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P R O G R A M 

 
Názov podujatia:   Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb  
 
Hlavná téma: Trestné oznámenie, výsluch dieťaťa a zverenej osoby v prípravnom 

konaní. Znalecké dokazovanie a ostatné dôkazné prostriedky. 
Kontradiktórne vedenie výsluchu dieťaťa a zverenej osoby v súdnom 
konaní. Príznaky sexuálneho zneužívania (CSA) a prostriedky boja proti 
sexuálnemu zneužívaniu. Relevantná rozhodovacia činnosť ÚS SR, ESĽP. 

 
Druh podujatia:  celoživotné vzdelávacie podujatie organizované Justičnou akadémiou 

Slovenskej republiky v rámci realizácie projektu APVV-16-0471 „Sexuálne 
zneužívanie detí a zverených osôb“   

 
Dátum konania:   28. marec 2018 – 29. marec 2018 
 
Miesto konania:     Detašované pracovisko Justičnej akadémia Slovenskej republiky, Omšenie         

č. 820, 914 43 Omšenie 
 
Lektori podujatia:    PhDr. Janka Šípošová, CSc. (čestná predsedníčka o.z. Pomoc obetiam násilia; 

riešiteľka projektu APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených 
osôb“)   

 doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (externá členka pedagogického 
zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; docentka v odbore sociálna 
práca, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.; riešiteľka 
projektu APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“) 
JUDr. Marta Kolcunová, PhD. (prokurátorka odboru legislatívy a ústavného 
práva Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky; riešiteľka projektu APVV-
16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“) 
JUDr. Marica Pirošíková (externá členka pedagogického zboru Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky; Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred 
Európskym súdom pre ľudské práva) 
 

Dátum: 28.03.2018 (streda)  
 
09.30 hod.  príchod účastníkov, registrácia  
10.00 – 11.00 hod.  PhDr. Janka Šípošová, CSc.: Sexuálne zneužívanie a osobitné zraniteľné 

obete v kontexte Zákona č. 274/2017 o obetiach trestných činov.  
11.00 – 11.15 hod.  prestávka  
11.15 – 12.15 hod.  doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.: Rámce a roviny krivých 

obvinení zo sexuálneho zneužívania detí. 
12.15 – 13.15 hod.  obed  
13.15 – 14.45 hod.  doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.: Problematika výsluchov obetí 

sexuálneho zneužívania vo svetle zahraničných výskumných zistení    
14.45 – 15.00 hod.  prestávka  
15.00 – 16.30 hod.  JUDr. Marta Kolcunová, PhD.: Znalecké dokazovanie a ostatné dôkazné 

prostriedky. Kontradiktórne vedenie výsluchu dieťaťa a zverenej osoby 
v súdnom konaní.  

16.30 – 16.45 hod.  prestávka  
16.45 – 17.45 hod.  JUDr. Marta Kolcunová, PhD.: Znalecké dokazovanie a ostatné dôkazné 

prostriedky. Kontradiktórne vedenie výsluchu dieťaťa a zverenej osoby 
v súdnom konaní. 

17.45 hod.   večera  
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Dátum: 29.03.2018 (štvrtok) 
 
08.00 – 09.00 hod.  raňajky  
09.00 – 10.00 hod.  JUDr. Marica Pirošíková: Relevantné rozhodovacia činnosť Ústavného súdu 

Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva.   
10.00 – 10.15 hod.  prestávka  
10.15 – 11.15 hod.  JUDr. Marica Pirošíková: Relevantné rozhodovacia činnosť Ústavného súdu 

Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva.   
11.15 – 11.30 hod.  prestávka  
11.30 – 13.00 hod.  JUDr. Marica Pirošíková: Relevantné rozhodovacia činnosť Ústavného súdu 

Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva.   
zhrnutie výstupov, záver  

13.00 hod.   obed 
 
 


