PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 0903 403 083, 0905 012 084
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

ONLINE: 2 - dňový seminár - Hĺbková sonda
do zákona o správnom konaní
Základ rozhodovacej činnosti správnych orgánov verejnej
správy, aplikácia zákona v praxi, rozšírený program

24. – 25. februára 2022

09:00 – 14:00 hod.

Seminár prebieha plnohodnotnou online formou cez platformu ZOOM, stačí Vám
iba počítač a internetové pripojenie. E-mailom dostanete pracovný materiál a odkaz
na vstup do virtuálnej miestnosti školenia. Počas celého priebehu seminára máte
možnosť sledovať lektora ako aj jeho prezentáciu a prostredníctvom chatu klásť
otázky, na ktoré vám odpovedá. Podrobnosti nájdete v organizačných pokynoch.

Lektorka:
Doc. JUDr. Jana VALLOVÁ, PhD.
Aktuálne pôsobí ako riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR.
Uznávaná odborníčka, spoluautorka legislatívnych zmien a rôznych vzdelávacích projektov so
zameraním na správne konanie. Venuje sa lektorskej a pedagogickej činnosti. Od roku 2005 je
odborným garantom a lektorom kurzu „Správne konanie – aplikácia Správneho poriadku
v praxi“ a lektorkou priestupkového konania. Publikovala viaceré články, publikácie, učebné
texty venované problematike rozhodovacích procesov v priestupkovej oblasti a vyvodzovania
administratívnoprávnej zodpovednosti.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme.

Vzhľadom na rôznorodosť procedurálnych postupov v danej právnej oblasti je poslaním
odborného seminára poskytnúť štátnym zamestnancom všetky potrebné informácie
pre profesionálne aplikovanie správneho práva pri riešení každodenných pracovných
úloh, a to predovšetkým v rámci rozhodovacích a správnych činností priamych podpôr,
nezrovnalostí a finančných vyrovnaní ako aj právnych projektových podpôr.
Cieľom odborného seminára je oboznámiť zamestnancov s právnymi normami v
oblasti správneho poriadku a kontrolnej činnosti orgánov verejnej správy, a to formou
riešením konkrétnych príkladov z praktickej aplikácie. Seminár poskytne účastníkom
dostatočný priestor na riešenie okruhu tém navrhnutých zo strany účastníkov.
Jednotlivé procesné úkony budú komentované i v nadväznosti na ustálenú
rozhodovaciu prax súdov na území Slovenskej republiky.

PROGRAM
1. deň:
1. Zásady správneho konania a ich aplikácia na osobitné správne konania pri
vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti
• Výklad základných zásad, ich záväznosť a správna aplikácia v konaní
a rozhodovaní správnych orgánov v kontexte rozhodnutí súdov SR
• Praktické príklady najčastejších porušení základných zásad
2. Doručovanie listových zásielok do vlastných rúk po novelizácii zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov vykonanou zákonom č. 149/2017 Z.z.
• Uplatňovanie fikcie doručovania listových zásielok určených do vlastných rúk
adresáta, zákonné podmienky pre uplatnenie fikcie doručenia listových zásielok
v nadväznosti na posledné legislatívne zmeny
• Kedy podľa správnosti používať obálky doporučene, obálky s doručenkou a kedy
obálky do vlastných rúk s opakovaným doručovaním?
• Doručovanie do elektronických schránok – zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - aplikácia správneho poriadku pri elektronickom podávaní
žiadostí
• Kedy
nastáva
fikcia
doručenia
pri
elektronickom
doručovaní?
3. Nariadenie ústneho pojednávania – právo alebo povinnosť správneho
orgánu?
• Nariadenie ústneho pojednávania – uplatňovanie zásady ústnosti, práva
a povinnosti účastníkov konania a správneho orgánu
• Uplatňovanie Odporúčania Výboru ministrov č. /91/1 o správnych sankciách

4. Aplikácia zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v konaní
správnych orgánov
• Povinnosť správnych orgánov využívať informačné systémy verejnej správy pri
obstaraní potrebných podkladov pre vydanie rozhodnutia, v nadväznosti na
zákon č. 177/2018 Z.z. (zákon proti byrokracii)
• Práva a povinnosti správnych orgánov v štádiu zisťovania podkladov
5. Dokazovanie v správnom konaní
• Práva a povinnosti účastníkov konania v procese dokazovania
• Postavenie svedka v procese dokazovania
• Pribratie znalca do konania, význam znaleckého posudku v procese dokazovania
6. Prostriedky pre zabezpečenie priebehu a účelu konania
• Predvolanie, jeho náležitosti v nadväznosti na rešpektovanie lehôt pri
doručovaní predvolania
• Predvedenie, zákonnosť dôvodov na predvedenie, účel predvedenia
• Uplatňovanie poriadkových opatrení v správnom konaní

2. deň:
1. Rozhodnutie správneho orgánu
• Zákonné požiadavky na vydanie rozhodnutia,
• Druhy rozhodnutí, preskúmateľnosť rozhodnutia súdom v nadväznosti na zákon
č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
• Náležitosti
rozhodnutia
a lehoty
pre
vydanie
rozhodnutia,
oznámenie rozhodnutia, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
2. Preskúmanie rozhodnutí
• Uplatňovanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
• Aplikácia základných zásad správneho konania v rámci preskúmania rozhodnutí
pri uplatňovaní riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
• Určenie odvolacieho orgánu, počítanie lehôt v odvolacom konaní, počítanie lehôt
vo všeobecnosti - ako postupovať v prípade zmeškania lehoty, keď žiadateľ
požiada o odpustenie
• Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a procesný priebeh
3. Odvolacie konanie
• Úkony prvostupňového správneho orgánu po podaní odvolania,
oneskorene podané odvolanie , odvolanie podané neúčastníkom správneho
konania
• Autoremedúra, zákonné podmienky pre uplatnenie autoremedúry
• Práva a povinnosti druhostupňového správneho orgánu v odvolacom konaní,
spôsoby rozhodovania o odvolaní

4. Uplatňovanie mimoriadnych opravných prostriedkov v správnom konaní
• Obnova konania – zákonnosť dôvodov, lehoty pre obnovu konania, príslušnosť
správnych orgánov
• Preskúmanie rozhodnutia mimoodvolacieho konania – podmienky, začatie
konania, dôvody pre zrušenie resp. zmenu právoplatných rozhodnutí
• Autoremedúra právoplatných rozhodnutí
5. Výkon rozhodnutia
• Úkony správneho orgánu pred začatím výkonu rozhodnutia
• Náležitosti rozhodnutia – hlavne odôvodnenie, v akom rozsahu uvádzať
skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie
• Začatie výkonu rozhodnutia, odloženie výkonu rozhodnutia, exekučný príkaz
a jeho náležitosti
• Druhy výkonu rozhodnutia v režime správneho konania
• Nedostatky v podaniach (podané žiadosti o poskytnutí pomoci) a ich
odstraňovanie (výzvy, lehoty na odstránenie nedostatkov)
6. Ďalšie otázky
• Akú váhu má čestné vyhlásenie prípadne iný dokument v správnom konaní a
kedy je možné ho uznať, prípadne neuznať?
• Vzťah správneho poriadku a infozákona najmä v súvislosti so sprístupnením
celého administratívneho spisu žiadateľovi o informácie
• Prerušenie konania – aké úkony môže vykonávať správny orgán, ak prerušil
konanie vo veci
• Predbežná otázka – čo všetko možno považovať za predbežnú otázku.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
ONLINE SEMINÁR - TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

Počítač, smartphone alebo tablet so stabilným pripojením na internet
s možnosťou prehrávania zvuku (reproduktory alebo slúchadlá).

Online seminár bude prebiehať prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM.
ZOOM je lídrom v modernej podnikovej video komunikácii, s jednoduchou, spoľahlivou
cloud platformou pre video a audio konferencie, spoluprácu, chat a webináre naprieč
mobilnými zariadeniami, počítačmi, telefónmi a room systémami. Pri našich online
seminároch používame všetky dostupné ochranné prostriedky na dosiahnutie
maximálnej možnej bezpečnosti videokonferencie. Pripojenie na online seminár
je možné aj cez internetový prehliadač, bez potreby inštalácie softvéru.
Pripojenie do platformy si môžete otestovať na odkaze https://zoom.us/test

Pred online seminárom od nás dostanete e-mailom pracovný materiál a odkaz na vstup
do virtuálnej miestnosti školenia s podrobnými inštrukciami. Otázky môžete počas
online seminára klásť lektorovi prostredníctvom chatu v reálnom čase.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08:30 – 09:00
09:00 – 14:00

Technická príprava účastníkov na online prezentáciu
Odborný program s 2 prestávkami

INFORMÁCIE:

Mgr. Andrej Paholík
tel.: 0905 012 084
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom alebo poštou najneskôr 5 dní
pred začiatkom seminára.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:

189,- € s DPH
V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
v prípade prezenčnej formy občerstvenie (káva, čaj, voda, napolitánka a obložená
bageta) a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2
dni pred seminárom v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Seminár 24. - 25.2.2022 - Variabilný symbol: 24022022
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácií
alebo zašleme poštou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez
ohľadu na zvolený spôsob platby).

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 0903 403 083, 0905 012 084
E-mail: proeko@proeko.sk

Názov seminára:

Dátum a čas konania:

ONLINE: 2 - dňový seminár - Hĺbková sonda do zákona o
správnom konaní

24. - 25.2.2022

09:00 – 14:00 hod.

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov.

