 15.11.2011 by mali byť vyhlásené výsledky 
projektu, v ktorom sa akadémia uchádzala ako partner ENM o získanie finančných 
prostriedkov z fondov EÚ. V prípade úspechu projektu bude mať JA SR garanciu nad 
podujatiami krajín V4.  
záverečná správa NFM: 
Riaditeľ informoval o predloženej záverečnej správe z projektu, ktorý JA SR implementovala 
s EUROIURISOM, ktorý bol zameraný na Schengenské acquis a právo EÚ.     
Delegácia z Brazílie: 
Riaditeľ v krátkosti informoval o prijatí sudcov z Brazílskej republiky, veľmi pozitívne 
hodnotí predmetnú aktivitu aj po organizačnej aj po odbornej stránke. Dr. Toman poďakoval 
vedeniu JA SR za organizovanie prijatia delegácie z Brazílskej republiky a taktiež za zaslanie 
ďakovných listov všetkým lektorom, ktorí sa podieľali na programe a odborných prednáškach 
pre zahraničných hostí.    

Dr. Papcunová informovala o jazykovom vzdelávaní a uskutočnení jazykových testov 
na základe, ktorých sa vytvoria stále skupiny za účelom efektívneho vzdelávania v právnickej 
terminológii z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.  
Uznesenie č. 239: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
vzala na vedomie informácie podané riaditeľom akadémie.  
dohoda o spolupráci medzi SAK a JA SR: 
Riaditeľ informoval, že dňa 18.10.2011 v Bratislave podpísali štatutárni zástupcovia dohodu 
o spolupráci.   
Uznesenie č. 240: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schválila dohodu o spolupráci medzi Slovenskou advokátskou komorou a Justičnou 
akadémiou Slovenskej republiky.  
doplnenie študijného plánu: 
Riaditeľ predložil návrh na doplnenie študijného plánu na rok 2011 o seminár zaoberajúci sa 
problematikou správneho práva na návrh Dr. Hanzelovej, kde cieľovou skupinou by boli 
sudcovia NS SR (správne kolégium a predsedovia správnych kolégií na KS). O podrobných 
informáciách navrhovanej aktivity informoval Mgr. Mário Potúček, vedúci katedry verejného 
práva. 
Uznesenie č. 241: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schválila doplnenie vzdelávacie podujatia do študijného plánu na rok 2011 s názvom 
„Seminár pre správne kolégium NS SR“ v termíne 28.-30.11.2011 v Omšení, ktorého 
cieľovou skupinou budú sudcovia NS SR zo správneho kolégia. 

Prítomní sa zhodli na zmene pôvodne plánovaného decembrového zasadnutia rady 
a to, že nasledujúce zasadnutie rady akadémie sa uskutoční dňa 5.12. 2011 o 10,30 hodine 
v Pezinku.    
 
 
V Pezinku, 15. 11. 2011 
 
Spísala: JUDr. Katarína Strížová 
 
Overil: JUDr. Pavol Toman 



 
 

Príloha č. 1 „Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky“ 
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Úvod 
 

Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len 
„akadémia“) je dokumentom, ktorý upravuje postup pri úlohách akadémie v oblasti 
vzdelávania cieľových skupín určených zákonom č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii 
v znení neskorších predpisov rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej 
len „MS SR“) a Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „GP SR“). 

 
Dokument „Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky“ (ďalej 

len „koncepcia“) je vytvorený za účelom prispieť k rozvoju kvalitného vzdelávania a 
odbornej prípravy.   

 
Koncepcia je vypracovaná v súlade s odporúčaniami a uzneseniami Rady Európskej 

únie a Európskeho parlamentu (odporúčanie č. 2006/962/ES, uznesenie č. 11114/08, 
Oznámenie Komisie č. 14196/11) Koncepcia je dôležitým nástrojom pre zvyšovanie rastu 
a odbornej úrovne cieľových skupín a jedným zo základných dokumentov v oblasti 
vzdelávania odbornej justičnej verejnosti. 

 
Justičná odborná príprava uplatňovaná v súčasnej dobe by mala obsahovať poznatky 

o aktuálnych aplikačných problémoch súdnej a prokurátorskej praxe. Neodmysliteľnou 
súčasťou by malo byť získavanie dostatočných znalostí o nástrojoch európskej spolupráce ako 
aj poznatky  o primárnom a sekundárnom práve Európskej únie. Takáto odborná príprava by 
mala zahŕňať všetky aspekty, ktoré sú relevantné pre rozvoj vnútorného trhu a priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Mala by prispievať aj k primeraným znalostiam o 
práve a právnych systémoch iných členských štátov Európskej únie a zároveň rozvíjať všetky 
kľúčové kompetencie. 

 
       V súlade s kompetenciami, ktoré akadémii určuje vyššie citovaný zákon, akadémia 

organizačne a koncepčne zabezpečuje vzdelávanie pre nasledovné cieľové skupiny:  
 
� sudcovia,  
� prokurátori,   
� súdni úradníci (vyšší súdny úradník, súdny tajomník, probačný a mediačný úradník), 
� právni čakatelia prokuratúry. 

 
Vzdelávanie cieľových skupín prebieha v dvoch formách: 

 
� prípravné vzdelávanie čakateľov (odborná príprava na budúce povolanie sudcu, 

prokurátora a teoreticko-praktická príprava na vykonanie odbornej justičnej skúšky), 
� celoživotné vzdelávanie sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov. 

 
V rámci metodológie vzdelávacieho procesu akadémia rozdelila typy vzdelávacích 

podujatí (tréningové kurzy) nasledovne: 
 

� jednodňové podujatia organizované v regionálnych pracoviskách akadémie, 
� dvojdňové podujatia  v rámci celoštátnej pôsobnosti organizované v Detašovanom 

pracovisku akadémie, 
� trojdňové systematické jazykové vzdelávacie kurzy- právnická terminológia 

organizované v Detašovanom pracovisku akadémie, 
� sústredenia v rámci prípravného vzdelávania. 



 
 

 Predpokladom plnenia úloh vyplývajúcich z koncepcie vzdelávania je dostatočné 
materiálno technické zabezpečenie, priestorové a personálne vybavenie akadémie. V záujme 
naplnenia cieľov koncepcie je tiež nevyhnutná vzájomná spolupráca s rezortom Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, keďže 
Justičná akadémia je spoločnou vzdelávacou inštitúciou pre oba rezorty. 
 
 Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky prijala koncepciu vzdelávania na 
svojom 23. zasadnutí rady akadémie, ktoré sa uskutočnilo dňa 07.11. 2011 v Pezinku. 
Koncepcia vzdelávania nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2012. 



 
 

1. Vzdelávanie sudcov 
 

Koncepcia vychádza z platnej legislatívy (zákon č. 385/2000 Z. z., zákon č. 548/2003 
Z. z., odporúčanie európskeho parlamentu a rady číslo 2006/962/ES, Oznámenie Komisie č. 
14196/11) a konštatuje, že celoživotné vzdelávanie sudcov ako cieľovej skupiny sa považuje 
za nevyhnutný predpoklad pre prehĺbenie znalostí a schopností na výkon tejto funkcie ako i 
prínos pre svoj osobnostný rast. Koncepcia pokladá za samozrejmé, že pri príprave študijných 
plánov budú zohľadňované požiadavky sudcov a nimi navrhované témy budú obsahom 
vzdelávacích podujatí. 

 
Celoživotné vzdelávanie sudcov z dôvodu metodológie a kontinuity vzdelávacieho 

procesu je rozdelené na dve časti v rámci definovania cieľovej podskupiny: 
 
� funkčne mladší sudca s dĺžkou odbornej praxe 0-4 roky (FMS), 
� funkčne starší sudca s dĺžkou odbornej praxe 4 a viac rokov (FSS).   

 
Funkčne mladší sudca s dĺžkou odbornej praxe 0-4 roky 

 
 Po úspešnom absolvovaní odbornej justičnej skúšky a po vymenovaní do funkcie 

sudcu bude táto cieľová skupina zaradená do odbornej prípravy na jednotlivých katedrách 
práva akadémie. Táto forma prípravy umožní rozšíriť vedomosti z občianskeho súdneho 
konania, trestného súdneho konania, obchodného súdnictva, správneho súdnictva 
medzinárodného práva súkromného i procesného a medzinárodnej spolupráce v trestných 
veciach a praxe Európskeho súdu pre ľudské práva. Cieľom tejto formy vzdelávania je 
oboznámiť funkčne mladšieho sudcu s vývojom teórie a praxe justície v Slovenskej republike, 
následne s praxou v širšom európskom kontexte, nadobudnúť poznatky, zručnosti a pracovné 
návyky potrebné pre výkon funkcie. Osobitná pozornosť bude venovaná špecializácii 
v jednotlivých právnych oblastiach (občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva). 
Katedry akadémie si vytvoria na základe podkladov konkrétne skupiny, ktoré majú 
samostatné obsahové zameranie (podľa jednotlivých oblastí práva, podľa špecializácie na 
súdoch). Vzdelávanie bude prebiehať v období 3 rokov podľa špecializácie a zaradenia na 
príslušnom súde s konkrétnou skupinou sudcov. Odborná príprava bude organizovaná formou 
odborných prednášok a seminárov v rozsahu 6 – 8 dvojdňových seminárov v priebehu 3 
rokov (cyklické vzdelávanie v nadväzujúcich blokoch). 

 
Funkčne starší sudca s dĺžkou odbornej praxe 4 a viac rokov 

 
 Po absolvovaní vzdelávania sudcov (FMS) by sa realizoval II. stupeň celoživotného 

vzdelávania tejto cieľovej skupiny (FSS). Hlavná časť vzdelávania bude zameraná na agendu 
sudcov krajských a okresných súdov ako aj na rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu SR 
(dôraz sa bude klásť na pozitívno-právne predpisy  na základe špecializácie sudcov na základe 
podnetov oslovených relevantných subjektov). Ďalšia časť vzdelávania bude zameraná na 
kultiváciu osobnosti sudcu. Jednalo by sa najmä o prednášky z oblastí psychológie, etiky, 
rétoriky, a pod.. Odborná príprava bude organizovaná formou prednášok, seminárov, 
workshopov a konferencií. Samostatne budú organizované semináre pre sudcov odvolacích 
súdov. Osobitná pozornosť bude venovaná výučbe cudzích jazykov ako aj nástrojom 
aplikácie komunitárneho práva. Jazykové vzdelávanie bude organizačne zabezpečované iba 
pre skupiny s pokročilou jazykovou úrovňou so zameraním sa na rozvoj právnickej 
terminológie a konverzačné zručnosti pre jednotlivé právne odvetia.  



 
 

 Do tejto skupiny budú zaradení aj záujemcovia o členstvo v externom pedagogickom 
zbore Justičnej akadémie, pre ktorých je potrebné zabezpečiť špecializované vzdelávanie 
(„školenie školiteľov“).  
 

Cieľom pri celoživotnom vzdelávaní tejto cieľovej skupiny bude (vzhľadom na 
predpokladanú úroveň znalostí sudcov) venovať pozornosť najmä novým právnym normám, 
ktoré tvoria právny poriadok Slovenskej republiky. Vhodným obsahom vzdelávacieho 
podujatia môže byť aj problematika upravená v právnej norme, ktorá je už dlhšie účinná, 
pokiaľ o to požiadajú sudcovia vzhľadom na potrebu výmeny skúsenosti pri jej aplikovaní, 
resp. vzhľadom na možnosť rôzneho výkladu. Dôležitým cieľom je zvýšiť prestíž profesie 
sudcovského stavu. Z uvedeného dôvodu budú neoddeliteľnou súčasťou aktivít akadémie 
podujatia venované problematike etiky. Ďalším cieľom je prehlbovať sociálne zručnosti 
sudcov. Predpokladom ovládania techník spoločenského styku je hlboké poznanie seba 
samého, poznanie partnera či skupiny v sociálnom styku i zhodnotenie charakteru celkovej 
sociálnej situácie. Prehĺbenie týchto sociálnych zručností sudcov bude sledovať cyklus 
podujatí vedených odborníkmi z odboru psychológie. Nadstavbu budú predstavovať 
špecializované výcviky z oblasti komunikácie, seba prezentácií, rétoriky, základov 
spoločenského i diplomatického protokolu. 

 
 Jedným z cieľov je aj vytvoriť predpoklady pre dopĺňanie pedagogického zboru o 

kvalifikovaných lektorov, ktorí majú teoretické znalosti z oblasti andragogiky a tieto vedia aj 
prakticky využiť.  

 
Cieľom vzdelávania v oblasti jazykovej vybavenosti sudcov je zabezpečiť, aby bolo 

orientované na právnickú terminológiu tak, aby sa sudcovia mohli zúčastňovať študijných 
pobytov a stáží v zahraničí, prípadne sa aktívne zúčastniť na medzinárodných konferenciách. 

 
 Ciele koncepcie a skutočnosť, že sa jedná o cieľovú skupinu sudcov, ktorí už majú 
osvojené profesionálne zručnosti a určitý stupeň erudovanosti, určujú aj formy podujatí : 
 

� Prednášky, semináre (v prípade výkladu nových právnych noriem), 
� Workshop (odborné témy, rozbor aplikačných problémov, sociálno-psychologické 

výcviky), 
� Konferencie, 
� Stáže v zahraničí, študijné pobyty. 

 
Justičná akadémia predpokladá, že sa budú využívať aj iné metódy a formy 

celoživotného vzdelávania, ktoré získa komparáciou so zahraničnými systémami vzdelávania. 
 

Obsahovo sa koncepcia rozdeľuje do troch základných oblastí a bude vychádzať 
z platnej obsahovej náplne schválenej Súdnou radou Slovenskej republiky: 

a) aktuálna súdno-aplikačná problematika podľa jednotlivých právnych odvetví,  
b) kultivácia osobnosti sudcu, 
c) vzdelávanie v cudzích jazykoch- právnická terminológia. 

 
a) Aktuálna súdno-aplikačná problematika 

� Občianske právo hmotné 
� Občianske právo procesné  
� Rodinné právo  
� Pracovné právo  



 
 

� Ústavné právo   
� Európske právo 
� Medzinárodné právo   
� Obchodné právo  
� Správne právo  
� Finančné právo  
� Trestné právo hmotné  
� Trestné právo procesné  
� Sociálne právo  
 

b) Kultivácia osobnosti sudcu 
 
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, 
� riadenie ľudských zdrojov a manažérske schopnosti v praxi justície 
� psychológia výsluchu. 

 
Získanie a prehĺbenie poznatkov z oblasti 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. 
 
c) 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 systémoch najmä členských štátov Európskej únie na spoločných seminároch 
(upevňovať anglický, nemecký a francúzsky jazyk), ako aj krátkodobých stážach sudcov na 
súdoch členských štátov Európskej únie (využívanie ponúk EJTN- Európskej justičnej 
vzdelávacej siete, bilaterálnych dohôd Justičnej akadémie SR a pod.), pričom podstatou 
vzdelávania je naučiť sudcu pracovať v multilinguálnom prostredí a pripomenúť mu aj „iný“ 
rozmer jazykového výkladu, najmä právnych noriem Európskej únie, ktorý sa mu pri 
aplikačnej praxi ponúka. 
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2. Vzdelávanie prokurátorov 
 

Koncepcia vychádza z platnej legislatívy (zákon č. 153/2001 Z. z., zákon č. 154/2001 
Z. z., zákon č. 548/2003 Z. z., odporúčania európskeho parlamentu a rady číslo 2006/962/ES, 
Oznámenie Komisie č.14196/11) a konštatuje, že celoživotné vzdelávanie prokurátorov ako 
cieľovej skupiny sa považuje za nevyhnutný predpoklad pre prehĺbenie znalostí a schopností 
na výkon tejto funkcie ako i prínos pre svoj osobnostný rast. Justičná akadémia má snahu, aby 
prokurátori akceptovali (na základe svojich predchádzajúcich skúseností) vzdelávanie 
zabezpečované Justičnou akadémiou  za svoje právo a nie povinnosť. Koncepcia pokladá za 
samozrejmé, že pri príprave študijných plánov budú zohľadňované požiadavky prokurátorov a 
nimi navrhované témy budú obsahom vzdelávacích podujatí. 

 
Celoživotné vzdelávanie prokurátorov je rozdelené na dve časti v rámci definovania 

cieľovej podskupiny: 
 
� funkčne mladší prokurátor s dĺžkou odbornej praxe 0-4 roky (FMP), 
� funkčne starší prokurátor s dĺžkou odbornej praxe 4 a viac rokov (FSP).  

 
Funkčne mladší prokurátor s dĺžkou odbornej praxe 0-4 roky 

 
 Po úspešnom absolvovaní odbornej justičnej skúšky a po vymenovaní do funkcie 

prokurátora bude táto cieľová skupina zaradená do odbornej prípravy na jednotlivých 
katedrách právach akadémie. Táto forma prípravy umožní rozšíriť vedomosti z občianskeho, 
trestného, obchodného, správneho práva a medzinárodného práva súkromného i procesného 
a medzinárodnej spolupráce v trestných veciach a praxe Európskeho súdu pre ľudské práva. 
Cieľom tejto formy vzdelávania je oboznámiť funkčne mladšieho prokurátora s vývojom 
teórie a praxe v Slovenskej republike, následne s praxou v širšom európskom kontexte, 
nadobudnúť poznatky, zručnosti a pracovné návyky potrebné pre výkon funkcie. Osobitná 
pozornosť bude venovaná špecializácii v jednotlivých právnych oblastiach (občianskeho, 
trestného, obchodného a správneho práva).  

 
Katedry akadémie si vytvoria na základe podkladov konkrétne skupiny, ktoré by mali 

samostatné obsahové zameranie (podľa jednotlivých oblastí práva, podľa špecializácie 
na prokuratúrach). Vzdelávanie by prebiehalo v období 3 rokov podľa špecializácie 
a zaradenia na príslušnej prokuratúre s konkrétnou skupinou  prokurátorov. Odborná príprava 
bude organizovaná formou odborných prednášok a seminárov v rozsahu 6 – 8 dvojdňových 
seminárov v priebehu 3 rokov. 

 
Funkčne starší prokurátor s dĺžkou odbornej praxe 4 a viac rokov 

 
 Po absolvovaní vzdelávania prokurátorov (FMP) by sa realizovalo celoživotné 
vzdelávanie tejto cieľovej skupiny (FSP). Hlavná časť vzdelávania bude zameraná na agendu 
prokurátorov krajských a okresných prokuratúr ako aj rozhodovaciu činnosť  Generálnej 
prokuratúry SR a z toho vyplývajúcich stanovísk a usmernení (dôraz sa bude klásť na 
pozitívno-právne predpisy  na základe špecializácie prokurátorov na základe podnetov 
oslovených relevantných subjektov). Ďalšia časť vzdelávania bude zameraná na kultiváciu 
osobnosti sudcu. Jednalo by sa najmä o prednášky z oblastí psychológie, etiky, rétoriky, 
a pod.. Odborná príprava bude organizovaná formou prednášok, seminárov, workshopov 
a konferencií. Samostatne budú organizované semináre pre prokurátorov pôsobiacich na 
krajskej prokuratúre a Generálnej prokuratúre SR. Osobitná pozornosť bude venovaná výučbe 
cudzích jazykov ako aj nástrojom aplikácie komunitárneho práva. Jazykové vzdelávanie bude 
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organizačne zabezpečované iba pre skupiny s pokročilou jazykovou úrovňou so zameraním sa 
na rozvoj právnickej terminológie a konverzačné zručnosti. Do tejto skupiny budú zaradení aj 
záujemcovia o členstvo v externom pedagogickom zbore Justičnej akadémie, pre ktorých je 
potrebné zabezpečiť špecializované vzdelávanie („školenie školiteľov“).  
 

Cieľom pri celoživotnom vzdelávaní tejto cieľovej skupiny bude (vzhľadom na 
predpokladanú úroveň znalostí prokurátorov) venovať pozornosť najmä novým právnym 
normám, ktoré tvoria právny poriadok Slovenskej republiky. Vhodným obsahom 
vzdelávacieho podujatia môže byť aj problematika upravená v právnej norme, ktorá je už 
dlhšie účinná, pokiaľ o to požiadajú prokurátori vzhľadom na potrebu výmeny skúsenosti pri 
jej aplikovaní, resp. vzhľadom na možnosť rôzneho výkladu. Dôležitým cieľom je zvýšiť 
prestíž profesie prokurátorského stavu. Z uvedeného dôvodu budú neoddeliteľnou súčasťou 
aktivít akadémie podujatia venované problematike etiky. Ďalším cieľom je prehlbovať 
sociálne zručnosti prokurátorov. Predpokladom ovládania techník spoločenského styku je 
hlboké poznanie seba samého, poznanie partnera či skupiny v sociálnom styku i zhodnotenie 
charakteru celkovej sociálnej situácie. Prehĺbenie týchto sociálnych zručností prokurátorov 
bude sledovať cyklus podujatí vedených odborníkmi z odboru psychológie. Nadstavbu budú 
predstavovať špecializované výcviky z oblasti komunikácie, seba prezentácií, rétoriky, 
základov spoločenského i diplomatického protokolu. Jedným z cieľov je aj vytvoriť 
predpoklady pre dopĺňanie pedagogického zboru o kvalifikovaných lektorov, ktorí majú 
teoretické znalosti z oblasti andragogiky a tieto vedia aj prakticky využiť. Cieľom vzdelávania 
v oblasti jazykovej vybavenosti prokurátorov je zabezpečiť, aby bolo orientované na 
právnickú terminológiu tak, aby sa prokurátori mohli zúčastňovať študijných pobytov a stáží 
v zahraničí, prípadne sa aktívne zúčastňovať medzinárodných konferencií. 
  

Ciele koncepcie a skutočnosť, že sa jedná o cieľovú skupinu prokurátorov, ktorí už 
majú osvojené profesionálne zručnosti a určitý stupeň erudovanosti, určujú aj formy 
podujatí: 
 

� prednášky, semináre (v prípade výkladu nových právnych noriem), 
� workshop (odborné témy, rozbor aplikačných problémov, sociálno-psychologické 

výcviky), 
� konferencie, 
� stáže v zahraničí, študijné pobyty. 

 
Justičná akadémia predpokladá, že sa budú využívať aj iné metódy a formy 

vzdelávania, ktoré získa komparáciou so zahraničnými systémami vzdelávania. 
 

Obsahovo bude koncepcia rozdelená do základných oblastí a bude vychádzať 
z platnej obsahovej náplne určenej generálnym prokurátorom Slovenskej republiky: 
 

� platné právne úpravy a legislatívne zmeny v právnom poriadku ako aj na aplikačné 
problémy s tým súvisiace (v trestnom, občianskom, rodinnom, pracovnom, správnom, 
obchodnom, ústavnom práve), 

� právo EÚ a medzinárodné právo, 
� kultiváciu osobnosti prokurátora. 

 
   

 
3. Vzdelávanie súdnych úradníkov  
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Koncepcia vychádza z platnej legislatívy (zákon č. 385/2000 Z. z., zákon č. 549/2003 
Z. z., zákon č. 550/2003 Z. z., zákon č. 548/2003 Z. z., odporúčanie európskeho parlamentu 
a rady číslo 2006/962/ES) a konštatuje, že celoživotné vzdelávanie súdnych úradníkov ako 
cieľovej skupiny sa považuje za nevyhnutný predpoklad pre prehĺbenie znalostí a schopností 
na výkon tejto funkcie ako i kvalitatívnu stránku výstupov práce justičných pracovníkov.  

 
Koncepcia pokladá za samozrejmé, že pri príprave študijných plánov budú 

zohľadňované požiadavky cieľovej skupiny a nimi navrhované témy budú obsahom 
vzdelávacích podujatí ako aj legislatívne zmeny a stav v Slovenskej republike. 

 
Celoživotné vzdelávanie súdnych úradníkov je rozdelené na dve časti v rámci 

definovania cieľovej podskupiny: 
 

� vzdelávanie vyšších súdnych úradníkov (VSÚ), 
� vzdelávanie probačných a mediačných úradníkov (PaMÚ), 
� vzdelávanie súdnych tajomníkov (ST). 

 
3.1. Vzdelávanie vyšších súdnych úradníkov 

 
Vzhľadom na platný právny stav, kompetencie, postavenie a počet vyšších súdnych 

úradníkov akadémia v súlade s účinnou koncepciou rozčlenila vzdelávanie predmetnej 
cieľovej skupiny do dvoch línii: 

 
� odborné vzdelávanie VSÚ v regionálnych pracoviskách akadémie, 
� vzdelávanie VSÚ v rámci podujatí organizovaných pre sudcov a prokurátorov 
� vzdelávanie na diaľku(e-learning).  

 
Odborné vzdelávanie VSÚ v regionálnych pracoviskách akadémie 

 
Cieľom celoživotného vzdelávania bude zvyšovať odbornú úroveň VSÚ 

v jednotlivých oblastiach práva a to najmä pri aplikácii vnútroštátneho práva ako aj 
komunitárneho práva s dôrazom na špecializáciu VSÚ (zaradenie na súde podľa rozvrhu 
práce). Vzdelávanie bude prebiehať formou jednodňových podujatí organizovaných 
v regionálnych pracoviskách akadémie (Košice, Banská Bystrica, Pezinok) alebo formou 
dvojdňových podujatí organizovaných v Detašovanom pracovisku akadémie v Omšení pod 
gesciou jednotlivých katedier práva a bude zamerané na jednotlivé odvetvia práva:    

 
� civilné právo 

právomoc a príslušnosť súdov, sporné inštitúty(doručovanie, predbežné opatrenia), 
trovy konania, súdne poplatky, dožiadania, exekučné konanie, vlastnícke spory, spory 
z nájmu nebytových priestorov, náhrada škody na zdraví, procesné a aplikačné 
problémy, judikatúra NS SR, spravovací poriadok, dedičské konanie 

� rodinné právo 
 osvojenie, styk s cudzinou, 
� správne právo  

kataster, právna problematika súvisiaca s užívaním bytov a nebytových priestorov, 
daňové právo 

� trestné právo 
právny styk s cudzinou, EZR, ukladanie trestov, konanie na súde, rozhodnutia, trovy 
konania, sudca pre prípravné konanie, postup súdu po dôjdení obžaloby, hlavné 
pojednávanie, vykonávacie konanie, ostatné agendy. Nt, Pp, Td, Tcud, PPOM, 



Spr.: 508/2011 

 
 

základy trestnej zodpovednosti, pôsobnosť a príslušnosť súdov, zaistenie osôb a vecí, 
dokazovanie, odklony, 

� obchodné právo 
obchodno - záväzkové právo, cyklus seminárov pre súdnych úradníkov vybavujúcich 
agendu na konkurzných a registrových súdoch ako aj na súdoch, ktoré sú príslušné na 
konania vo veciach ochrany práv predmetov priemyselného vlastníctva a ochrany práv 
z nekalej súťaže, 

� európske a medzinárodné právo 
 smernice, nariadenia, doručovanie do krajín EÚ. 

 
Vzdelávanie VSÚ v rámci podujatí organizovaných pre sudcov a prokurátorov  

 
 Vo vhodných prípadoch, vzhľadom na tému vzdelávacieho podujatia ako aj z hľadiska 

ekonomiky vzdelávania v prípadoch, kedy semináre nebudú dostatočne obsadené záujemcami 
zo strany sudcov a prokurátorov, bude umožnené VSÚ zúčastňovať sa na týchto vzdelávacích 
aktivitách v súlade so „Zásadami výberu účastníkov vzdelávacích podujatí“ a zásadnou 
včasnosti. 
 

3.2. Vzdelávanie probačných a mediačných úradníkov 
 

 Do pôsobnosti Justičnej akadémie patrí aj vzdelávanie probačných a mediačných 
úradníkov podľa zákona 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a 
mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov výkon probácie a mediácie 
koncepčne riadi a metodicky usmerňuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.  

 
 Napriek týmto skutočnostiam vzdelávanie tejto cieľovej skupiny v minulom období 

prebiehalo kontinuálne pričom väčšina probačných a mediačných úradníkov absolvovala 
základný kurz nie len zo sociálnych zručností potrebných pre výkon svojej funkcie ale aj zo 
základov pozitívno-právnych odvetví. Vzhľadom na to bude uvedená cieľová skupina 
v nasledujúcom období vzdelávaná len v oblasti sociálno-psychologického výcviku 
zameraného na zvládanie konfliktných situácií, riešenie kríz a sebapoznávanie. Táto 
skutočnosť je potvrdená vedeckými výskumami z iných Európskych štátov, kde bolo zistené, 
že efektívne získanie sociálnych zručností je možné len prostredníctvom aktívnej účasti 
probačných a mediačných úradníkov na psychologických výcvikoch.  

 
Vzdelávanie probačných a mediačných úradníkov bude potrebné realizovať v súlade 

s medzinárodnými dokumentmi ako sú napr. Štandardné minimálne pravidlá OSN – 
Rezolúcia Valného zhromaždenia 45/110 zo dňa 14.12.1990, Odporúčanie Rady Európy č. 
R(92) 16 o Európskych pravidlách pre používanie trestov a opatrení a Odporúčanie č. R (99) 
19 týkajúce sa mediácie v trestných veciach.      

 
Taktiež bude potrebné pri vzdelávaní tejto cieľovej skupiny rešpektovať samotnú prax 

v okolitých Európskych krajinách, kde sa rozlišuje probácia od mediácie. Dôležitá skutočnosť 
pri koncepcii je počet probačných a mediačných úradníkov a tendencie v zmene počtu. Je 
potrebné konštatovať, že v predchádzajúcom období sa je počet probačných a mediačných 
úradníkov znižoval.  

 
Cieľom vzdelávania probačných a mediačných úradníkov bude vyššie uvedený 

sociálno-psychologický výcvik vo forme riešenia prípadových štúdií z praxe. Organizovať sa 
budú spoločné semináre probačných a mediačných úradníkov so sudcami a prokurátormi, 
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ktorých témami by boli aktuálne otázky trestnej činnosti mladistvých, ukladanie a výkon 
trestov a ochranných opatrení, restoratívna justícia resp. odklony v trestnom konaní. 
  
 

3.3. Vzdelávanie súdnych tajomníkov 
 

Vzhľadom na platný právny stav, kompetencie, postavenie a počet súdnych 
tajomníkov akadémia v súlade s účinnou koncepciou rozčlenila vzdelávanie súdnych 
tajomníkov (ďalej ST) do dvoch línii: 
 

� odborné vzdelávanie ST v regionálnych pracoviskách akadémie, 
� vzdelávanie ST v rámci podujatí organizovaných pre VSÚ v regionálnych 

pracoviskách.  
 

Cieľom celoživotného vzdelávania bude zvyšovať odbornú úroveň ST, zjednocovať 
pracovné postupy v súlade s platnou legislatívou a to najmä v súlade so Spravovacím 
poriadkom a ostatnými internými riadiacimi aktmi Ministerstva spravodlivosti SR. 
Celoživotné vzdelávanie bude organizované v úzkej spolupráci s Ministerstvom 
spravodlivosti SR, vzhľadom na jeho postavenie ako legislatívny orgán. Vzdelávanie bude 
prebiehať formou jednodňových podujatí organizovaných v regionálnych pracoviskách 
akadémie (Košice, Banská Bystrica, Pezinok) pod gesciou katedry verejného práva.   

 
Odborné vzdelávanie súdnych tajomníkov v regionálnych pracoviskách akadémie 

 
Vzdelávanie bude organizované formou prednášok spojených s diskusiou a rozborom 

praktických prípadov zamerané najmä na: 
 

� Spôsob vyznačovania údajov v súdnych registroch, riešenie technických problémov, 
� Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/05 o Spravovacom a kancelárskom 
poriadku (tvorba a obeh súdneho spisu, vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti, 
spôsob uloženia spisov do registratúrneho strediska, tlač registrov, 
� Dodržiavanie Slovenskej technickej normy – pravidlá písania a úpravy písomností. 

 
Vzdelávanie súdnych tajomníkov v rámci podujatí organizovaných pre VSÚ 

v regionálnych pracoviskách 
 

V prípadoch, s ohľadom na tému vzdelávacieho podujatia ako aj z hľadiska ekonomiky 
vzdelávania v prípadoch, kedy semináre nebudú dostatočne obsadené záujemcami zo strany 
VSÚ, bude umožnené súdnym tajomníkom zúčastňovať sa na týchto vzdelávacích aktivitách 
v súlade so „Zásadami výberu účastníkov vzdelávacích podujatí Justičnej akadémie SR “ 
a zásadnou včasnosti. 

 
 
 
 
 

4. Prípravné vzdelávanie 
 

Prípravné vzdelávanie sa bude realizovať rámci cyklickej prípravy právnych čakateľov 
prokuratúry (PČP) a organizovaním školení zameraných na úspešné vykonanie odbornej 
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justičnej skúšky. Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry bude v príslušnom 
akademickom roku zahŕňať odborné sústredenia rozdelené do jednotlivých oblastí. Príprava 
na odbornú justičnú skúšku bude určená pre účastníkov, ktorí by mali absolvovať odbornú 
justičnú skúšku v príslušnom kalendárnom roku a bude organizovaná kombinovanými 
formami vzdelávania. 

 
Fázy prípravného vzdelávania: 

 
A) prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry, 
B) príprava na odbornú justičnú skúšku. 
 
A) Odborná príprava čakateľa bude organizovaná v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 
549/2003 Z. z., zákon č. 153/2001 Z. z., zákon č. 154/2001 Z. z.) ako aj s internými predpismi 
Justičnej akadémie.  
 

Prípravné vzdelávanie sa bude realizovať rámci cyklickej prípravy, ktorá bude 
v príslušnom akademickom roku zahŕňať odborné sústredenia (spravidla 4 sústredenia v rámci 
ročného študijného plánu). Cyklická príprava čakateľov bude dopĺňaná aj novými formami 
vzdelávania akou je napr. e-learning. Plán cyklickej prípravy v rámci vzdelávania bude 
zameraný tak, aby odborná príprava čakateľa pre výkon funkcie prokurátora slúžila 
predovšetkým: 

� prehĺbeniu odborných vedomostí čakateľov o hmotnom a procesnom práve 
jednotlivých odvetví, 

� rozvíjaniu schopností čakateľov aplikovať právne predpisy v konkrétnych veciach, 
� získaniu znalostí o jednotlivých agendách vedených na prokuratúrach, 
� osvojeniu si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie 

prokurátora, 
� oboznámeniu sa s etickými princípmi vzťahujúcimi sa na výkon funkcie prokurátora 

a schopnosti tieto v praxi aplikovať, 
� oboznámeniu sa s psychologickými aspektmi výkonu funkcie prokurátora. 

 
Cieľom tejto prípravy je odborne pripraviť čakateľa na úspešné vykonanie odbornej 

justičnej skúšky a zároveň na výkon funkcie prokurátora. Prípravné vzdelávanie bude 
rozčlenené na 24 mesiacov respektíve 36 mesiacov.  

 
 V súlade s plánom cyklickej prípravy sa bude čakateľ zúčastňovať jednotlivých foriem 
vzdelávania a to seminárov, prednášok, a praktických cvičení organizačne a obsahovo 
zabezpečovaných akadémiou. Zároveň sa bude čakateľ v osobitných prípadoch zúčastňovať aj 
vzdelávacích podujatí určených sudcom a prokurátorom, organizovaných Justičnou 
akadémiou SR.  
 
 Prípravné vzdelávanie čakateľov je rozdelené do nasledovných oblastí: 

a) Vstupné vzdelávanie, 
b) Kultivácia osobnosti, vzdelávanie z oblasti psychológie, etiky, rétoriky, 

komunikácie s verejnosťou a médiami, cvičné psychologické testy, praktické 
cvičenia na záťažové situácie pre budúcu funkciu prokurátora. 

c) Vzdelávanie v oblasti súkromného práva /občianske právo, rodinné právo, 
pracovné právo, obchodného právo/. 

d) Vzdelávanie v oblasti verejného práva/ trestné právo, finančné právo, ústavné 
právo, správne právo/. 

e) Vzdelávanie v oblasti medzinárodného práva a európskeho práva.  



Spr.: 508/2011 

 
 

f) Praktické cvičenia z pozitívnoprávnych oblastiach práva. 
 
a) Vstupné vzdelávanie 
 
Oblasť úpravy: pôsobnosť prokurátora v oblasti trestnej a netrestnej, organizácia a riadenie 
práce na prokuratúre, spisová služba, organizačné pokyny a príkazy GP SR, statusové zákony 
prokuratúry /vybrané ustanovenia Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe/, disciplinárna 
zodpovednosť prokurátorov, práca s počítačom, právnickými softvérmi a internetom, zákon 
o slobodnom prístupe k informáciám a zákon o ochrane osobných údajov, vyhľadávanie 
medzinárodných zmlúv, právnych predpisov a rozhodnutí súdov, využiteľnosť judikatúry 
slovenských súdov, judikatúry ESĽP a ESD.  
 
b) Kultivácia osobnosti, vzdelávanie z oblasti psychológie, etiky, rétoriky, komunikácie s 
verejnosťou a médiami, cvičné psychologické testy, praktické cvičenia na záťažové situácie 
pre budúcu funkciu prokurátora 
 
Oblasť úpravy: psychologické aspekty výkonu funkcie prokurátora a správanie v záťažových 
situáciách – súčasťou tohto vzdelávania by boli špeciálne výcviky asertivity, relaxačných 
techník a pod., etické normy (osobnosť prokurátora, profesijná etika prokurátora, správanie a 
vystupovanie na verejnosti a prezentácia práce prostredníctvom médií, postavenie a 
zodpovednosť prokurátora v nadväznosti na etické normy, atď.),rétorika a profesionálna 
komunikácia na pracovisku, vedenie porád. 
 
c) Vzdelávanie v oblasti súkromného práva (občianske právo, rodinné právo, obchodné právo) 

 
Pozornosť bude venovaná najmä zneniam otázok v jednotlivých oblastiach práva na ústnu 
časť odbornej justičnej skúške. 
 
Oblasť úpravy: 
 
Občianske právo hmotné 
1/ Občianskoprávne vzťahy (subjekty občiansko-právnych vzťahov, predmet, obsah, výkon a 
ochrana, osobnostné  práva, zastúpenie, význam času) 
2/ Právne skutočnosti (skutočnosti, právne úkony- náležitosti, obsah, následky vadnosti, 
udalosti, fikcie,) 
3/ Vecné práva (vlastnícke právo- nadobúdanie, ochrana, podielové a bezpodielové 
spoluvlastníctvo, vecné bremená, záložné právo) 
4/ Dedičské právo (predpoklady dedenia, vydedenie, dedenie zo zákona, dedenie zo závetu, 
ochrana oprávneného dediča) 
5/Záväzkové právo (vznik, zmena, zabezpečenie, zánik, záväzky z jednotlivých právnych 
úkonov, záväzky zo spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia)      
6/ Právo duševného vlastníctva (subjekty, obsah, autorské právo, priemyselné a obchodné 
práva) 
 
 
Rodinné právo 
1/ Rodičia a deti (určenie a zapretie rodičovstva, osvojenie, výchova, zastupovanie dieťaťa 
správa majetku dieťaťa, náhradná rodičovská starostlivosť) 
2/ Výživné (vznik, rozsah, zánik vyživovacej povinnosti, jednotlivé druhy vyživovacích 
povinností) 
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Pracovné právo 
1/ Pracovný pomer (vznik, zmena, zánik, neplatné skončenie pracovného pomeru a nároky z 
nej vyplývajúce) 
2/ Náhrada škody (všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu,  zodpovednosť za 
schodok  a za stratu zverených predmetov, rozsah zodpovednosti, osobitné druhy 
zodpovednosti zamestnávateľa za škodu voči zamestnancovi) 
 
Občianske právo procesné 
1/ Základné znaky civilného konania (princípy, právomoc, príslušnosť súdu, účastníci 
konania, zastúpenie, účasť prokurátora, predbežné opatrenia) 
2/ Konania na súde prvého stupňa (návrh na začatie konania, dispozičné úkony účastníkov, 
úkony súdu, procesné podmienky konania, prekážky postupu konania ,príprava pojednávania, 
konanie s pojednávaním a bez pojednávania, dokazovanie, osobitné spôsoby konania, súdne 
rozhodnutia, trovy konania) 
3/ Opravné prostriedky (odpor, námietky, odvolanie, obnova konania, dovolanie, mimoriadne 
dovolanie) 
 
Obchodné právo 
1/ Záväzkové právo 
Vybrané typy zmlúv podľa Obchodného zákonníka - kúpna zmluva, zmluva o dielo, 
prepravná zmluva, zasielateľská zmluva a iné, poznatky aplikačnej praxe.  
2/ Právo obchodných spoločností 
Obchodný podiel v s.r.o. (exekúcia, BSM, vydržanie, založenie). 
Vznik obchodných spoločností. 
Zrušenie  a zánik obchodných spoločností. 
Obchodný register – vznik, zmena a zánik podnikateľského subjektu.  
3/ Konkurzné právo 
Procesné ustanovenia konkurzného práva a O.s.p.. 
Spory o právnu neúčinnosť právnych úkonov so zameraním na poznatky z rozhodovacej 
činnosti. 
Spory o určenie pohľadávok so zameraním na poznatky z rozhodovacej činnosti.  
Postavenie prokurátora v konkurznom konaní.  
Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.  

 
d).Vzdelávanie v oblasti verejného práva (trestné právo, finančné právo, ústavné právo, 
správne právo) 
 
Oblasť úpravy:  
 
Trestné právo  
 
Trestný zákon 
1/ Základné zásady trestnej zodpovednosti  
(pojem trestného činu, základné znaky skutkovej podstaty trestného činu, náležitosti 
trestnoprávnej zodpovednosti, okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, zánik trestnosti a 
trestu) 
2/ Druhy a ukladanie trestov a ochranných opatrení podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.  
(druhy trestov a ochranných opatrení, zásady pre ich ukladanie, výmery trestov, ukladanie 
úhrnného a súhrnného trestu, aplikácia asperačnej zásady a zásady „ trikrát a dosť“, 
podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody). 
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3/ Osobitné ustanovenia o trestnom stíhaní mladistvých, výklad pojmov podľa piatej hlavy 
všeobecnej časti Trestného zákona 
(vymedzenie pojmu „mladistvý a vek blízky veku mladistvého“,  základné zásady trestnej 
zodpovednosti mladistvých, osobitosti postavenia mladistvých v Trestnom zákone, výchovné 
opatrenia voči mladistvým, ukladanie trestov mladistvým)  
4/ Trestné činy proti životu a zdraviu, trestné činy proti rodine a mládeži, trestné činy proti 
slobode a ľudskej dôstojnosti  
(priblíženie skutkových podstát jednotlivých najdôležitejších trestných činov z prvej, druhej a 
tretej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, s poukázaním a dôrazom  na novú právnu 
úpravu niektorých skutkových podstát zakotvených v rekodifikovanom Trestnom zákone č. 
300/2005 Z.z.) 
5/ Trestné činy proti majetku, trestné činy hospodárske, trestné činy všeobecne nebezpečné a 
proti životnému prostrediu  
(priblíženie najdôležitejších skutkových podstát zo štvrtej, piatej a šiestej hlavy osobitnej časti 
trestného zákona, so zameraním na niektoré nové a upravené  skutkové podstaty zakotvené v 
Trestnom zákone č. 300/2005 Z.z.) 
6/ Trestné činy proti republike, trestné činy proti ľudskosti a trestné činy vojnové, trestné činy 
proti verejnému poriadku a trestné činy proti iným právam a slobodám 
(priblíženie najdôležitejších skutkových podstát zo siedmej, ôsmej, deviatej a dvanástej hlavy 
osobitnej časti Trestného zákona) 
 
Trestný poriadok 
1/ Základné zásady trestného konania, pôsobnosť a príslušnosť súdov, strany v trestnom 
konaní, vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, obhajca, 
poškodený, splnomocnenec poškodeného a zúčastnenej osoby, úkony trestného konania  
(úvod k trestnému poriadku, vysvetlenia najdôležitejších zásad trestného konania a všetkých 
základných procesných pojmov) 
2/ Zaistenie osôb a vecí 
(dôvody a trvanie väzby, nahradenie väzby, zadržanie, domové a osobné prehliadky, vstup do 
obydlia, zabezpečovanie informácií, zadržanie a otvorenie a zámena obsahu zásielok ) 
3/ Dokazovanie v trestnom konaní  
(dokazovanie všeobecne, svedkovia, znalci a odborná činnosť, ostatné dôkazné prostriedky) 
4/ Jednotlivé fázy trestného konania , prípravné konanie, konanie pred súdom 
(prípravné konanie – vyšetrovanie, hlavné pojednávanie a jeho priebeh, spôsob rozhodnutia 
súdu na hlavnom pojednávaní, verejné  a neverejné zasadnutie ) 
5/ Rozhodnutia v trestnom konaní a opravné prostriedky 
(spôsoby rozhodovania, rozsudok, uznesenie, príkaz, právoplatnosť a vykonateľnosť 
rozhodnutí, opravné prostriedky proti jednotlivým druhom rozhodnutí, oprávnené osoby, 
lehoty, konanie o nich a spôsoby rozhodnutia o opravných prostriedkoch) 
6/ Mimoriadne opravné prostriedky 
(obnova konania, dovolanie, zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní a 
spôsoby rozhodovania o nich) 
7/ Osobitné spôsoby konania a výkon jednotlivých druhov trestov a ochranných opatrení 
(konanie proti mladistvým, konanie proti ušlému, dohoda o vine a treste, výkon jednotlivých 
druhov trestov a ochranných opatrení) 
 
Správne právo 
- správny poriadok,  
- piata časť OSP (SPRÁVNE SÚDNICTVO),  
- daňové zákony a konanie podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, 
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- postup stavebných orgánov v stavebnom konaní, prokurátorský dozor a súdny prieskum v 
stavebných veciach, 
- konanie vo veciach katastra podľa katastrálneho zákona, prokurátorský dozor a súdny 
prieskum vo veciach katastra, 
- služobný pomer (zákon o štátnej službe, štátna služba policajtov, colníkov, vojakov), 
- rozhodovanie obcí a VÚC (pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy), 
- rozhodovanie v sociálnej agende 
 
Ústavné právo  
- deľba moci, princípy slovenského konstitucionalizmu (osobitne právny štát), ústavná úprava 
základných práv a slobôd (osobitne právo na súdnu ochranu), ústavné postavenie súdov a 
prokuratúry, ústavne princípy tvorby zákonov, legislatívny proces, postavenie Ústavného 
súdu a konanie pred ústavným súdom a vzťah súdov a prokuratúry k ostatným ústavným 
orgánom 
 
e).Vzdelávanie v oblasti medzinárodného práva a európskeho práva  
 
Oblasť úpravy:   

 
Osobitne budú zaradené prednášky k základom práva EÚ.  

- zásady aplikácie medzinárodného a európskeho práva a ich prameňov 
- medzinárodné právo súkromné a procesné (výklad k vybraným ustanoveniam zákona 
č. 97/1963 Z.z. o  medzinárodnom práve – súkromnom a procesnom, aplikácia 
medzinárodných dohovorov) 

- európske medzinárodné právo súkromné (nariadenie č. 44/2001 a ďalšie)  
- vybavovanie dožiadaní z cudziny a právna pomoc, doručovanie písomností,  
- európske a medzinárodné právo trestné (medzinárodný zatýkací rozkaz,   
- vydávacia väzba, európsky zatýkací rozkaz a pod.) 

 
V rámci tejto oblasti vzdelávania budú do programu zaradené aj ďalšie aktuálne  témy 

z obchodného a správneho práva EÚ. 
 
f). Praktické cvičenia z pozitívnoprávnych oblastiach práva 
 
Oblasť úpravy: modelové pojednávanie čakateľov a rozbor procesných postupov v rámci 
pojednávanej problematiky v trestných a netrestných veciach a konzultáciami s prítomnými 
odbornými garantmi, písanie rozhodnutí a ich rozbor s prítomnými odbornými garantmi. 
 
B) Príprava na odbornú justičnú skúšku 
 

V rámci prípravného vzdelávania čakateľov Justičná akadémia organizuje osobitne 
systematickú prípravu účastníkov za účelom úspešného vykonania odbornej justičnej skúšky.  

 
Cieľovou skupinou tejto systematickej prípravy sú PČP a VSÚ, ktorí spĺňajú zákonom 

stanovené podmienky na vykonanie odbornej justičnej skúšky. 
 
Systematická príprava sa uskutočňuje formou sústredení zameraných na prípravu 

a úspešné vykonanie písomnej a ústnej časti odbornej justičnej skúšky. Táto forma sústredenia 
je kombinovaná so vzdelávaním účastníkov na diaľku formou e-learningu. 
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Sústredenia sa spravidla organizujú pred konaním jarného a jesenného termínu OJS. 
Prvá časť sústredenia je zameraná na úspešné zvládnutie písomnej časti OJS. Obsahom sú 
praktické cvičenia z pozitívnoprávnych oblastí práva, nácvik zručností v pojednávacej 
miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie 
sudcu a prokurátora, rozbor praktických prípadov v trestnej a netrestnej oblasti, 
vyhotovovanie rozhodnutí v trestnej a netrestnej oblasti.      

 
Druhá a tretia časť sústredenia zameraná na úspešné zvládnutie ústnej časti OJS 

sa organizuje týmito formami (alternatívne): 
 

a) vzdelávaním na diaľku (e-learning), ktoré pozostáva z „elektronických učebníc“ 
obsahujúcich rozbor otázok s praktickými prípadmi ústnej časti OJS rozdelených 
podľa jednotlivých oblastí práva (predmetov OJS). Zodpovedný lektor za konkrétnu 
oblasť práva pravidelne aktualizuje elektronické učebnice, ktoré sú prístupné 
účastníkom prostredníctvom portálu akadémie.  Súčasťou elektronických učebníc je aj 
diskusné fórum s konkrétnym zodpovedným lektorom vo vopred určenom časovom 
priestore. 
 

b)   organizovaním dvoch časti sústredenia spravidla štvordňového rozdeleného na: 
-  rozbor aktuálnych otázok na ústnu časť OJS v oblasti občianskeho práva, rodinného 

práva, pracovného práva, obchodného práva, práva EÚ, medzinárodného práva 
súkromného a rozvíjanie schopností aplikovať právne predpisy v konkrétnych veciach 
(2. časť sústredenia), 

- rozbor aktuálnych otázok na ústnu časť OJS v oblasti trestného práva, správneho a 
finančného práva, ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry, 
medzinárodného trestného práva a rozvíjanie schopností aplikovať právne predpisy v 
konkrétnych veciach (3. časť sústredenia).   
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Príloha č. 2 „Študijný plán na rok 2012“ 
 

p.č. 
Názov vzdelávacieho podujatia Katedra 

Cieľová skupina 
Miesto konania Počet dní poznámka 

Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania čakateľov a spoločenskovedných disciplín 

  príprava na OJS           

1. 
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (1. časť) KSP VSÚ+PČP DP JA SR Omšenie 4 

  

2. 

Predskúškové sústredenie na jarný termín  OJS (2. časť) KSP VSÚ+PČP DP JA SR Omšenie 4 
alternatívne školiť 
prostredníctvom elektornických 
učebnív-elearningu 

3. 

Predskúškové sústredenie na jarný termín  OJS (3. časť) KSP VSÚ+PČP DP JA SR Omšenie 4 
alternatívne školiť 
prostredníctvom elektornických 
učebnív-elearningu 

4. 

Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS (1. 
časť) 

KSP VSÚ+PČP DP JA SR Omšenie 4 
  

5. 

Predskúškové sústredenie na jesenný termín  OJS (2. 
časť) 

KSP VSÚ+PČP DP JA SR Omšenie 4 
alternatívne školiť 
prostredníctvom elektornických 
učebnív-elearningu 

6. 

Predskúškové sústredenie na jesenný termín  OJS (3. 
časť) 

KSP VSÚ+PČP DP JA SR Omšenie 4 
alternatívne školiť 
prostredníctvom elektornických 
učebnív-elearningu 

7. Prípravné vzdelávanie pre PČP - vstupné vzdelávanie KSP PČP DP JA SR Omšenie 4   

8. 

Prípravné vzdelávanie pre PČP - kultivácia osobnosti (1. 
časť) 

KSP PČP DP JA SR Omšenie 4 
  

9. 

Prípravné vzdelávanie pre PČP - kultivácia osobnosti (2. 
časť) 

KSP PČP DP JA SR Omšenie 4 
  

10. 

Prípravné vzdelávanie pre PČP - súkromné právo (1. 
časť) 
 

KSP PČP DP JA SR Omšenie 4 
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kultivácia osobnosti, interdisciplinárne podujatia 

11. 

Riadenie ľudských zdrojov-súdny menežment KSP 
funkcionári súdov a 

prokuratúr 
DP JA SR Omšenie 2 pozvať lektora zo zahraničia 

12. 

Zručnosti "dobrého" lektora KSP 
externí členovia 
ped.zboru JA SR 

DP JA SR Omšenie 2 pozvať lektora zo zahraničia 

13. 
Presseminar-praktické zručnosti KSP hovorcovia súdov  DP JA SR Omšenie 2 

pozvať lektora zo zahraničia 
(Bavorsko), jún 2012 

14. 

Presseminar-praktické zručnosti KSP 
hovorcovia súdov a 

prokuratúr 
DP JA SR Omšenie 2 

pozvať lektora zo zahraničia 
(Bavorsko), november 2012 

15. 

Profesionálna etika sudcu a prokurátora KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 
uskutočnisť v spolupráci s 
fran.ambasádov ako medzin. 
konferenciu 

16. Teória práva a právna filozofia (konferencia) KSP S+P DP JA SR Omšenie 2   

17. Rétorika, psychologická rétorika (BA, TT, TN, NR)  KSP FMS+FMP JA Pezinok 1   

18. Rétorika, psychologická rétorika (BB, ZA)  KSP FMS+FMP Banská Bystrica 1   

19. Rétorika, psychologická rétorika (KE, PO)  KSP FMS+FMP Košice 1   

20. Krízová komunikácia (BA, TT, TN, NR) KSP S+P JA Pezinok 1   

21. Krízová komunikácia (BB, ZA) KSP S+P Banská Bystrica 1   

22. Krízová komunikácia (KE, PO) KSP S+P Košice 1   

  rodinné právo, pracovné právo           

23. 

Antidiskriminačné smernice č. 2000/43, č. 2000/78, 
rozbor aplikačných problémov 

KSP S+P+VSÚ+PČP+AS DP JA SR Omšenie 2 
  

24. 

Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť po 
novele 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 
  

25. 

Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných 
rodinných senátov 

KSP S (P) DP JA SR Omšenie 2 
pozvať lektora zo zahraničia 

(spolupráca s ENM) 
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26. 

Striedavá osobná strarostlivosť, psychologické aspekty, 
aplikačné problémy (BA, TT, TN, NR) 

KSP S (P) JA Pezinok 1   

27. 

Striedavá osobná strarostlivosť, psychologické aspekty, 
aplikačné problémy (BB, ZA) 

KSP S (P) Banská Bystrica 1   

28. 

Striedavá osobná strarostlivosť, psychologické aspekty, 
aplikačné problémy (KE, PO) 

KSP S (P) Košice 1   

  obchodné právo           

29. Obchodný register, aplikačné problémy 1.časť KSP S+VSÚ (P+PČP) DP JA SR Omšenie 2   

30. Obchodný register, aplikačné problémy 2.časť KSP S+VSÚ (P+PČP) DP JA SR Omšenie 2   

31. 

Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, 
reštrukturalizácia 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 I. polrok 2012 (apríl) 

32. 

Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, 
reštrukturalizácia 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 II. polrok 2012 (november) 

33. 

Zmenkové a šekové právo, práva vyplývyjúce z 
vystavenia zmenky, šeku  

KSP S+P+VSÚ+PČP+AS DP JA SR Omšenie 2   

34. 

Nekalosúťažné konanie v kontexte práva EÚ, predbežné 
opatrenia v práve duševného vlastníctva 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 II. polrok 2012 (september) 

35. 

Obchodné právo, aplikačné problémy obchodných 
spoločností - právna úprava pôsobenia konateľov, vznik 
a zánik ich funkcie, zodpovednosť , trestnoprávna 
zodpovednosť právnickych osôb 

KSP VSÚ+PČP+AS DP JA SR Omšenie 2   

36. 

Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre 
NS SR, NS ČR v rámci EÚ 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2   

37. 

Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných 
záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2   

38. Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 pre odvolacie súdy 

  občianske právo           

39. 

Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, 
zabezpečovacie rpevody práva 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2   

40. Náhrada škody KSP S+P DP JA SR Omšenie 2   
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41. 

Neplatnosť právnych úkonov a ich následky, 
bezdôvodné obohatienie 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2   

42. 
Spotrebiteľské zmluvy v praxi KSP S+P(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2 

opakovanie z roku 2011 pre 
veľký záujem 

43. 

Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor 
praktických prípadov) 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 
opakovanie z roku 2011 pre 

veľký záujem 

44. 

Premlčanie, preklúzia v občiasnkom práve, aplikačné 
problémy, nová judikatúra 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 
opakovanie z roku 2011 pre 

veľký záujem 

45. 

Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster 
nehnuteľností 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 
opakovanie z roku 2011 pre 

veľký záujem 

46. 

Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 
opakovanie z roku 2011 pre 

veľký záujem, pre odvolacie súdy 

47. 
Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky KSP S+P DP JA SR Omšenie 2   

48. 

Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 
seminár presunutý z roku 2011 z 

dôvodu pripravovanej novely 
zákona 

49. 

Exekučné právo - aplikačné problémy exekučného 
konania 

KSP VSÚ+AS (PČP) DP JA SR Omšenie 2 I. polrok 2012 

50. 

Vymožiteľnosť práva v SR, aplikačné problémy v 
občiansko-súdnom konaní 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2 
I. polrok 2012 (po prijatí 

plánovanej novely) 

51. 

Technika pojednávania a rozbor procesných 
modelových situácii pre funkčne mladých sudcov  

KSP FMS DP JA SR Omšenie 2   

52. 

Uznávanie a výkon rozhodcovských rozhodnutí, zrušenie 
rozhodcovských rozsudkov (rozhodcovské konanie, 
rozhodcovské doložky) 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2   

  REGIONÁLNE VZDELÁVANIE           

53. 

Trovy súdneho konania a poplatky v civilinom procese  
(BA, TT, TN, NR) 

KSP VSÚ+AS (PČP) JA Pezinok 1   
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54. 

Trovy súdneho konania a poplatky v civilinom procese 
(BB, ZA) 

KSP VSÚ (PČP) Banská Bystrica 1   

55. 

Trovy súdneho konania a poplatky v civilinom procese  
(KE, PO) 

KSP VSÚ (PČP) Košice 1   

56. 

Technika pojednávania, konanie na súde, 
kontradiktórnosť civilného procesu (BA, TT, TN, NR) 

KSP S+VSÚ (P+PČP) JA Pezinok 1   

57. 

Technika pojednávania, konanie na súde, 
kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA) 

KSP S+VSÚ (P+PČP) Banská Bystrica 1   

58. 

Technika pojednávania, konanie na súde, 
kontradiktórnosť civilného procesu (KE, PO) 

KSP S+VSÚ (P+PČP) Košice 1   

59. 

Odtsrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu/podania 
(BA, TT, TN, NR) 

KSP S+VSÚ (P+PČP) JA Pezinok 1   

60. 

Odtsrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu/podania 
(BB, ZA) 

KSP S+VSÚ (P+PČP) Banská Bystrica 1   

61. 

Odtsrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu/podania 
(KE, PO) 

KSP S+VSÚ (P+PČP) Košice 1   

62. Exekučné právo, exekučné konanie (BA, TT, TN, NR) KSP VSÚ+AS (PČP) JA Pezinok 1   

63. Exekučné právo, exekučné konanie (BB, ZA) KSP VSÚ+AS (PČP) Banská Bystrica 1   

64. Exekučné právo, exekučné konanie (KE, PO) KSP VSÚ+AS (PČP) Košice 1   

65. Dedičské právo, dedičské konania (BA, TT, TN, NR) KSP S+VSÚ (P+PČP) JA Pezinok 1   

66. Dedičské právo, dedičské konania (BB, ZA) KSP S+VSÚ (P+PČP) Banská Bystrica 1   

67. Dedičské právo, dedičské konania (KE, PO) KSP S+VSÚ (P+PČP) Košice 1   

Katedra verejného práva 

  trestné právo           

1. Európsky zatýkací rozkaz KVP S+P (VSÚ+PČP) DP JA SR Omšenie 2   

2. Právny styk s cuzdinou KVP S+P (VSÚ+PČP) DP JA SR Omšenie 2   

3. 

Obete trestných činov. Násilie na ženách, deťoch a 
ostatných ojektoch trestných činov.  

KVP S+P DP JA SR Omšenie 2 
  

4. 

Trestná činnosť mladistvých. Kriminalita mládeže. 
Restoratívna justícia 

KVP S+P+PaMÚ DP JA SR Omšenie 2 
  

5. Hospodárske a daňové trestné činy.  KVP S+P (VSÚ+PČP) DP JA SR Omšenie 2   
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6. 
Obmedzenie osobnej slobody-zadržanie a väzba KVP S+P (VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2 

  

7. 

Trestné činy proti životu a zdraviu a proti slobode a 
ľudskej dôstonosti. Problematika aplikačnej praxe v 
súvislosti s násilnou kriminalitou.  

KVP S+P (VSÚ+PČP) DP JA SR Omšenie 2 

  

8. 

Aplikačné problémy pri niektorých osobitných druhoch 
dôkazných prostriedkov podľa IV. a V. hlavy Trestného 
poriadku 

KVP S + P DP JA SR Omšenie 2 

  

9. Trestné činy proti životnému prostrediu.  KVP S + P DP JA SR Omšenie 2   

10. 

Porovnávacia štúdia v krajinách EÚ so zaameraním sa na 
porblematiku trosnoprávnej zodpovednosti právnických 
osôb  

KVP S + P DP JA SR Omšenie 2 

  

11. 

Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení. 
Alternatívne tresty. 

KVP S+P DP JA SR Omšenie 2 
  

12. 

Informačno-technické prostriedky a prostriedky 
operatívno-pátracej činnosti 

KVP S+P DP JA SR Omšenie 2 
  

13. 
Drogová kriminalita KVP S+P (VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2 

  

14. Počítačová kriminalita KVP S+P DP JA SR Omšenie 2   

15. 
Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva KVP S+P DP JA SR Omšenie 2 

pre odvolacie súdy 

  probácia a mediácia           

16. Seminár pre PaMÚ. Sociálno-psycholigický výcvik. KVP PaMÚ+S DP JA SR Omšenie 2   

17. Mediácia v trestnom konaní KVP PaMÚ+S  DP JA SR Omšenie 2   

              Správne právo           

18. 
Katastrálne konanie a súdny prieskum.  KVP S+P (VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2 

  

19. 

Aktuálne problémy v oblasti správneho súdnictva - 
rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam správneho 
orgánu, rozhodovanie o opravných prostriedkoch.  

KVP S+P (VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2 
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20. 

Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti správneho práva. 
Aplikačné problémy v rozhodovacej činnosti správnych 
senátov. 

KVP S(NS SR) DP JA SR Omšenie 2 

  

21. 
Seminár pre  súdnych tajomníkov  KVP dozorný úradník (ST) DP JA SR Omšenie 2 

  

             Ústavné právo           

22. 

Právo na súdnu ochranu - aktuálna judikatúra ÚS SR v 
praxi 

KVP S+P (VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2 
  

23. Kontrola ústavnosti právnych noriem KVP S+P DP JA SR Omšenie 2   

            Finančné/sociálne právo           

24. 

Výkladové problémy zákona o sociálnom poistení a 
zákona osociálnych službách - sporné otázky v 
rozhodovacej činnosti súdov 

KVP S+P (VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2 

  

  REGIONÁLNE VZDELÁVANIE           

25. Stavebný zákon - aktuálna aplikačná prax  KVP S+P JA Pezinok 1   

26. Stavebný zákon - aktuálna aplikačná prax  KVP S+P BB 1   

27. Stavebný zákon - aktuálna aplikačná prax  KVP S+P KS KE 1   

28. Rozhodnutia v trestnom konaní                     KVP FMS(VSU) JA Pezinok 1   

29. Rozhodnutia v trestnom konaní                     KVP FMS(VSU) BB 1   

30. Rozhodnutia v trestnom konaní                     KVP FMS(VSU) KS KE 1   

31. 

Činnosť prokurátora pri dokazovaní v prípravnom 
konaní  

KVP FMP JA Pezinok 1 
  

32. 

Činnosť prokurátora pri dokazovaní v prípravnom 
konaní  

KVP FMP BB 1 
  

33. 

Činnosť prokurátora pri dokazovaní v prípravnom 
konaní  

KVP FMP KS KE 1 
  

34. Súdne poplatky a trovy v trestnom konaní KVP VSÚ(PČP+AS) JA Pezinok 1   

35. Súdne poplatky a trovy v trestnom konaní KVP VSÚ(PČP) BB 1   

36. Súdne poplatky a trovy v trestnom konaní KVP VSÚ(PČP) KS KE 1   

37. 

Správne právo. Kompetencie VSÚ v rozhodovacej 
činnosti súdu. 

KVP VSÚ (PČP+AS) JA Pezinok 1 
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38. 

Správne právo. Kompetencie VSÚ v rozhodovacej 
činnosti súdu. 

KVP VSÚ(PČP) BB 1 
  

39. 

Správne právo. Kompetencie VSÚ v rozhodovacej 
činnosti súdu. 

KVP VSÚ(PČP) KS KE 1 
  

40. 

Prejudiciálna otázka podľa článku 267 Zmluvy o 
fungovaní EÚ. Judikatúra Súdného dvora EÚ pre oblasť 
policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach. 

KVP S+P JA Pezinok 1 

  

41. 

Prejudiciálna otázka podľa článku 267 Zmluvy o 
fungovaní EÚ. Judikatúra Súdného dvora EÚ pre oblasť 
policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach. 

KVP S+P BB 1 

  

42. 

Prejudiciálna otázka podľa článku 267 Zmluvy o 
fungovaní EÚ. Judikatúra Súdného dvora EÚ pre oblasť 
policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach. 

KVP S+P KS KE 1 

  

43. Seminár pre  súdnych tajomníkov  KVP ST JA Pezinok 1   

44. Seminár pre  súdnych tajomníkov KVP ST BB 1   

45. Seminár pre  súdnych tajomníkov KVP ST KS KE 1   

Katedra medzinárodného, európskeho práva a cudzích jazykov 

1. 

Francúzsky jazyk-právnická terminológia KEP 

S+P+VSÚ+PČP+AS 

DP JA SR Omšenie 3 
1 kurz v I. polroku, 1 kurz v 

letných mesiacoch ako 5 dňový, 
1 kurz v II. polroku 

2. 

Nemecký jazyk-právnická terminológia KEP 

S+P+VSÚ+PČP+AS 

DP JA SR Omšenie 3 
2 kurz v I. polroku, 1 kurz v 

letných mesiacoch ako 5 dňový, 
1 kurz v II. polroku 

3. 

Anglický jazky- právnická terminológia KEP 

S+P+VSÚ+PČP+AS 

DP JA SR Omšenie 3 
3 kurz v I. polroku, 1 kurz v 

letných mesiacoch ako 5 dňový, 
1 kurz v II. polroku 

4. 
Československé dni práva 2012 

KEP, KSP, 
KVP 

S+P DP JA SR Omšenie 1,5 
pokračovanie spolupráce s PrF 

UMB v Brne a JA SR z roku 2011 
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5. 

Spoločný seminár JA SR + JA ČR 
KEP, KSP, 

KVP 
S+P DP JA SR Omšenie 2 

zorganizovať v I. polroku 2012, je 
potrebné určiť tému spoločného 

seminára 

6. 

Spoločný seminár JA SR + JA ČR 
KEP, KSP, 

KVP 
S+P DP JA SR Omšenie 2 

zorganizovať v II. polroku 2012, 
je potrebné určiť tému 
spoločného seminára 

7. 

Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské 
práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť 
vnútroštátnych súdov (civilný úsek 1. časť) 

KEP S+P (VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2 
zorganizovať v I.polroku 

2012/alternatívne zorganizovať 
ako regionálne podujatie 

8. 

Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské 
práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť 
vnútroštátnych súdov (trestný úsek 1. časť) 

KEP S+P (VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2 
zorganizovať v I.polroku 

2012/alternatívne zorganizovať 
ako regionálne podujatie 

9. 

Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské 
práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť 
vnútroštátnych súdov (civilný úsek 2. časť) 

KEP S+P (VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2 
zorganizovať v II.polroku 

2012/alternatívne zorganizovať 
ako regionálne podujatie 

10. 

Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské 
práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť 
vnútroštátnych súdov (trestný úsek 2. časť) 

KEP S+P (VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2 
zorganizovať v II.polroku 

2012/alternatívne zorganizovať 
ako regionálne podujatie 

11. 

Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ 
(metodologické minimum) 

KEP S+P DP JA SR Omšenie 2 zorganizovať v I.polroku 2012 

12. Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ KEP S+P DP JA SR Omšenie 2 zorganizovať v I.polroku 2012 

13. 

Judikatúra a právna argumentácia-praktické a 
teoretické apsekty  práce s vnútroštátnou a európskou 
judikatúrou 

KEP S+P+VSÚ+AS DP JA SR Omšenie 2 zorganizovať v II.polroku 2012 

14. 

Aktuálne otázky rodinného práva v kontexte EÚ 
(nariaddenie č.2201/2003, č. 4/2009 a iné) 

KEP S+P+VSÚ+AS DP JA SR Omšenie 2 
  

15. 

Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v 
členských štátoch EÚ, aplikácia nariadenia č. 44/2001 a 
osobitných dohovorov 

KEP S+P+VSÚ+AS DP JA SR Omšenie 2 

  

16. Európske a medzinárodné právo súkromné KEP S+P+VSÚ+AS DP JA SR Omšenie 2   
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17. 

Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych 
naraidení o doručovaní súdnych a mimosúdnych 
písomnosti a spolupráca pri výkonávaní dôkazov v 
občianskych a obchodných veciach v členských štátoch 
EÚ 

KEP S+P+VSÚ+AS DP JA SR Omšenie 2 

  

  REGIONÁLNE VZDELÁVANIE           

18. 

Efektívne využitie počítača, internetu a právnických 
vyhľadávačov- 1. časť 

KEP 

S+P+VSÚ+PČP+AS 

JA Pezinok 1 

zorganizovať v I. polroku 3 
rovnaké podujatia pre rôzne 12 

členné skupiny v PC učebni v 
Pezinku 

19. 

Efektívne využitie počítača, internetu a právnických 
vyhľadávačov- 2. časť 

KEP 

S+P+VSÚ+PČP+AS 

JA Pezinok 1 

zorganizovať v II. polroku 3 
rovnaké podujatia pre rôzne 12 

členné skupinyv PC učebni v 
Pezinku 

20. 

Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii 
úniového práva a prejudiciálneho konania podľa 
Lisabonskej zmluvy (BA, TT, TN, NR) 

KEP 

S+P+VSÚ+PČP+AS 

JA Pezinok 1 zorganizovať v I. polroku 2012, s 
trestnoptávnym prvkom 

21. 

Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii 
úniového práva a prejudiciálneho konania podľa 
Lisabonskej zmluvy (BB, ZA) 

KEP 

S+P+VSÚ+PČP+AS 

Banská Bystrica 1 zorganizovať v I. polroku 2012, s 
trestnoptávnym prvkom 

22. 

Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EÚ k aplikácii 
úniového práva a prejudiciálneho konania podľa 
Lisabonskej zmluvy (KE, PO) 

KEP 

S+P+VSÚ+PČP+AS 

Košice 1 zorganizovať v I. polroku 2012, s 
trestnoptávnym prvkom 

23. 

Vnútroštátna aplikácia práva EÚ v aktuálnej súdnej 
praxi, Súdny systém EÚ  (BA, TT, TN, NR) 

KEP 
S+P+VSÚ+PČP+AS 

JA Pezinok 1 
zorganizovať v II. polroku 2012 

24. 

Vnútroštátna aplikácia práva EÚ v aktuálnej súdnej 
praxi, Súdny systém EÚ  (BB, ZA) 

KEP 
S+P+VSÚ+PČP+AS 

Banská Bystrica 1 
zorganizovať v II. polroku 2012 

25. 

Vnútroštátna aplikácia práva EÚ v aktuálnej súdnej 
praxi, Súdny systém EÚ  (KE, PO) 

KEP 
S+P+VSÚ+PČP+AS 

Košice 1 
zorganizovať v II. polroku 2012 
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