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29.11.2010 (pondelok) 
09.15 hod. – 10.00 hod.   registrácia účastníkov prípravného vzdelávania 
10.00 hod. – 12.00 hod.              Praktické zručnosti budúceho sudcu (rozbor modelových procesných 

situácii a postupov) 
12.00 hod. – 13.00 hod.   obed 
13.00 hod. – 15.00 hod.               Praktické zručnosti budúceho sudcu (rozbor modelových procesných 

situácii a postupov) 
15.00 hod. – 15.30 hod.   prestávka 
15.30 hod. – 17.30 hod.              Praktické zručnosti budúceho sudcu (rozbor modelových procesných 

situácii a postupov) 
17.45 hod.  večera 
Lektori: JUDr. Jana Baricová , externá členka pedagogického zboru JA SR, 

predsedníčka senátu správneho kolégia NS SR 
JUDr. Soňa Mesiarkinová, externá členka pedagogického zboru JA SR, 
sudkyňa NS SR, občiansko-právne kolégium 

 
 
30.11.2010 (utorok) 
08.00 hod. – 09.00 hod.    raňajky   
09.00 hod. – 10.30 hod.          Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, 

štúdium spisu a príprava rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení 
s lektorom 

10.30 hod. – 10.45 hod.    prestávka 
10.45 hod. – 12.30 hod.              Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, 

štúdium spisu a príprava rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení 
s lektorom 

12.30 hod. – 13.30 hod.   obed 
13.30 hod. – 15.00 hod.             Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, 

štúdium spisu a príprava rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení 
s lektorom 

15.00 hod. – 15.30 hod.   prestávka 
15.30 hod. – 17.30 hod.               Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, 

štúdium spisu a príprava rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení 
s lektorom 

17.45 hod.   večera  
Lektori: JUDr. Jana Baricová , externá členka pedagogického zboru JA SR, 

predsedníčka senátu správneho kolégia NS SR 
JUDr. Soňa Mesiarkinová, externá členka pedagogického zboru JA SR, 
sudkyňa NS SR, občiansko-právne kolégium 

 
01.12.2010 (streda) 
08.00 hod. – 09.00 hod.    raňajky  
09.00 hod. – 10.30 hod.             Praktické zručnosti budúceho sudcu (rozbor modelových procesných 

situácii a postupov) v trestnej agende 
10.30 hod. – 10.45 hod.    prestávka  
10.45 hod. – 12.30 hod.              Praktické zručnosti budúceho sudcu (rozbor modelových procesných 

situácii a postupov) v trestnej agende 
12.30 hod. – 13.30 hod.    obed 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
13.30 hod. – 15.00 hod.               Praktické zručnosti budúceho sudcu (rozbor modelových procesných 

situácii a postupov) v trestnej agende 
15.00 hod. – 15.30 hod.   prestávka  
15.30 hod. – 17.30 hod.              Praktické zručnosti budúceho sudcu (rozbor modelových procesných 

situácii a postupov) v trestnej agende 
17.45 hod.    večera 
Lektori:   JUDr. Soňa Smolová, externá členka pedagogického zboru JA SR, sudkyňa 

Krajského súdu v Bratislave   
JUDr. Anna Kohútová, predsedníčka trestno-právneho kolégia Krajského 
súdu v Košiciach 

 
02.12.2010 (štvrtok) 
08.00 hod. – 09.00 hod   raňajky  
09.00 hod. – 10.30 hod.           Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, 

štúdium spisu a príprava trestných rozhodnutí, písomné vyhotovenie 
trestných súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s 
lektorom 

10.30 hod. – 10.45 hod.    prestávka 
10.45 hod. – 12.30 hod.              Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, 

štúdium spisu a príprava trestných rozhodnutí, písomné vyhotovenie 
trestných súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s 
lektorom 

12.30 hod. – 13.30 hod.   obed  
13.30 hod. – 15.00 hod.   Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, 

štúdium spisu a príprava trestných rozhodnutí, písomné vyhotovenie 
trestných súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s 
lektorom 

Lektori:  JUDr. Soňa Smolová, externá členka pedagogického zboru JA SR, sudkyňa 
Krajského súdu v Bratislave   
JUDr. Anna Kohútová, predsedníčka trestno-právneho kolégia Krajského 
súdu v Košiciach 

 
 

 


