
P.č. Názov vzdelávacieho podujatia Anotácia Katedra Cieľová skupina Miesto konania Počet dní

1
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS 

(1. časť)

VSU+AS+SP: Praktické zručnosti budúceho sudcu (technika pojednávania, rozbor modelových procesných situácii a 

postupov); Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava rozhodnutí, 

písomné vyhotovenie súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.                                                                                                             

PČP: Praktické zručnosti budúceho prokurátora (rozbor modelových procesných situácii a postupov); Rozbor 

procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava podaní prokurátora, písomné 

vyhotovenie procesných úkonov prokurátora, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.                                                                                                                         

KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

2
Predskúškové sústredenie na jarný termín  OJS 

(2. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Občianske právo hmotné, Občianske právo procesné; Obchodné právo; 

Medzinárodné právo súkromné a procesné; Právo európskej únie; Zákonník práce, Zákon o rodine, zamerané na 

metodológiu výkladu práva.
KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

3
Predskúškové sústredenie na jarný termín  OJS 

(3. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Správne a finančné právo; Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné; Ústavné 

právo; Organizácia súdov a prokuratúry; Medzinárodné a európske trestné právo. 
KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

4
Predskúškové sústredenie na jarný termín  OJS 

(4. časť)

Zamerané na krízovú komunikáciu (komunikačné zručnosti sudcu a prokurátora ako znak kvality práva; úroveň 

komunikačných zručností a ich vplyv na rozhodovanie sudcu a prokurátora); úroveň komunikačných zručností – 

nácviky v simulovaných situáciách (video tréning); rétoriku (verejné vystupovanie; sebaprezentácia, psychologická 

rétorika na súde a prokuratúre; každodenné dilemy „dobrého sudcu/prokurátora“); nácviky konkrétnych tém s video 

tréningom; profesionálnu etiku (štatút sudcu, základné práva).

KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 3

5
Predskúškové sústredenie na jesenný termín 

OJS (1. časť)

VSU+AS+SP: Praktické zručnosti budúceho sudcu (technika pojednávania, rozbor modelových procesných situácii a 

postupov); Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava rozhodnutí, 

písomné vyhotovenie súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.                                                                                                             

PČP: Praktické zručnosti budúceho prokurátora (rozbor modelových procesných situácii a postupov); Rozbor 

procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava podaní prokurátora, písomné 

vyhotovenie procesných úkonov prokurátora, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.                                                                                                                         

KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

6
Predskúškové sústredenie na jesenný termín  

OJS (2. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Občianske právo hmotné, Občianske právo procesné; Obchodné právo; 

Medzinárodné právo súkromné a procesné; Právo európskej únie; Zákonník práce, Zákon o rodine, zamerané na 

metodológiu výkladu práva.

KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

7
Predskúškové sústredenie na jesenný termín  

OJS (3. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Správne a finančné právo; Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné; Ústavné 

právo; Organizácia súdov a prokuratúry; Medzinárodné a európske trestné právo.
KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

8
Predskúškové sústredenie na jesenný termín  

OJS (4. časť)

Zamerané na krízovú komunikáciu (komunikačné zručnosti sudcu a prokurátora ako znak kvality práva; úroveň 

komunikačných zručností a ich vplyv na rozhodovanie sudcu a prokurátora); úroveň komunikačných zručností – 

nácviky v simulovaných situáciách (video tréning); rétoriku (verejné vystupovanie; sebaprezentácia, psychologická 

rétorika na súde a prokuratúre; každodenné dilemy „dobrého sudcu/prokurátora“); nácviky konkrétnych tém s video 

tréningom; profesionálnu etiku (štatút sudcu, základné práva).

KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 3

Študijný plán pre rok 2014 (schválený Radou JA SR dňa 19.9.2013)

Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín (KSP) 

Interdisciplinárne a behaviorálne podujatia (KSP)

Príprava na odbornú justičnú skúšku (KSP)



P.č. Názov vzdelávacieho podujatia Anotácia Katedra Cieľová skupina Miesto konania Počet dní

9
Zvládanie záťažových situácii a nácvik 

relaxačných techník 

Zvládanie záťažových situácií a stresu; praktická relaxácia s cieľom okamžitej využiteľnosti získaných informácií; 

problematika záťaže, efektívne techniky zvládania stresových situácií a prevencia syndrómu vyhorenia; interaktívna 

forma, nácvik v praktických cvičeniach. 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

10 Komunikácia s médiami
Podiel médií na obraze justície a ofenzívna komunikácia; justičný predstaviteľ na obrazovke a jeho pozitívny obraz; 

krízová mediálna komunikácia.
KSP

funkcionári súdov a 

prokuratúr + hovorcovia
DP JA SR Omšenie 2

11 Školenie školiteľov (zručnosti "dobrého" lektora)
Nové metódy v oblasti vzdelávania dospelých; využívanie komunikačných a technických prostriedkov na zaujatie 

publika; praktické cvičenia a tréning nových zručností.
KSP

externí členovia 

pedagogického zboru JA 

SR

PK (celoslovenské 

podujatie)
1

12 Filozofia práva Pramene práva, spravodlivosť, metodológia práva, teória práva. KSP S+P
PK (celoslovenské 

podujatie)
1

13 Krízová komunikácia Praktický výcvik zvládania krízových komunikačných situácií, praktický výcvik sebaprezentácie a rétoriky. KSP FMS+FMP (VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

14 Zodpovednosť za škodu podľa Zákonníka práce Rozbor aktuálne aplikačnej praxe; rozbor jednotlivých druhov zodpovednosti. KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

15
Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných 

rodinných senátov

Občiansky súdny poriadok upravujúci agendu rodinného práva na súdoch. Vyživovacia povinnosť, určovanie výšky 

výživného. Konanie podľa tretej časti piatej hlavy –  starostlivosť súdu o maloletých, konanie o osvojiteľnosti, o 

osvojenie, opatrovnícke konanie. Problematika výkonu rozhodnutí rodinných veciach. Zisťovanie majetku povinného 

rodiča – daňové priznanie, výkazy majetku a záväzku, súvahy. Predčasné opatrenia, ktorými sa deti zverujú do 

opatrovateľskej starostlivosti. Medzinárodné únosy detí. (pokračovanie z roku 2012, 2013)

KSP S+VSÚ+(P) DP JA SR Omšenie 2

16 Psychológia výsluchu dieťaťa
Problematika výsluchu dieťaťa - vedenie výsluchu, problematika vierohodnosti výpovedí, správne kladenie otázok pri 

zadávaní znaleckých posudkov a optimálne využitie záverov vyplývajúcich zo znaleckých posudkov. 
KSP S+VSÚ+(P) PK, BB, KE 1

17 Obchodný register, aplikačné problémy 

Aktuálne aplikačné problémy. Najčastejšie chyby v registrovom konaní .Zápis zmeny a výmaz sídla obchodnej 

spoločnosti z obchodného registra. Elektronizácia obchodného registra. Podujatie organizované v spolupráci s MS SR 

za účelom odbornej diskusie pri príprave legislatívnych zmien obchodného registra. 

KSP S+VSÚ+(P+PČP)
PK celoslovenské 

podujatie 
1

18 Obchodný register, aplikačné problémy 

Aktuálne aplikačné problémy. Najčastejšie chyby v registrovom konaní .Zápis zmeny a výmaz sídla obchodnej 

spoločnosti z obchodného registra. Elektronizácia obchodného registra. Podujatie organizované v spolupráci s MS SR 

za účelom odbornej diskusie pri príprave legislatívnych zmien obchodného registra. 

KSP S+VSÚ+(P+PČP)
PK celoslovenské 

podujatie 
1

19 Priemyselné práva, nekalá súťaž

Nekalá súťaž v oblasti autorského práva a  v oblasti  priemyselných práv na označenia s osobitným zreteľom na 

ochranné známky, doménové mená a obchodné mená. Posudzovanie zmlúv súdmi z pohľadu nekalej súťaže. Vzťah 

ochrany pred nekalou súťažou a osobitnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva. Porušovanie práv 

predmetov duševného vlastníctva na internete (osobitne práv z ochrannej známky, obsah web stránok a spôsob jeho 

preukázania - notárske zápisnice). Rozbor rozsudkov CERESNYE a BARACK. Inštitút peňažnej zábezpeky pri nariadení 

predbežného opatrenia. 

KSP S+P
PK (celoslovenské 

podujatie)
1

20
Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, 

reštrukturalizácia
Aplikačné problémy cezhraničných konkurzov; legislatívne zámery. Spory vyvolané konkurzom. KSP S+VSÚ+(P+PČP) DP JA SR Omšenie 2

21
Obchodné tuzemské a medzinárodné záväzkové 

vzťahy, aplikačné problémy

Rozbor jednotlivých náležitostí zmlúv podľa Obchodného zákonníka - kúpna zmluva, zmluva o dielo, neplatnosť zmlúv, 

podmienky a následky odstúpenia od zmluvy . INCOTERMS, záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode.  Aktuálna 

judikatúra.

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

Rodinné právo, pracovné právo (KSP)

Obchodné právo (KSP)



P.č. Názov vzdelávacieho podujatia Anotácia Katedra Cieľová skupina Miesto konania Počet dní

22 Kapitálové obchodné spoločnosti
Konanie za spoločnosť, postavenie prokuristu, neplatnosť uznesení valného zhromaždenia, vznik a zánik 

členstva, zodpovednosť a konflikt záujmov štatutárneho orgánu, podmienky likvidácie spoločnosti.
KSP S+P+(VSÚ) DP JA SR Omšenie 2

23
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z 

vystavenia zmenky, šeku 

Blanko zmenka, vyplňovacie práva k blanko zmenke. Námietky voči plateniu zmenky. Koncentračná zásada v 

zmenkovom konaní a zmenkový proces. Aplikačné problémy, aktuálna judikatúra. KSP S+VSÚ+(P+PČP) PK, BB, KE 1

24
Vymožiteľnosť práva v SR, aplikačné problémy v 

občiansko-súdnom konaní

Aplikačné problémy v občiansko-súdnom konaní - rozbor súčasnej platnej právnej úpravy a úvahy de lege ferenda s 

dôrazom na vymožiteľnosť práva v SR. Vymožiteľnosť práva v kontexte súdnej exekúcie - úprava núteného výkonu 

rozhodnutia; predmet úpravy Exekučného poriadku; postavenie účastníkov konania; rozhodcovský rozsudok ako 

exekučný titul.

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

25
Neplatnosť právnych úkonov a ich následky, 

bezdôvodné obohatenie

Vznik, právna úprava, povinnosť vydania bezdôvodného obohatenia. Povinnosti a postavenie povinného a 

oprávneného. Osobitné skutkové podstaty vzniku bezdôvodného obohatenia. Absolútna neplatnosť právneho úkonu. 

Náhrada škody, osobitné druhy. Rozbor aktuálnej judikatúry.

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

26
Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor 

praktických prípadov-workshop)

Záväzkové a vecné právo – vznik a zánik z pohľadu hmotného a procesného práva. Náhrada škody spôsobenej 

nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom v súvislosti so zápisom vecných práv – súhrn 

judikatúry. (pokračovanie z roku 2012, 2013)
KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

27. Spotrebiteľské zmluvy v praxi

Spotrebiteľské zmluvy – všeobecné otázky, vymedzenie a účel úpravy, vplyv európskeho práva, spolupráca 

vnútroštátnych súdov a SD EÚ. Štandardné zmluvné podmienky a ich osobitosti, nekalé praktiky podnikateľov, 

podomový a zásielkový predaj. Spotrebiteľská kúpa, bankové zmluvy, zmluvy s nebankovými spoločnosťami, služby 

sieťových odvetví (telekomunikácie). Presadzovanie spotrebiteľského práva – individuálne žaloby, kolektívne 

presadzovanie práv spotrebiteľov a výkon rozhodcovských rozsudkov s dôrazom na právo EÚ; procesné špecifiká. 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

28.
Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra 

ESĽP

Predbežné opatrenia. Právo na súkromie. Sudcovia a ochrana osobnosti. Reklama a ochrana osobnosti. Náhrada 

nemajetkovej ujmy: kritériá, predpoklady, výška, praktické skúsenosti. Praktické skúsenosti s právom na opravu a s 

právom na odpoveď v zmysle tlačového zákona. Prehľad aktuálnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v 

Štrasburgu a NS SR. (pokračovanie z roku 2012, 2013)

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

29. Seminár v rámci projektu APVV Názov seminára ako aj podtémy seminára budú určené zodpovedným riešiteľom projektu APVV v októbri 2013. KSP S+P+(VSU+PČP+AS)
PK (celoslovenské 

podujatie)
1

30. Seminár v rámci projektu APVV Názov seminára ako aj podtémy seminára budú určené zodpovedným riešiteľom projektu APVV v októbri 2013. KSP S+P +(VSU+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

31. Predbežné opatrenia v sporovom konaní
Rozbor aktuálnej rozhodovacej činnosti súdov; podmienky nariadenia predbežného opatrenia podľa § 74 O.s.p.; 

náležitosti predbežného opatrenia; zánik predbežného opatrenia; zabezpečenie dôkazu podľa § 78 a § 78b O.s.p.
KSP S+(VSU+AS) DP JA SR Omšenie 2

32.

Uznávanie a výkon rozhodcovských rozhodnutí, 

zrušenie rozhodcovských rozsudkov 

(rozhodcovské konanie, rozhodcovské doložky)

Pojem a význam arbitrážneho konania, arbitrážneho nálezu. Dosiahnutie nápravy spôsobenej nezákonným 

rozhodcovským rozsudok. Rozhodcovské konanie v spotrebiteľských veciach. Dôsledky rozhodcovskej doložky. Rozbor 

rozsudkov Európskeho súdneho dvora a NS SR (C-240/98; C-40/08; C-429/05).

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

33. Kontradiktórnosť civilného procesu Konanie na súde, trovy konania, súdne poplatky, zabezpečovacie prostriedky. KSP VSÚ+AS+(PČP) PK, BB, KE 1

34.
Technika pojednávania a rozbor procesných 

modelových situácií (workshop)

Podujatie bude organizované formou workshopu, nácvik modelových situácii a vyhotovovania súdnych rozhodnutí; 

podmienky konania a príprava pojednávania; dokazovanie; odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu; interaktívna 

forma pre získavanie vlastnej dôvery a dôveryhodnosti pri pojednávaní.
KSP FMS+(VSU) PK, BB, KE 1

35.
Exekučné právo - aplikačné problémy 

exekučného konania

Postavenie súdneho exekútora, jeho zodpovednosť za škodu v exekučnom konaní, inštitút predbežného opatrenia v 

exekučnom konaní, exekučný titul, prechod práv a povinností z exekučného titulu, právne prostriedky obrany 

povinného v exekučnom konaní, ochrana práv spotrebiteľa v exekučnom konaní, exekúcia justičných pohľadávok, 

vzťah exekučného konania a O.s.p.. 

KSP S+VSÚ+(P+PČP) PK, BB, KE 1

Trestné právo (KVP)

Katedra verejného práva (KVP) 

Občianske právo (KSP)



P.č. Názov vzdelávacieho podujatia Anotácia Katedra Cieľová skupina Miesto konania Počet dní

1 Kontradiktórny proces
Problematika dokazovania na hlavnom pojednávaní. Kontradiktórnosť - pojem, história. Dôkazné bremeno a jeho 

realizácia v praxi. Kontradiktórnosť na prvom stupni po zrušení rozsudku odvolacím súdom. 
KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

2 Právny styk s cudzinou

Zásada špeciality. Právna pomoc (aktívna) – zabezpečovanie dôkazov pre SR. Právna pomoc (pasívna)– vykonávanie 

dôkazov na území SR.  Právny základ: reciprocita; najpoužívanejšie medzinárodné právne nástroje (zmluvy). 

Extradícia: základné druhy vydania; základné zásady pre spracovanie dožiadania; podmienky a nevyhnutné podklady 

pri predkladaní žiadosti. 

KVP S+P+(VSU+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

3 Trestné činy proti životnému prostrediu

Aktuálne informácie (vecné aj legislatívne) v súvislosti s trestnou činnosťou nakladania s odpadmi. Problematika 

odhaľovania a dokazovania v oblasti neoprávneného zhodnocovania odpadu (rozoberanie autovrakov a domácej 

elektronicky a pod.). Prípadové štúdie. 

KVP S+P DP JA SR Omšenie 2

4
Aktuálne trendy trestného postihu ekonomickej 

kriminality

Princíp ultima ratio. Zásada subsidiarity trestnoprávnej represie. Miera opatrnosti poškodeného. Princíp právo patrí 

bdelým. 
KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

5 Počítačová kriminalita

Aktuálne trendy foriem počítačovej kriminality (hacking, počítačové pirátstvo, cracking, sniffing, cybersquatting atď.). 

Problematika odhaľovania a dokazovania počítačovej kriminality v rámci trestného konania. Dohovor ETS 185 

Cybercrime. Smernica EP a Rady 2013/40/EU z 12.08.2013 o útokoch na infosystémy, ktorou sa nahrádza Rámcové 

rozhodnutie Rady 2005/222/SVV. 

KVP S+P+(VSU+PČP) DP JA SR Omšenie 2

6 Drogová kriminalita
Drogové TČ, obvyklá dávka, rozsah činu a nadväzujúce trestné činy. Kriminologické a medicínske aspekty drogovej 

trestnej činnosti. 
KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

7
Obete trestných činov, násilie na ženách, deťoch 

a ostatných objektoch trestných činov

Násilné činy v párových vzťahoch a využitie inštitútu väzby. Deti ako prostriedok na vydieranie partnera. Formy 

právnych pomoci pri týraných ženách. Práva obetí trestných činov v trestných konaniach členských krajín EU. PON-

pomoc obetiam násilia. 

KVP S+P+(VSÚ+PČP) DP JA SR Omšenie 2

8 Organizovaný zločin

Skúsenosti s bojom proti organizovanému zločinu v SR (Úrad Špeciálnej prokuratúry, Špecializovaný trestný súd). 

Vybraná kazuistika. Základné oblasti, v ktorých organizovaný zločin pôsobí. Charakteristika a typy páchateľov. Spôsob 

dokazovania. Problematika inštitútu informátora. 

KVP S+P+(VSÚ+PČP) DP JA SR Omšenie 2

9 Ukladanie a premena trestov odňatia slobody
Problematika ukladania trestov. Alternatívne tresty. Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. 

Tresty domáceho väzenia. Tresty povinnej práce. 
KVP S+P+(VSÚ+PČP) DP JA SR Omšenie 2

10 Správne súdnictvo KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

11
Postavenie a činnosť Ústavného súdu vo vzťahu 

k všeobecným súdom
KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS)

PK (celoslovenské 

podujatie)
1

12
Právo na súdnu a inú právnu ochranu v praxi ÚS 

SR
Právo na súdnu a inú právnu ochranu podľa článkov 46 až 50 Ústavy SR a ich praktické uplatnenie v praxi. KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

13

Seminár pre probačných a mediačných 

úradníkov (1. časť) "Trestná mediácia ako 

alternatíva k riešeniu sporov v trestnom konaní"

Podstata mediácie v trestnom konaní. Úlohy PaMÚ vyplývajúce zo zákonnej úpravy. Zákonné oprávnenia mediátora. 

Právne nástroje. Úvahy de lege ferenda. 
KVP PaMU PK, BB, KE 1

14
Seminár pre probačných a mediačných 

úradníkov (2. časť)

Probácia pred rozhodnutím súdu; Aplikácia trestu povinnej práce; Výkon trestu povinnej práce "s medzinárodným 

prvkom" (výkon trestu povinnej práce v rámci iného štátu EÚ alebo výkon trestu povinnej práce cudzinca v SR)
KVP PaMU PK, BB, KE 1

Probácia a mediácia (KVP)

Správne právo (KVP)

Ústavné právo (KVP)
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15 Seminár pre súdnych tajomníkov (1. časť) Súdne poplatky a trovy. Problematika úschov. Spravovací a kancelársky poriadok. KVP ST PK, BB, KE 1

16 Seminár pre súdnych tajomníkov  (2. časť) 
Podtémy seminára budú doplnené dodatočne po konzultácii s MS SR a požiadaviek ST (vyplývajúce z 1. časti seminára, 

kt. sa bude konať v prvom polroku)
KVP ST PK, BB, KE 1

17
Súdne poplatky, rozhodnutia súdu vo 

vykonávacom konaní

Trovy konania v trestnom konaní vo všeobecnej rovine. Rozbor praktických prípadov súvisiacich s poplatkami a 

trovami. Trovy konania v trestnom konaní - aplikačné problémy. KVP VSU+(PČP+AS) PK, BB, KE 1

18

Prejudiciálna otázka podľa článku 267 Zmluvy o 

fungovaní EÚ. Judikatúra Súdneho dvora EÚ pre 

oblasť policajnej a súdnej spolupráce v trestných 

veciach.

Procesné predpoklady položenia predbežnej otázky v práve EÚ podľa Lisabonskej zmluvy. Predbežná otázka v 

slovenskom trestnom práve. Hmotnoprávne otázky:    predmet predbežnej otázky podľa práva EÚ;  všeobecná 

záväznosť riešenia predbežnej otázky Súdnym dvorom EÚ. Prehľad judikatúry SD EÚ a jej aplikácia v aktuálnej praxi 

súdov  

KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

19 Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve aktuálna judikatúra v trestnom konaní,  judikatúra súdov SR, rozbor konkrétnych rozhodnutí KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

1 Francúzsky jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

2 Francúzsky jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

3 Nemecký jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

4 Nemecký jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

5 Anglický jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

Vzdelávanie pre súdnych tajomníkov (KVP)

Regionálne vzdelávanie (KVP)

Jazykové vzdelávanie (KEP)

Katedra medzinárodného, európskeho práva a cudzích jazykov (KEP) 
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6 Anglický jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

7

Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným 

prvkom a určenie rozhodného práva (nové 

nariadenie Brusel I., Brusel II., Rím I. a Rím II.)

Pôsobnosť nového nariadenia Bruselu I. (účinnosť 01/2015) – vecná, časová, osobná, teritoriálna. Príslušnosť výlučná, 

podrobenie sa príslušnosti, príslušnosť dohodnutá, príslušnosť všeobecná, príslušnosť daná na výber, vo veciach 

poistných, spotrebiteľských a pracovných zmlúv. Predbežné opatrenia. Prieskum príslušnosti národným súdom. 

Výklad nariadenia Rím I (vývoj kolízne úpravy v EÚ, rozsah pôsobnosti nariadenia, voľba práva, kolízne normy pri 

absencii voľby práva). Výklad nariadenia Rím I - (kolízna úprava chrániaca slabšiu stranu a ďalšie kolízne kritériá). 

Výklad nariadenia Rím II (pôsobnosť nariadenia a jednotlivé kolízne pravidlá). Výklad nariadenia Rím II - pokračovanie 

(jednotlivé kolízne pravidlá).                                   

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 3

8

Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území 

SR, rodinné právo, medzinárodné osvojenie, 

medzištátne únosy detí, majetkové režimy 

manželov, súvisiaca rozhodovacia činnosť 

Európskeho

Súdneho dvora v Luxemburgu 

Príslušnosť súdov v konaní a uznanie cudzích rozhodnutí. Príslušnosť súdov v konaní a výkon cudzích rozhodnutí. 

Podmienky uznania vykonateľnosti, prekážky vykonateľnosti a uznania. (seminár by nadväzoval na realizovaný 

projektový seminár krajín V4+ ERA z roku 2013)

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

9

Právny styk s cudzinou: v kontexte nariadení 

o doručovaní súdnych a mimosúdnych 

písomností a spolupráce pri vykonávaní dôkazov 

v občianskych a obchodných veciach štátov EÚ

Rozsah a novinky v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach v EÚ. Výklad nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach. 

Haagsky dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine vo veciach občianskych a obchodných z 

15.11.1965 (č. 85/1982 Zb.). Doručovanie na základe bilaterálnych zmlúv a bez zmluvného základu. Výklad nariadenia 

Rady (ES) č 1206/2001 o spolupráci členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. 

Haagsky dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 18.03.1970 (129/1976 Zb.). 

Cezhraničný dokazovania na základe bilaterálnych zmlúv a bez zmluvného podkladu. Praktická práca s Európskym 

súdnym atlasom a formulármi na webe Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného. 

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

10 Aplikácia práva EÚ v praxi všeobecných súdov 
Najčastejšie chyby pri transpozícii smerníc. Možnosť eurokonfordného výkladu európskeho práva. Aplikácia 

európskeho práva Ústavným súdom SR. 
KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

11

Európsky platobný rozkaz, európske konanie s 

nízkou hodnotu sporu a nové nariadenie 

európskom osvedčení o dedičstve

Príslušnosť súdu na vydanie EPR. Preskúmateľnosť návrhu na vydanie EPR. Zamietnutie alebo vydanie EPR. Účinky 

podania odporu proti EPR.  Nariadenie č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a 

prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (uplatňuje sa od 

08/2015)

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

12 Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ 

Seminár určený pre tých,  ktorí doteraz nemali možnosť sústavnejšie študovať základné princípy práva EU. Jeho 

cieľom je formou praktických otázok a odpovedí a prípadových štúdií ponúknuť praktikujúcemu právnikovi základnú 

orientáciu v cudzom právnom poriadku, s ktorým sa zatiaľ skôr náhodne sem tam stretáva. Seminár bude vedený 

interaktívne s dostatočným priestorom pre otázky a diskusiu. Z obsahu: 1) Identifikácia prameňov európskeho práva a 

ich vyhľadanie online: - Primárne právo (zmluvy), - Sekundárne právo (nariadenia, smernice, rozhodnutia), - Ďalšie 

praktické pramene a informácie o práve EU online, - Judikatúra Súdneho dvora, ich vyhľadanie, práce s ňou a ich 

význam pre vnútroštátnu aplikačnú prax. 2) Publikácie  a publicita európskeho práva: - Absencia slovenskej verzie 

právneho predpisu, - Rozpornosť jednotlivých jazykových verzií predpisu, - Oprava vyhláseného znenia predpisu 

(oznámenie o chybe v Úradnom vestníku). 3) Výklad práva EU: - Zvláštnosti výkladu práva EU vnútroštátnymi orgánmi, 

- Porovnávací jazykový výklad, - Autonómia právneho poriadku EU, - Argumentácia účelom a zmyslom právnej úpravy. 

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

13 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ

Seminár na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ a praxe českých a slovenských súdov približuje základné princípy 

vnútroštátnej aplikácie úniového práva. Seminár bude vedený interaktívne s dostatočným priestorom pre otázky a 

diskusiu. Z obsahu: Priamy účinok. Nepriamy účinok (zosúladený výklad). Prednosť práva EU. Reflexia prednosti v 

doterajšej ústavnej judikatúre českej a slovenskej. Obecný režim vymáhania úniového práva českými súdmi: procesná 

autonómia členského  štátu. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením práva EÚ. Ochrana základných práv v 

Európskej únii a ich aplikácia sudcom obecného súdu členského štátu. 

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

14
Aktuálne otázky disciplinárnej zodpovednosti 

sudcov, komparatívny pohľad z ČR 

Disciplinárne zavinenie a jeho posúdenie súdom. Podmienky začatie disciplinárneho konania. Odôvodnenie návrhov 

na začatie konania. Právo na obhajobu v disciplinárnom konaní. Disciplinárne potrestanie a jeho účinky. 
KEP S+(P) DP JA SR Omšenie 2

Regionálne vzdelávanie (KEP)

Celoslovenské aktivity (KEP)
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15
Možnosti súdnej ochrany práva EÚ z pohľadu 

súdneho dvora a vnútroštátnych súdov 

Prejudiciálne konanie na vnútroštátnom súde a súdnom dvore - účel a podmienky konania. Preskúmavanie súladu 

vnútroštátneho práva s právom EÚ. Limity aplikácie úniového práva vnútroštátnymi súdmi. 
KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

16
Efektívne využitie počítača, internetu a 

právnických vyhľadávačov - 1. časť

1.) Všeobecný úvod k systému fungovania a k používaniu počítača. 2). Základy vyhľadávania na internete. 3). 

Internetový portál Justičnej akadémie - www.ja-sr.sk.  4). Zbierka zákonov. 5). EUR-lex – Úradný vestník. 
KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

17
Efektívne využitie počítača, internetu a 

právnických vyhľadávačov - 2. časť

1) Ústavný súd Slovenskej republiky. 2) Ústavný súd Českej republiky. 3) EJN – Európska justičná sieť.  4) Eur_Lex, N-

Lex. 5) Rada Európy. 6) ASPI. KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

1 Československé právnické dni 2014
KEP, KSP, 

KVP
pozvaní hostia DP JA SR Omšenie 1

2. Konferencia - 10. výročie JA SR
KEP, KSP, 

KVP
pozvaní hostia DP JA SR Omšenie 1

3.
Konferencia v rámci projektu APVV „Ingerencia 

súdov do súkromnoprávnych zmlúv“

KEP, KSP, 

KVP
pozvaní hostia DP JA SR Omšenie 1

4. OJS - jarný termín 01.04.2014 - písomná časť, 08.-09.04.2014 - ústna časť
KEP, KSP, 

KVP
JA Pezinok

5. OJS - jesenný termín 30.09.2014 - písomná časť, 06.-07.10.2014 - ústna časť
KEP, KSP, 

KVP
JA Pezinok

Spoločné aktivity KSP + KEP + KVP


