Obsahová náplň odbornej justičnej stáže
prijatá v súlade s § 149f ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súdna rada Slovenskej republiky po dohode s ministerkou spravodlivosti Slovenskej
republiky zo dňa 24. novembra 2021 schválila Obsahovú náplň odbornej justičnej stáže
uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky č. 283/2021 zo dňa 25. novembra 2021.
Odbornú justičnú stáž vykonáva justičný stážista (ďalej len „stážista“) na okresných súdoch
v obvode krajského súdu a na krajskom súde pod vedením školiteľa. Súčasťou odbornej
justičnej stáže sú aj vzdelávacie aktivity, ktoré zabezpečuje Justičná akadémia Slovenskej
republiky (ďalej len „Justičná akadémia“).
Odborné sústredenia stážistov sú organizované Justičnou akadémiou v súlade s jej
možnosťami spravidla v týchto šiestich blokoch:
1. Vstupné vzdelávanie
2. Kultivácia osobnosti, vzdelávanie v oblasti psychológie, etiky, rétoriky, komunikácie
s verejnosťou, médiami, cvičné psychologické testy a nácvik záťažových situácií
súvisiacich s výkonom funkcie sudcu
3. Vzdelávanie v oblasti súkromného práva (občianske právo hmotné, rodinné právo,
pracovné právo, obchodné právo)
4. Vzdelávanie v oblasti verejného práva (občianske právo procesné, trestné právo,
finančné právo, ústavné právo, správne právo)
5. Vzdelávanie v oblasti medzinárodného práva a práva Európskej únie
6. Repetitórium
Odborné sústredenia obsahovo vychádzajú zo znenia všetkých otázok používaných v ústnej
časti odbornej justičnej skúšky. Osobitný zreteľ sa kladie aj na rozbor stabilizovanej
judikatúry.
Justičná akadémia vyhotoví osvedčenie o každej účasti stážistu na prípravnom vzdelávaní
a zašle ho príslušnému predsedovi krajského súdu.
Absolvovanie vzdelávacej aktivity sa vyznačí vo „Výkaze praxe odborného justičného
stážistu“.
1. Vstupné vzdelávanie
V tomto bloku sa kladie dôraz na:
-

pôsobnosť sudcu v trestnom, správnom a občianskoprávnom súdnictve, prokurátora
v trestnej oblasti a v inej než trestnej oblasti,
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-

-

-

vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z.
o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy,
Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov,
metodické usmernenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, statusové
zákony súdov a prokuratúry (vrátane vybraných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
disciplinárnu zodpovednosť sudcov a prokurátorov s osobitným zreteľom
na disciplinárny súdny poriadok,
prácu s počítačom, právnickými softvérmi a internetom,
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhľadávanie medzinárodných zmlúv, právnych predpisov a rozhodnutí súdov,
využiteľnosť judikatúry súdov Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské
práva a Súdneho dvora Európskej únie.

2. Kultivácia osobnosti, vzdelávanie v oblasti psychológie, etiky, rétoriky, komunikácie
s verejnosťou, médiami, cvičné psychologické testy a nácvik záťažových situácií
súvisiacich s výkonom funkcie sudcu
V tomto bloku sa kladie dôraz na:
-

-

psychologické aspekty výkonu funkcie sudcu,
zvládanie záťažových situácií (asertivita, relaxačné techniky a pod.),
profesijnú etiku (etický základ osobnosti sudcu, aktuálnu právnu reguláciu v oblasti
profesijnej etiky sudcov, praktické príklady riešenia etických dilem - Kódex správania
sa dopĺňajúci Etický kódex),
prejavy sudcu vo vzťahu k verejnosti, sebaprezentáciu sudcu, vzťah k médiám,
rétoriku, profesionálnu komunikáciu na pracovisku a krízovú komunikáciu.

3. Vzdelávanie v oblasti súkromného práva (občianske právo hmotné, rodinné
právo, pracovné právo, obchodné právo)
V tomto bloku sa kladie dôraz na:
Občianske právo hmotné:
-

občianskoprávne vzťahy (subjekty občianskoprávnych vzťahov, predmet, obsah,
výkon a ochranu, osobnostné práva, zastúpenie, význam času),
právne skutočnosti (právne významné skutočnosti, právne úkony – náležitosti, obsah,
následky vadnosti, udalosti, fikcie),
vecné práva (vlastnícke právo – nadobúdanie, ochrana, podielové a bezpodielové
spoluvlastníctvo, vecné bremená, záložné právo),
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-

dedičské právo (predpoklady dedenia, vydedenie, dedenie zo zákona, dedenie zo
závetu, ochranu oprávneného dediča),
záväzkové právo (vznik, zmenu, zabezpečenie a zánik záväzkov, záväzky z právnych
úkonov, záväzky zo spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia),
právo duševného vlastníctva (subjekty, obsah, autorské právo a práva súvisiace
s autorským právom, práva priemyselného vlastníctva, ochranu a vymožiteľnosť).

Rodinné právo:
-

rodičov a deti (určenie rodičovstva a osvojenie, výchovu, zastupovanie dieťaťa, správu
majetku dieťaťa, náhradnú starostlivosť),
výživné (vznik, rozsah, zánik vyživovacej povinnosti, druhy vyživovacích povinností).

Pracovné právo:
-

pracovný pomer (vznik, zmenu, zánik, neplatné skončenie pracovného pomeru
a nároky z neho vyplývajúce),
náhradu škody (všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu, zodpovednosť
za schodok a stratu zverených predmetov, rozsah zodpovednosti, osobitné druhy
zodpovednosti zamestnávateľa za škodu voči zamestnancovi).

Obchodné právo:
-

-

záväzkové právo (vybrané typy zmlúv podľa Obchodného zákonníka – kúpnu zmluvu,
zmluvu o dielo, prepravnú zmluvu, zasielateľskú zmluvu a iné, poznatky z aplikačnej
praxe),
právo obchodných spoločností (obchodný podiel v s.r.o., exekúcia, BSM, vydržanie,
zriadenie záložného práva na obchodný podiel),
založenie a vznik obchodných spoločností,
zrušenie a zánik obchodných spoločností,
obchodný register (vznik, zmenu a zánik podnikateľského subjektu),
konkurzné právo (procesné ustanovenia konkurzného práva a Civilného sporového
poriadku, spory o právnu neúčinnosť právnych úkonov so zameraním na poznatky
z rozhodovacej činnosti, spory o určenie pohľadávok so zameraním na poznatky
z rozhodovacej činnosti, postavenie prokurátora v konkurznom konaní, opravné
prostriedky).

4. Vzdelávanie v oblasti verejného práva (občianske právo procesné, trestné právo,
finančné právo, ústavné právo, správne právo)
V tomto bloku sa kladie dôraz na:
Občianske právo procesné:
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-

-

-

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom a účinnom znení (ďalej
len „CSP“), zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom
a účinnom znení (ďalej len „CMP“) a zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
v platnom a účinnom znení (ďalej len „SSP“),
základné znaky civilného procesu (princípy, právomoc, príslušnosť súdu,
strany/účastníci konania, zastúpenie, účasť prokurátora a úkony prokurátora,
neodkladné opatrenia, zabezpečovacie opatrenia a iné opatrenia súdu),
konanie v prvej inštancii podľa CSP a CMP,
opravné prostriedky podľa CSP a CMP,
upomínacie konanie v zmysle zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní
a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2021 Z. z .,
oddlženie v zmysle §166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Trestné právo hmotné:
-

-

-

-

-

-

-

základné zásady trestnej zodpovednosti (pojem trestného činu, základné znaky
skutkovej podstaty trestného činu, náležitosti trestnoprávnej zodpovednosti, okolnosti
vylučujúce protiprávnosť činu, zánik trestnosti a trestu),
trestnú zodpovednosť právnických osôb v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
druhy a ukladanie trestov a ochranných opatrení, zásady pre ich ukladanie, výmery
trestov, ukladanie úhrnného a súhrnného trestu, aplikácia asperačnej zásady a zásady
„trikrát a dosť “, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Trestný zákon“),
zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými
prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
probáciu a mediáciu v trestnom konaní,
osobitnú právnu úpravu týkajúcu sa obetí trestných činov,
osobitné ustanovenia o trestnom stíhaní mladistvých, výklad pojmov podľa piatej
hlavy všeobecnej časti Trestného zákona, vymedzenie pojmu „mladistvý a vek blízky
veku mladistvého“, základné zásady trestnej zodpovednosti mladistvých, osobitosti
postavenia mladistvých, výchovné opatrenia voči mladistvým, ukladanie trestov
mladistvým,
trestné činy proti životu a zdraviu, trestné činy proti rodine a mládeži, trestné činy
proti slobode a ľudskej dôstojnosti (priblíženie skutkových podstát najdôležitejších
trestných činov z prvej, druhej a tretej hlavy osobitnej časti Trestného zákona),
trestné činy proti majetku, trestné činy hospodárske, trestné činy všeobecne
nebezpečné a trestné činy proti životnému prostrediu (priblíženie najdôležitejších
skutkových podstát zo štvrtej, piatej a šiestej hlavy osobitnej časti Trestného zákona),
trestné činy proti republike, trestné činy proti poriadku vo verejných veciach, trestné
činy proti iným právam a slobodám, trestné činy vojenské, trestné činy proti ľudskosti,
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trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové (priblíženie najdôležitejších
skutkových podstát zo siedmej až dvanástej hlavy osobitnej časti Trestného zákona).
Trestné právo procesné:
-

-

-

-

-

-

základné zásady trestného konania, pôsobnosť a príslušnosť súdov, strany v trestnom
konaní, vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb, obhajcu,
poškodeného, splnomocnenca poškodeného a zúčastnenej osoby, úkony v trestnom
konaní v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“),
zaistenie osôb a vecí podľa Trestného poriadku (dôvody a trvanie väzby, nahradenie
väzby, zadržanie, domové a osobné prehliadky, vstup do obydlia, zabezpečovanie
informácií, zadržanie, otvorenie a zámenu obsahu zásielok),
zaisťovanie majetku, spolupráca s Úradom na správu zaisteného majetku,
zabezpečovanie a prijateľnosť elektronických dôkazov v trestnom konaní,
dokazovanie podľa Trestného poriadku (dokazovanie všeobecne, svedkov, znalcov
a odbornú činnosť, ostatné dôkazné prostriedky),
fázy trestného konania, prípravné konanie, konanie pred súdom podľa Trestného
poriadku (prípravné konanie – vyšetrovanie, hlavné pojednávanie a jeho priebeh,
rozhodovanie súdu na hlavnom pojednávaní, verejné a neverejné zasadnutie),
rozhodnutia v trestnom konaní a opravné prostriedky podľa Trestného poriadku
(rozsudok, uznesenie, príkaz, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí, opravné
prostriedky proti rozhodnutiam, oprávnené osoby, lehoty, konanie o nich a spôsoby
rozhodnutia o opravných prostriedkoch),
mimoriadne opravné prostriedky podľa Trestného poriadku (obnova konania,
dovolanie, zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní a spôsoby
rozhodovania o ich),
osobitné spôsoby konania a výkon jednotlivých druhov trestov a ochranných opatrení
podľa Trestného poriadku (konanie proti mladistvým, konanie proti ušlému, dohoda
o vine a treste, výkon jednotlivých druhov trestov a ochranných opatrení).

Správne právo:
-

zákon č. 71/1967 Zb. o Správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
daňové zákony a konanie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
stavebné konanie, prokurátorský dozor a súdny prieskum v stavebných veciach,
konanie vo veciach katastra, prokurátorský dozor a súdny prieskum vo veciach
katastra,
služobný pomer (štátnu službu, štátnu službu policajtov, colníkov, vojakov),
rozhodovanie obcí a VÚC (pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej
správy),
rozhodovanie v sociálnej agende,
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-

rozhodovanie vo veciach azylu a cudzincov.

Ústavné právo:
-

deľbu moci, princípy slovenského konštitucionalizmu,
ústavnú úpravu základných práv a slobôd,
ústavné postavenie súdov a prokuratúry,
legislatívny proces,
postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky a konanie pred ním,
vzťah súdov a prokuratúry k ostatným ústavným orgánom.

Predchádzanie prieťahov v súdnych konaniach/reštančných vecí
Manažment obehu spisu/určovanie priorít vybavovania vecí
5. Vzdelávanie v oblasti medzinárodného práva a európskeho práva
V tomto bloku sa kladie dôraz na:
Všeobecný úvod
- vzťah medzinárodného, európskeho a vnútroštátneho práva,
- zásady aplikácie medzinárodného a európskeho práva a ich prameňov,
- Elektronické pramene práva, zdroje právnych informácií, uľahčovanie justičnej
spolupráce
- Eur-lex, Európsky portál elektronickej justície, manuály MS SR,
- Európske justičné siete a Súdne siete Slovenskej republiky,
- Prejudiciálne konanie a iné konania pred Súdnym dvorom EÚ.
Justičná spolupráca v občianskych a obchodných veciach
- Medzinárodné právo súkromné a procesné v práve SR (zákon č. 97/1963 Zb.),
- Významné medzinárodné dohovory v oblasti MPS a ich aplikácia
- Dohovory Haagskej konferencie
- bilaterálne zmluvy
- iné
- Európske predpisy v oblasti MPS a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra
2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach (prepracované znenie nariadenia „Brusel I“),
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008
o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky („Rím I“),
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007
o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“),
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra
2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004,
ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007,
ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu,
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-

-

-

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15 mája 2014
o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov
s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych
a obchodných veciach,
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1823 z 10. októbra 2016, ktorým
sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 655/2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu
na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok
v občianskych a obchodných veciach,
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci
a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach
rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)
č. 1347/2000 („Brusel IIa“),
Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom
práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej
povinnosti,
Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi
členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných
veciach,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra
2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych
a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností)
a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 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,
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1329/2014 z 9. decembra 2014,
ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 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,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016
o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia
požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii
a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013
o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach,
Rozhodnutie Rady z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej justičnej siete
pre občianske a obchodné veci (2001/470/ES),
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Justičná spolupráca v trestných veciach
- Justičná spolupráca v trestných veciach v práve SR (5. časť Trestného poriadku +
samostatné zákony / resp. nový zákon o just. spolupráci v trestných veciach)
- Významné medzinárodné dohovory v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach
a ich aplikácia
- Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach
- Európsky dohovor o vydávaní
- Dohovor RE o počítačovej kriminalite („Budapeštiansky dohovor“)
- Dohovor RE o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii
ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu ( „Varšavský dohovor“)
- Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu („UNTOC“)
- Dohovor OSN proti korupcii („UNCAC“)
- Dohovor OECD o boj s podplácaním zahraničných verejných činiteľov
v medzinárodných obchodných transakciách
- bilaterálne zmluvy
- iné
- Európske predpisy v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach a súvisiaca
judikatúra Súdneho dvora EÚ
- nariadenie EP a Rady (EÚ) 2018/1805 zo 14. novembra 2018 o vzájomnom
uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu
- nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 2018/1727 o Agentúre Európskej únie pre
justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení
rozhodnutia Rady 2002/187/SVV
- nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva
posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry
- rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači
a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
- rámcové rozhodnutie Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene
a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV,
2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných
práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide
o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní
- rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní
zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa
ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej
slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii
- rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní
odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní
- rámcové rozhodnutie 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní
zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely
dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EU z 13. decembra 2011
o Európskom ochrannom príkaze
- rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní
zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie
- rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní
zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako
alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014
o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
- rozhodnutie Rady 2008/976/SVV zo 16. decembra 2008 o Európskej justičnej
sieti vo väzbe na inštrukciu 38/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
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-

-

-

republiky z 26. októbra 2017 č. 68/2017/83/K18, ktorou sa ustanovuje
organizácia a pôsobnosť Súdnej siete pre trestné veci Slovenskej republiky
rámcové rozhodnutie Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009
o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich
urovnávaní

vybavovanie dožiadaní z cudziny a právnu pomoc, doručovanie písomností,
európske a medzinárodné právo trestné (uznávanie a výkon rozhodnutí o peňažnej
sankcii v Európskej únii, uznávanie a výkon majetkového rozhodnutia vydaného
v trestnom konaní v Európskej únii, uznávanie a výkon rozhodnutí, ktorými sa ukladá
trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii, uznávanie a výkon
rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo
probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii, odovzdávanie, uznávanie
a výkon rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii,
európsky vyšetrovací príkaz, medzinárodný zatýkací rozkaz, vydávacia väzba,
európsky zatýkací rozkaz a pod.),
prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie.

6. Repetitórium
V tomto bloku sa kladie dôraz na:
-

rekapituláciu nadobudnutých vedomostí,
simuláciu pojednávania,
praktické cvičenia zamerané na osvojenie si procesných postupov a návykov
nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu,
rozbor praktických prípadov v trestnej a v inej než trestnej oblasti,
vyhotovovanie rozhodnutí v trestnej a v inej než trestnej oblasti,
vyhodnotenie pripravenosti uchádzačov lektormi.

Stanovené učebné osnovy vzdelávania (odborné témy), by sa mali zameriavať na aktuálne
potreby prispôsobené na mieru cieľovej skupine, pri využívaní rôznych učebných formátov
metód odbornej prípravy.
Obsahová náplň odbornej justičnej stáže (odborná príprava na pracovisku/súde alebo
vzdelávacie aktivity), by sa mali zameriavať na aktuálne dôležité témy, na zlepšovanie
odborných schopností a zručností, na správne uplatňovanie európskeho práva s reflektovaním
sledovania prijatých nových právnych noriem a významných zmien v platnej právnej úprave
jednotlivých oblastí práva.
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