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Vážený pán predseda rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky, 
 
v nadväznosti na Váš list zo dňa 23. septembra 2009, Vám predkladám obsahovú 

náplň vzdelávania prokurátorov na rok 2010. 
 
1. Pre prokurátorov pôsobiacich na trestnom úseku: 

 
a) Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe sa rozmáha počítačová kriminalita, vzniká 

problém s dokazovaním a vykonávanie dôkazov si vyžaduje odborné vedomosti 
z oblasti počítačovej techniky. Technickými vedomosťami dozorujúci prokurátori 
zatiaľ nedisponujú v rozsahu potrebnom na kvalitné dokazovanie, preto považujeme 
za vhodné túto problematiku do plánu vzdelávania zaradiť. 

b) S poukazom na pretrvávajúce aplikačné problémy pri realizácii právneho styku 
s cudzinou navrhujeme aj v roku 2010 uskutočňovať semináre týkajúce sa realizácie 
právneho styku s cudzinou, kde bude obsiahnutá jednak všeobecná matéria ako aj 
konkrétna, zameraná podrobne na jednotlivé inštitúty, napr. uplatňovanie 
Medzinárodného zatýkacieho rozkazu a Európskeho zatýkacieho rozkazu v praxi, 
Schengenský vykonávací dohovor.. 

c) Problematika zaisťovacích úkonov podľa štvrtej hlavy prevej časti Trestného 
poriadku, spôsobu ich vykonávania so zameraním na aktuálnu judikatúru, resp. 
rozhodovaciu činnosť súdov v tejto oblasti. 

d) Daňové trestné činy a colné trestné činy (rozbor skutkových podstát jednotlivých 
trestných činov, dokazovanie ekonomickej trestnej činnosti, praktické problémy pri 
stíhaní konkrétnych osôb a zadovažovaní dôkazov, s tým súvisiace zaisťovacie 
úkony).  

e) Vzhľadom na osobitosti trestného stíhania mladistvých zrealizovať seminár 
zameraný na špecifiká trestného stíhania takýchto osôb. 

f) Aktuálna prax súdov v konaní po podaní obžaloby so zameraním na aktivitu 
a zásahy súdu a prokurátora na hlavnom pojednávaní. Možnosť súdu vykonať aj 
dôkazy, ktoré procesné strany nenavrhli (aktuálna judikatúra). 

g) Zabezpečovanie informácií v prípravnom konaní prostredníctvom využitia inštitútu 
agenta a jeho výsluch na hlavnom pojednávaní. Odpočúvanie telekomunikačnej 



prevádzky, problematika výkonu domovej prehliadky a prehliadky iných priestorov 
a pozemkov. 

h) Osobitosti vyšetrovania dopravných nehôd a praktické problémy súvisiace 
s trestnými činmi v doprave, problematika právnej kvalifikácie konania obvineného 
a posudzovania spoluzavinenia poškodeného, rozsah a osobitosti znaleckého 
dokazovania v prípravnom konaní a na hlavnom pojednávaní.  

i) Trestný čin nedovolenej výroby, prechovávania a obchodovania s omamnými látkami 
– možnosti a spôsoby odhaľovania tejto trestnej činnosti a konkrétne problémy pri 
posudzovaní množstva nedovolených látok z hľadiska pojmov ( § 172 ods. 2 písm. e)  
Tr. zákona), formulácia skutkovej vety pri dlhodobo páchaných drogových trestných 
činoch. 

j) Semináre zamerané na praktickú realizáciu novely Trestného zákona k trestným 
činom extrémizmu, aby sa v II. polroku 2010 mohla vyhodnotiť prax pri stíhaní 
uvedených nových skutkových podstát s rozanalyzovaním najčastejšie sa 
vyskytujúcich nedostatkov pri stíhaní trestných činov podľa § 140a Trestného 
zákona. 

k) Skúsenosti a aplikačné problémy pri uplatňovaní Trestného poriadku so zameraním 
na postup prokurátora v kontradiktórnom súdnom konaní s dôrazom na spôsob 
dokazovania, zvlášť výsluch osôb, výsluch maloletých osôb, výsluch agenta, 
utajeného svedka a pod. 

l) Semináre zamerané na problematiku dohôd o vine a treste, podmienečného 
zastavenia trestného stíhania, zmier a ukladanie a výpočet trestov. 

 
2. Pre prokurátorov  pôsobiacich na netrestnom úseku: 
 
a) Z hľadiska netrestného úseku navrhujem zaradiť tému slobodného prístupu 

k informáciám so zameraním na procesné špecifiká miestnej samosprávy (napr. 
sprístupňovanie informácií získaných podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov). 

b) Seminár zameraný na šeky, zmenky, cenné papiere a uplatňovanie práva na ich 
podklade, zvláštnosti konania, ak sa právo uplatňuje z právneho titulu 
založeného vystavením zmenky, šeku alebo cenného papiera. 

c) Seminár z oblasti reštitučného práva k nehnuteľnostiam a právne problémy 
uspokojenia nárokov oprávnených osôb (reštituentov) pri nemožnosti vydania 
pôvodnej nehnuteľnosti, predovšetkým poskytovanie náhrad vo forme 
recipročných (náhradných) nehnuteľností a konanie o tomto poskytovaní. 

d) Semináre zamerané na otázky postavenia, pôsobnosti a úlohy obce v územnom 
a stavebnom konaní. 

e) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad. 

f) Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností. 
g) Prokurátor v občianskom súdnom konaní. 
h) Seminár venovaný otázkam vyplývajúcim z čl. 6 Dohovoru a právna úprava 

opravných prostriedkov v civilnom procese v štátoch EÚ. 



 
Do študijného plánu Justičnej akadémie Slovenskej republiky na rok 2010 

navrhujem pre prokurátorov zaradiť konverzačné kurzy jazyka anglického, 
francúzskeho a nemeckého so zameraním na odbornú právnu terminológiu a seminár 
zameraný na kultiváciu osobnosti, základy spoločenskej etikety a protokolu, styk 
s médiami a čistota jazyka. 
 
 Vo vzťahu k metodike výučby  by sa javilo vhodnejším a prijateľnejším 
vedenie seminárov formou diskusie a riešenia praktických problémov prednesených 
účastníkmi seminára a nie memorovanie paragrafového znenia jednotlivých právnych 
noriem, ako tomu bolo často doteraz.  

Väčší dôraz zo strany garantov by mal byť venovaný obsahu seminárov, aby 
tieto neboli zmätočné a vždy bolo zrejmé, či lektor prednáša svoj vlastný názor 
a z čoho tento vychádza alebo ide o závery vychádzajúce z už existujúcej judikatúry, 
resp. stanovísk k danej téme. 

Obsah a zameranie jednotlivých seminárov by mal vyplývať z informačného 
formulára, čo by uľahčilo rozhodovanie o prípadnej účasti na seminári. Informácie sú 
spravidla veľmi strohé, pričom najmä pri témach, ktoré sa opakujú by bolo vhodné 
uvádzať bližšie informácie, aby bolo zrejmé, či ide o obsahovo rovnaký seminár, alebo 
o seminár so zameraním na odlišné špecifiká danej témy. 
  
 
 
 
 S úctou 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vážený pán 
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predseda rady Justičnej akadémie 
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