Spr.: 868//2010/102-12
Zápisnica z 9. zasadnutia rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
konanej dňa 15. februára 2010 v Pezinku



Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Dr. Volkai – ospravedlnený

Program:
	Otvorenie

Schválenie výročnej správy o činnosti Justičnej akadémie za rok 2009
Vyhlásenie výberového konania na predsedov a členov skúšobných komisií
Správa podaná riaditeľom akadémie o porade ministerky spravodlivosti SR s predsedami KS a OS v Omšení
Výber členov pedagogického zboru – noví externí členovia, predloženie návrhov na externých členov zo strany Rady JA
Rôzne
Záver



Ad 1. 
Predseda rady otvoril  zasadnutie, privítal prítomných a informoval o ospravedlnení Dr. Volkaia. 
Zároveň informoval, že uznesenie č. 133, ktoré bolo schvaľované per rollam bolo prijaté s tou úpravou, že návrh predkladá na podnet riaditeľa predseda rady akadémie v zmysle rokovacieho poriadku. Znenie prijatého uznesenie č. 133: Rada prijala návrh na doplnenie študijného plánu na rok 2010 o dve vzdelávacie podujatia zaradené do katedry verejného práva vzhľadom na potrebu aplikačnej praxe. Prvé podujatie sa bude konať v dňoch 23. – 24. 02. 2010 v DP Omšení zamerané na daňové a hospodárske trestné činy; druhé vzdelávacie podujatie bude v dňoch 20. – 21. 10. 2010 v DP Omšení zamerané na trestné činy v oblasti duševného vlastníctva.
Následne prítomní schválili program 9. zasadnutia rady akadémie.

Ad 2. 
Návrh výročnej správy bol rade zaslaný emailom 5 dní pred samotným zasadnutím, konečná verzia výročnej správy s grafickou úpravou bola predložená členom rady priamo na zasadnutí. 
Riaditeľ v krátkosti predstavil postup prác a samotný zámer výročnej správy o činnosti akadémie za rok 2009 (dôraz sa kládol na jasnosť, stručnosť a výstižnosť informácii ako aj na celkové zaujatie čitateľa). Zároveň uviedol, že výročná správa bude preložená aj do anglického jazyka a vytlačená v dvoch jazykových variantoch. Predseda vyzval prítomných na otázky a pripomienky – členovia rady nemali žiadne dotazy k predloženému návrhu. Na najbližšom zasadnutí rady bude preložená výročná správa v konečnej podobe všetkým prítomným a následne bude zaslaná poštou relevantným subjektom.
Uznesenie č. 134 : Rada jednomyseľne schválila predložený návrh výročnej správy o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2009 (textovú aj grafickú podobu).

Ad 3. 
K tomuto bodu programu odovzdal predseda hneď na úvod slovo riaditeľovi. Riaditeľ poznamenal, že funkčné obdobie končí komisii č. 1 a jej náhradnej komisii.  Prítomní obdržali zoznam všetkých členov komisií a ich náhradníkov ako aj návrh na vyhlásenie samotného výberového konania. Je potrebné, aby sa rada uzniesla na dátume zasielania návrhov ako aj termínu samotného výberového konania. Následne kancelária vyhotoví listy pre relevantné subjekty (minister spravodlivosti SR, generálny prokurátor SR, Súdna rada SR, rada prokurátorov SR), ktoré navrhujú kandidátov s dôrazom na dodržanie lehôt uvedených vo volebnom poriadku.   
Uznesenie č. 135: Rada vyhlasuje výberové konanie na predsedu a členov skúšobných komisií s termínom podávania návrhov na kandidátov do 15. apríla 2010. Zároveň bol určený termín samotného výberového konania 10. 5. 2010 so začiatkom o 10,00h. Hlasovanie bolo jednomyseľne.

Ad 4. 
Riaditeľ podal správu z porady ministerky a predsedov súdov konanú v Omšení v januári 2010. Vyzdvihol odsúhlasenie zavedenia emailovej korešpondencie z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti. Zároveň požiadal o schválenie zavedenia nového systému prihlasovania sa na vzdelávacie podujatia. Akadémia by do pozvánky na vzdelávacie podujatie neustanovila kvórum pre počet účastníkov na príslušný krajský súd resp. krajskú prokuratúru. Záujemcovia by sa nahlasovali v zmysle pokynov na internetovej stránke akadémie a výber by sa uskutočňoval na základe zásady včasnosti prihlasovania sa. Zároveň požiadal prítomných, aby sa rada vyporiadala aj s textom zásad pre výber účastníkov, ktoré prijala začiatkom roku 2009. V závere informoval, že je prijaté opatrenie, ktoré upravuje celý postup práce administratívnych pracovníkov ako aj vedúcich katedier práva pri príprave a realizácii vzdelávacích podujatí.  
Dr. Toman požiadal riaditeľa o vysvetlenie postupu zmien resp. doplnenia zásad pre výber účastníkov, ako by mala rada postupovať pri skutočnostiach, ktoré uviedol riaditeľ. Ďalej tiež poznamenal, že je potrebná kritika aj do vlastných radov pri organizovaní a zabezpečovaní vzdelávacích podujatí. Je potrebné, aby sa precíznejšie pracovalo s lektormi a dodržiaval sa postup pri zabezpečovaní seminárov. Súhlasí s postupom, ktorý zvoli riaditeľ akadémie pri riešení problematiky účasti cieľových skupín na vzdelávacích podujatiach. Je dôvodné, aby sa riaditeľ stretol a rokoval v tomto smere s príslušnými predsedami súdov.  
Doc. Čentéš vyjadril sklamanie a prekvapenie, že záujem o vzdelávacie podujatia zo strany sudcov a prokurátorov je nižší najmä z bratislavského kraja, keďže témy boli určené podľa požiadaviek cieľových skupín, námetov vedení súdov a prokuratúr ako aj v zmysle obsahovej náplne na rok 2010 . 
Dr. Bargel navrhol, aby sa pozvánky zasielali všetkým  cieľovým skupinám emailom a nie len na predsedov súdov, keďže môže dôjsť ku komunikačným bariéram. 
Dr. Bakošová, Dr. Urbancová, Dr. Toman poznamenali k diskutovanej problematike, že sa jedná jednoznačne o nezáujem zo strany sudcov o plánované vzdelávacie podujatia a nie o dostatočnej informovanosti zo strany akadémie ako aj zo strany kontaktných osôb o seminároch. 
Dr. Toman uzavrel diskusiu a požiadal riaditeľa, aby sa emailom zaslali doplnené zásady pre výber účastníkov a rada sa bude touto problematikou zaoberať na ďalšom zasadnutí. 
Uznesenie č. 136: Rada vzala na vedomie informácie podané riaditeľom o uskutočnenej porade ministerky spravodlivosti SR s predsedami súdov Omšení a súhlasí so zavedením emailovej komunikácie v oblasti vzdelávacieho procesu  s vedením súdov a prokuratúr z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti ako aj operatívnejšej spolupráce a komunikácie. Hlasovanie bolo jednomyseľne.

Ad 5.
Riaditeľ v krátkosti informoval o zaslaných dotazníkoch kandidátov na externého člena pedagogického zboru akadémie. Keďže členstvo doterajším externým členom uplynie 31. 06. 2010 akadémia uverejnila na svojej internetovej stránke o tejto skutočnosti oznam spolu s informáciami o možnostiach prihlásiť sa na opätovné zvolenie.  Riaditeľ navrhuje, aby sa voľba presunula na ďalšie zasadnutie rady zároveň, aby rada zaviazala vedúcich katedier o predloženie návrhov na externých členov pedagogického zboru spolu s ich odporúčaním. Taktiež informoval o subjektoch, ktoré môžu navrhovať externých členov pedagogického zboru v zmysle zákona a prijatých zásad.
Uznesenie č. 137: Rada vzala na vedomie informáciu podanú riaditeľom týkajúcu sa externého pedagogického zboru akadémie. Rada jednomyseľne schválila presun voľby členov externého pedagogického zboru na budúce zasadnutie rady akadémie a zároveň vyzvala vedúcich katedier práva, aby predložili relevantné podklady (vyplnené dotazníky kandidátov za príslušnú katedru práva). Kancelária akadémie vyhotoví listy adresované subjektom, ktoré navrhujú kandidátov na externých členov pedagogického zboru so žiadosťou o zaslanie návrhov aj z ich strany rade akadémie.  
  
Ad 6.
Riaditeľ predložil návrh  na zmenu študijných osnov prípravného vzdelávania čakateľov (výstup z pracovnej porady komisie pre vzdelávanie v roku 2009 a záverov z porady ministerky s predsedami súdov v Omšení). Riaditeľ v krátkosti informoval o predloženom materiály, ktorý bol členom rady zaslaný v 5 dňovej lehote. 
Uznesenie č. 138: Rada jednomyseľne schválila predložený návrh zmien študijných osnov prípravného vzdelávania čakateľov (príloha č.1). 
	K prerokovaniu spolupráce so spoločnosťou S – EPI boli prizvaní zástupcovia spoločnosti S EPI a MS SR. Pani Žideková generálna riaditeľka spoločnosti v krátkosti prezentovala spoluprácu z minulosti (kalendárny rok 2009 bol systém poskytnutí zdarma viac ako 3000 užívateľom). Následne odovzdala slovo Dr. Matúškovi, zástupcovi MS SR (Sekcia edičných činností), ktorý prezentoval stratégiu Ministerstva spravodlivosti SR v elektronizácii. V krátkosti prezentoval vízie v elektronizácii odbornej a laickej verejnosti (projekt OPIS a iné) ako aj budúcnosť programu JASPI a spoluprácu so spoločnosťou S-EPI a realizácie spomínaného projektu. Taktiež poznamenal, že sa predpokladá vytvorenie pracovných skupín, kde by aj akadémia nominovala svojich zástupcov, aby sa definovali požiadavky a podmienky plánovaného projektu. 
Dr. Toman  položil prítomným dve otázky: 
: aká konkrétna predstava je o spolupráci s akadémiou; 
: aké je finančné očakávanie pri realizácii daného projektu zo strany ministerstva resp. spoločnosti S-EPI na akadémiu. 
Dr. Matúšek informoval o pláne vytvoriť pracovnú komisiu, ktorá sa bude podieľať na tvorbe a potrebách plánovaného projektu. V súčasnosti sa hľadajú na ministerstve finančné zdroje, aby sa mohlo pokračovať v poskytovaní on line služieb, pričom by sa ušetrili finančné prostriedky pri nákupe softwarových produktov  (eliminoval by sa sortiment) a táto čiastka by sa použila pri prefinancovaní spomínanej služby. Obdobným spôsob by mohla postupovať aj Generálna prokuratúra SR, keďže je samostatnou rozpočtovou kapitolou a prokurátori a právni čakatelia prokuratúry on line služby využívajú.  
Doc. Čentéš v úvode privítal prezentovanú iniciatívu a hodnotil takúto spoluprácu pozitívne.. 
Uznesenie č. 139: Rada vzala prezentované informácie na vedomie a vyjadrila presvedčenie o možnej  ďalšej spolupráce ak bude akadémia oslovená. Hlasovanie bolo jednomyseľne.
Riaditeľ informoval o plánovanom seminári v JA ČR k problematike trestného práva (extrémizmus a terorizmus). Akadémia môže v rámci medzinárodnej spolupráce vyslať na dané podujatia 10 účastníkov zo Slovenskej republiky. Riaditeľ požiadal o stanovenie postupu pri obsadení voľných miest a pokladal za dôvodné predložiť túto ponuku najskôr rade akadémie, keďže sa predpokladá stretnutie na spomínanom podujatí s ministerkou spravodlivosti ČR ako aj českou radou akadémie. Dr. Toman vyzval členov rady ak majú záujem o predmetné podujatie, aby potvrdili svoju účasť resp. neúčasť do 22. 02. 2010 a následne sa informácia uverejní na portály akadémie s možnosťou na prihlásenie sa na medzinárodný seminár. 
Uznesenie č. 140: Rada vzala na vedomie podanú informáciu o plánovanom medzinárodnom seminári v JA ČR (31.5. – 1.6.2010) a členovia rady v termíne do 22. 02. 2010 nahlásia svoju účasť resp. neúčasť  na podujatí kancelárii akadémie.
Riaditeľ informoval o rozpracovanej spolupráci s Notárskou komorou SR a Úradom priemyselného vlastníctva. Notárska komora prejavila záujem o organizovanie vlastných podujatí v Detašovanom pracovisku akadémie v Omšení už s konkrétnymi termínmi v I. a II. polroku 2010. V tejto súvislosti požiadal o spoluprácu Prof. Mamojku a Dr. Tomana pri doriešení otázok refundácii nákladov v Detašovanom pracovisku v Omšení (pri rokovaniach s Ministerstvom financií SR). Taktiež informoval prítomných o modeli refundácii, ktoré sme získali od partnerskej organizácie v Poľsku.         
Termín ďalšieho zasadnutia rady bol stanovený na 15. 03. 2010 so začiatkom o 10,00 hodine v Justičnej akadémii v Pezinku. 


V Pezinku, 17. 02. 2010 



Spísala: Mgr. Katarína Strížová 




Overil: JUDr. Pavol Toman
 

Príloha č. 1










Študijné osnovy
prípravného vzdelávania čakateľov
zabezpečovaného 
Justičnou akadémiou Slovenskej republiky

(schválené dňa 15. 02. 2010)
1. Prípravné vzdelávanie čakateľov
Prípravné vzdelávanie čakateľov sa bude konať spravidla 1 x štvrťročne  formou 4 dňových odborných sústredení s tým, že obsahové zameranie odborných sústredení čakateľov bude zamerané na:

Vstupné vzdelávanie.
	Kultiváciu osobnosti, vzdelávanie z oblasti psychológie, etiky, rétoriky, komunikácie s verejnosťou a médiami, cvičné psychologické testy, praktické cvičenia na záťažové situácie pre budúcu funkciu sudcu a prokurátora.
Vzdelávanie v oblasti súkromného práva /občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, obchodného právo/.
Vzdelávanie v oblasti verejného práva/ trestné právo, finančné právo, ústavné právo, správne právo/.
	Vzdelávanie v oblasti medzinárodného práva a európskeho práva. 
	Praktické cvičenia z pozitívnoprávnych oblastiach práva.

Na záverečnom odbornom sústredení sa každý čakateľ podrobí odbornému písomnému testu, ktorý bude pozostávať z problematiky odprezentovanej  počas daného roka.
Čakateľ je povinný absolvovať 16 dní prípravného vzdelávania v rámci kalendárneho roka. Akadémia vyhotoví osvedčenie o reálnej účasti čakateľa na prípravnom vzdelávaní bezprostredne po ukončení každého sústredenia a zašle tieto osvedčenia príslušným predsedom krajských súdov a krajským prokurátorom. Osvedčenia o účasti budú jedným z podkladov pre vypracovanie hodnotenia nadriadeného pre samotným návrhom na vykonanie odbornej justičnej skúšky.  

1. Vstupné vzdelávanie

Oblasť úpravy: pôsobnosť prokurátora/sudcu v oblasti trestnej a netrestnej, organizácia a riadenie práce na súde a prokuratúre, kancelársky a spravovací poriadok súdov, spisová služba, organizačné pokyny a príkazy GP SR, metodické usmernenia MS SR, statusové zákony súdov a prokuratúry / vybrané ustanovenia Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe/, disciplinárna zodpovednosť sudcov a 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. 

2. Kultivácia osobnosti, vzdelávanie z oblasti psychológie, etiky, rétoriky, 
komunikácie s verejnosťou a médiami, cvičné psychologické testy, praktické 
cvičenia na záťažové situácie pre budúcu funkciu sudcu a prokurátora

Oblasť úpravy: psychologické aspekty výkonu funkcie prokurátora/sudcu a správanie v záťažových situáciách – súčasťou tohto vzdelávania by boli špeciálne výcviky asertivity, relaxačných techník a pod., etické normy (osobnosť prokurátora/sudcu, profesijná etika prokurátora/sudcu, správanie a vystupovanie na verejnosti a prezentácia práce prostredníctvom médií, postavenie a zodpovednosť prokurátora/sudcu v nadväznosti na etické normy, atď.),rétorika a profesionálna komunikácia na pracovisku, vedenie porád.

3.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)

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. 
4.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).
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, osotatné 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,
- 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

5.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.

6.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.


	


 

