
w w w .vzdelavam e.sk

Ver ejn é k u r zy
PRÁVO A LEGISLATÍVA

JAR 2020



? AL?IE TERMÍNY

LEKTOR

Canadian Bilingual Institute

Obchodná 45

Bratislava

CEN A: 1 4 4 ,0 0  EU R S D PH

Výklad zákona prijatého NRSR d?a 26.06.2019, ktorým 

dochádza k ukon?eniu niektorých exeku?ných konaní:

- zastavenie starej exekúcie,

- rozhodná doba a jej pred??enie,

- upovedomenie o zastavení exekúcie,

- trovy zastavenej exekúcie,

- námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie,

- nový návrh na vykonanie exekúcie,

- súvisiace zmeny v Exeku?nom poriadku,

- diskusia.

JUDr. Daniel Ivanko, PhD. : 

podpredseda Okresného súdu 

Banská Bystrica, pre exeku?né    

a upomínacie  konanie, ?len 

ob?ianskoprávneho grémia. Bol 

?lenom pracovnej skupiny  pre 

prípravu a aplikáciu zákona        

o upomínacom konaní                    

a Exeku?ného  poriadku. Vo 

svojej publika?nej a lektorskej 

?innosti sa venuje  

predov?etkým exeku?nej 

agende, v ktorej úspe?ne obhájil 

aj dizerta?nú  prácu s témou: 

Ochrana a obrana povinného      

a tretích osôb v exeku?nom  

konaní. Pravidelne sa 

zú?ast?uje odborných 

vedeckých podujatí v oblasti  

OBSAH

1. APRÍL 2020

? O SA VÁM NA SEMINÁRI NAJVIAC PÁ? ILO: 

- odbornos? lektora a jeho schopnos? reagova? na otázky ú?astníkov,
- dobrá komunikácia, ?lovek z praxe,

- diskusia a praktické prípady,

- catering, organizácia a odbornos? lektora,

- forma vedenia seminára,

- prirodzený prístup predná?ajúceho,

- ve?a praktických príkladov, dobrý spôsob vedenia ?kolenia,

- spôsob vedenia seminára, otázky vs. odpovede, premostenie na skúsenosti z praxe,

- prístup a profesionalita predná?ajúceho,

- aplikácia práva z poh?adu súdu,

- odkazy na rozhodnutia odvolacích súdov,
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 Mgr. Maro? Fekete - po  absolvovaní 

Právnickej fakulty univerzity 

Komenského    v Bratislave sa  stal 

justi?ným ?akate?om Mestského súdu    

v Bratislave. Po úspe?nom  vykonaní 

odbornej justi?nej skú?ky  bol                   

v roku 2000 menovaný do funkcie  

sudcu na Okresnom súde Bratislava 

III, kde pôsobí dodnes a v rámci  

pracovného zaradenia má pridelenú 

agendu ?Cb?, teda obchodné spory. 

Vo  svojej predná?kovej ?innosti            

sa venuje predov?etkým otázkam 

Ob?ianskeho  súdneho poriadku, 

mediácie, rozhodcovského konania, 

konania  prvostup?ového súdu               

a problematike rôznych druhov 

obchodných zmlúv.           Vo  svojom 

odbore patrí                                                    

k vyh?adávaným lektorom. 

CEN A: 1 4 4 ,0 0  EU R S D PH /O SO BA

Súdna prax po pr i jat í Civi lného 
sporového por iadku - ak t uálne 
ot ázky a aplika?né problém y 

Term íny: 7. február  2020, 27. m arec 2020

- Zákon ?. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriado

? Právomoc súdu (rozhodcovského súdu)

? Príslu?nos? súdu

? Zlo?enie súdu, vylú?enie sudcov

? Strany (bývalí ú?astníci konania), procesné spolo?enstvo, intervencia, splnomocnenie

? Procesné úkony súdu, doru?ovanie, lehoty

? Podanie, ?aloba, zmena ?aloby, spä?vzatie ?aloby

? Procesný útok a procesná obrana

? Postup súdu po za?atí konania

? Predbe?né prejednanie sporu

? Pojednávanie

? Dokazovanie, dôkazné prostriedky

? Rozsudok

? Uznesenie

? Trovy konania

? Platobný rozkaz, európsky  platobný rozkaz, rozsudok pre zme?kanie, rozsudok pre uznanie nároku,  
rozsudok pre vzdanie sa nároku

? Spotrebite?ské spory, antidiskrimina?né spory, individuálne pracovné spory

? Neodkladné a zabezpe?ovacie opatrenia

- Iné opatrenia súdu

? O SA VÁM NA SEMINÁRI NAJVIAC PÁ? ILO: 

-"vecncos? predná?ajúceho a odkazy na prax, podanie predná?ky, resp. výkladu CSP ve?mi 
zrozumite?ne",

-"v?etko bolo perfektné, ve?mi dobrý servis, ob?erstvenie, kvalitný lektor a príjemné 
prostredie",

- "predná?ajúci",

- "výklad bol ve?mi vecný, zrozumite?ný, z praxe",

- "predná?ajúci, jeho postrehy a rýchla odozva",

- "praktickos? a príklady z praxe z poh?adu sudcu",

- "erudovanos? a pripravenos? predná?ajúceho".
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? O SA VÁM NA SEMINÁRI NAJVIAC PÁ? ILO: 

- Zásadné postoje ÚGKK SR z uplynulého roku 
vyplývajúce z usmernení abulletinu ÚGKK 
SR,

- Publikované rozhodnutia NS SR k 
problematike vecných práv a správnych 
konaní vsúvislosti s katastrom 
nehnute?ností,

- Nálezy ÚS SR v spojitosti s problematikou 
katastra,

- Aktuálne zmeny právnych predpisov na 
úseku geodézie, kartografie a  katastra           
v uplynulom roku.

- Diskusia.

JUDr. Jana Drá?ová: Právnickú 
fakultu UPJ? v Ko?iciach ukon?ila        
v roku 1984. Úspe?ne ukon?enou  
rigoróznou skú?kou získala v roku 
1986 titul JUDr. Po absolvovaní  
?akate?skej praxe a justi?nej skú?ky 
vykonávala od roku 1987 funkciu  
sudkyne Mestského súdu                     
v Ko?iciach. Od roku 1991 pôsobí 
ako advokátka.  Po?as preru?enia 
výkonu advokátskeho povolania 
zastávala aj funkciu  riadite?ky 
legislatívnoprávneho odboru Úradu 
geodézie, kartografie a  katastra 
Slovenskej republiky. Okrem 
advokácie sa venuje aj publika?nej   
a  lektorskej ?innosti, najmä               
v oblasti vecného, pozemkového          
a  katastrálneho práva. Je autorkou 
lomentáru k Zákonu o katastri  
nehnute?ností a o zápise 
vlastníckych a iných práv                     
k nehnute?nostiam  (Katastrálny 
zákon).

- Odborná úrove? predná?ajúcej, optimálny po?et ú?astníkov,

- vysoká profesionalita lektorky, príjemné vystupovanie, zaujímavá 
téma,

- forma prednesu, spojenie teórie a praxe

- praktické príklady, upozornenia na vhodnú judikatúru, celkový 
preh?ad,

- ve?ký obsah informácií, komplexné spracovanie témy.
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CEN A: 1 4 4 ,0 0  EU R S D PH /O SO BA
? al?í t erm ín: 19. m áj 2020

? O SA VÁM NA SEMINÁRI NAJVIAC PÁ? ILO: 

- Nové povinnosti spolo?ností a dru?stiev  pri   
zápise sídla, ?tatutára,

- Zmeny v zapisovaných údajoch o spolo?níkoch,
- Zmeny v zápisoch organiza?ných zlo?iek
- Koniec zápisu fyzických osôb do OR
- Nový proces  zru?ovania a likvidácie spolo?ností     

a dru?stiev,
- Nová právna úprava dodato?nej likvidácie,
- Zmeny návrhov na  zápis (formulárov) na zápis    

do obchodného registra a jednotný
spôsob podávania návrhov

- Diskusia

 V roku 2011 ukon?ila ?túdium na 
Právnickej fakulte Trnavskej  
Univerzity, nav?tevovala aj filozofickú 
fakultu Trnavskej Univerzity,  odbor 
politológia. ?pecializuje sa na 
korporátne právo a aplika?né  
problémy obchodného registra. Od 
roku 2012 pracovala na úseku 
Obchodného  registra Okresného 
súdu Trnava a v sú?asnosti pôsobí na 
Ministerstve  spravodlivosti 
Slovenskej republiky na Sekcii 
civilného práva, kde sa  podie?a na 
príprave novely Obchodného 
zákonníka a ?al?ích zákonov v  rámci 
projektu ?Obchodný register a ?ivotné 
situácie podnikate?ov?.

JUDr. Mgr. Veronika 
Nekorancová (Sekcia civilného 
práva, Odbor elektronizácie 
súdnictva, Ministerstvo 
spravodlivost i SR).

"spôsob vedenia seminára, prezentácia a  odbornos? lektora, spôsob 
výkladu témy, pohotové, zrozumite?né  vysvetlenie problematikys 
odkazom na vysvetlenie praktických príkladov         z  právnej praxe, 
stru?nos?, odbornos? a prejav lektorky, konkrétnos?,  aktuálnos? 
predná?ky vo vz?ahu k novele obchodného zákonníka, informácie          
k pripravovaným zmenám, ?iroká diskusia na vysokej odbornej úrovni,  
predná?ajúca bezprostredne, erudovane  a zaujímavo predná?ala tému 
v  nadväznosti na jej prax v súdnictve".
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Z O D POV ED N O S?  
Z A  ?K O D U  PRI  V ÝK O N E 

V EREJN EJ M O CI

JUDr. Tomá? Buzinger pôsobí na 

Právnom odbore Ministerstva 

pôdohospodárstva              a rozvoja 

vidieka SR,  kde sa dlhodobo 

?pecializuje na právne zastupovanie    

v súdnych konaniach         o  náhradu 

?kody                 zo zodpovednosti     

za výkon verejnej moci. Venuje sa 

tie?  publika?nej ?innosti                       

v odborných ?asopisoch Justi?ná 

revue a Právo          a  mana?ment       

v zdravotníctve. 

 1. Právny rámec

2. Vecná príslu?nos? orgánov konajúcich v mene ?tátu vo veci 
náhrady ?kody.
3. Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, 
nezákonnos? rozhodnutia a nesprávny úradný postup.
4. Rozsah zodpovednosti.
5. Predpoklady úspe?ného uplatnenia nároku na náhradu ?kody 
pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu.
6. Predbe?né prerokovanie nároku na náhradu ?kody.
7. ?aloba o náhradu ?kody, procesný postup v súdnom konaní   a 
vybraná judikatúra.
8. Lehoty.
9. Spôsob a rozsah náhrady ?kody.
10. Regresná náhrada.
11. Ústredná evidencia.

12. Diskusia 

 Seminár je pripravený pre:

a) zamestnancov a zástupcov ?tátnych orgánov (ministerstvá, iné ústredné orgány 
?s, okresné úrady)

b) zástupcov orgánov územnej samosprávy (orgánov a zamestnancov obcí, miest         
a VÚC,  verejnoprávne in?titúcie (Sociálna pois?ov?a, RTVS), orgány záujmovej  
samosprávy, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým zákon zveril  výkon 
verejnej moci.

c) notárov, exekútorov, sudcov, prokurátorov, policajtov a advokátov, koncipientov


	KatalÃ³g verejnÃ½ch kurzov pre prÃ¡vnikov JAR 2019
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6


