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Názov podujatia:  Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných 

nenávisťou (PAHCT) 
 
Miesto konania:  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 

9143 43 Omšenie 
 
Dátum konania: 27.11.2017 (pondelok) – 28.11.2017 (utorok) 
 
Lektori:   Maria Teresa Verdugo Moreno  (prokurátorka, Španielsko) 

Francois Deleu  (zástupca ODIHR) 
Daniel Milo (externý poradca ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky) 
Irena Bihariová (právnička, predsedníčka OZ Ľudia proti rasizmu) 
Peter Wilfling (právnik spolupracujúci s VIA IURIS) 

 
Pracovný jazyk:  slovenský jazyk / anglický jazyk (simultánne tlmočenie) 
 
27.11.2017 (pondelok) 
 
09.30 – 09.45 Registrácia 
09.45 – 10.00 Úvod 

Predstavenie programu PAHCT. Úvodné slovo trénerov: tréning trénerov, ciele, základné 
pravidlá, predstavenie účastníkov, skúsenosti a očakávania.  
(Maria Teresa Verdugo Moreno, Francois Deleu) 

10.00 – 10.30     „Extrémizmus vol. 2“ 
Aktuálne podoby extrémizmu a jeho vzťah k problematike trestných činov z nenávisti.

 Aktuálne podoby a štruktúra extrémistickej kriminality.  
(Daniel Milo, Irena Bihariová) 

10.30 – 11.15 Chápanie trestných činov motivovaných nenávisťou 
Ozrejmenie špecifických atribútov trestných činov motivovaných nenávisťou a ich stíhania.  
(Maria Teresa Verdugo Moreno, Francois Deleu) 

11.15 – 11.30  Prestávka  
11.30 – 12.15 Identifikácia potenciálneho trestného činu motivovaného nenávisťou: ukazovatele 

predsudkov  
Identifikácia predsudkovej motivácie v potenciálnej trestnej veci motivovanej nenávisťou.  
(Maria Teresa Verdugo Moreno, Francois Deleu) 

12.15 – 12.30 Vyhodnotenie 
12.30 – 13.30 Obed 
13.30–14.15 Slovenská hmotnoprávna úprava: trestné činy extrémizmu  

Vzťahy medzi trestnými činmi extrémizmu, trestnými činmi z nenávisti, fenomén trestných 
činov extrémizmu páchaných online.  
(Daniel Milo, Irena Bihariová) 

14.15 – 15.00 Judikatúra ESĽP – hranice medzi slobodou slova a protiprávnymi prejavmi nenávisti, 
prezentácia prípadov z rozhodovacej činnosti ESĽP.  
(Peter Wilfling) 

15.00 – 15.15 Prestávka 
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15.15 – 16.00 Prípadové štúdie (1): Ukazovatele predsudkov a iniciovanie trestnej veci motivovanej 

nenávisťou (časť I) 
 Práca v malých skupinách smerujúca k rozvoju a precvičeniu zručností pri identifikácii 

potenciálnej trestnej veci motivovanej nenávisťou a relevantné vyšetrovacie metódy. 
(Maria Teresa Verdugo Moreno, Francois Deleu) 

16.00 –16.45 Prípadové štúdie (1): Ukazovatele predsudkov a iniciovanie trestnej veci motivovanej 
nenávisťou (časť II) 
Práca v malých skupinách smerujúca k rozvoju a precvičeniu zručností pri identifikácii 
potenciálnej trestnej veci motivovanej nenávisťou a relevantné vyšetrovacie metódy.  
(Maria Teresa Verdugo Moreno, Francois Deleu) 

16.45   Záver prvého dňa vzdelávacieho podujatia 
17.30   Večera  
 
28.11.2017 (utorok) 
 
08.00 – 09.00  Raňajky  
09.30 – 09.45 Rekapitulácia prvého dňa 
09.45 – 10.15 Bariéry stíhania trestných činov motivovaných nenávisťou a riešenia smerujúce k ich 

preklenutiu  
 Identifikácia bariér stíhania trestných činov motivovaných nenávisťou a rozvoj stratégií na 

ich prekonanie.  
(Maria Teresa Verdugo Moreno, Francois Deleu) 

 10.15 – 11.15   Príklady zlej praxe - prehľad prípadov zo slovenskej aplikačnej praxe 
Prezentácia výsledkov analýzy právno-aplikačnej praxe vo vzťahu k trestným činom 
extrémizmu, identifikácia najčastejších nedostatkov v predprípravnom a prípravnom 
konaní.  
(Daniel Milo, Irena Bihariová) 

11.15 –12.00 Prípadové štúdie (2): Dokazovanie motívu (časť I)  
Úvod do problematiky dokazovania motívu; Práca v malých skupinách smerujúca 
k precvičeniu nakladania s dôkazmi podporujúcimi existenciu predsudkovej motivácie pri 
usvedčovaní a odsudzovaní.  
(Maria Teresa Verdugo Moreno, Francois Deleu) 

12.00 – 13.00  Obed 
13.00 – 14.00 Prípadové štúdie (2):Dokazovanie motívu (časť II)  

Úvod do problematiky dokazovania motívu. Práca v malých skupinách smerujúca 
k precvičeniu nakladania s dôkazmi podporujúcimi existenciu predsudkovej motivácie pri 
usvedčovaní a odsudzovaní.  
(Maria Teresa Verdugo Moreno, Francois Deleu) 

14.00 – 14.45 Diskusia o tréningu PAHCT 
 Rekapitulácia tréningu. Odpovedanie na otázky o programe PAHCT. Diskusia o cieľoch 

modulov.  
14.45 Záver vzdelávacieho podujatia  
 


