AVP 3369/2014/40/1
Odborné minimum, 21. - 25. máj 2018
miesto konania: Zochová, Bratislava
deň/počet hodín

pondelok
8 hod.

čas

téma

lektor

09:00 – 09:35

Otvorenie a organizačné pokyny

Anton Heretik

09:35 – 12:30

Základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti

Barbora Maliarová

13:30 – 15:00

Znalec v trestnom konaní, znalec v správnom konaní

15:00 – 17:00

Znalec v civilnom konaní, znalec ako platiteľ daní a odvodov

Martin Maliar

17:00 – 18:00

Konzultácie

Martin Maliar

09:00 – 12:00
utorok
8 hod.

13:00 – 16:00

Žiadatelia znaleckých expertíz – inštitúcie, fyzické osoby,
komunikácia s nimi, prijatie vs. odmietnutie vypracovania
znaleckého posudku.
Úkony znaleckej činnosti, ich forma a štruktúra, štruktúra
znaleckého posudku podľa prílohy Zákona o znalcoch.
Príklady konkrétnych znaleckých posudkov s akcentom na ich
preskúmateľnosť.
UZCPP – znalecký ústav z pohľadu forenznej praxe
(charakteristika, ciele, činnosť, dilemy)

Barbora Maliarová

Ivan André

Andrea Heretiková Marsalová
Anton Heretik

16:00 – 17:00

Forenzná agresológia

Anton Heretik

17:00 – 18:00

Domáce násilie vo forenznej praxi

Andrea Heretiková Marsalová

Workshop zameraný na praktickú stránku vypracovania
znaleckého posudku – formulácia častí posudku podľa uznesenia
o pribratí znalca, zviazanie, opečiatkovanie

Ivan André

11:00 – 12:00

Forenzné posudzovanie demencie

Lucia Žlnayová

13:00 – 18:00

Znalecká akadémia v psychológii a psychiatrii 2018

lektori UZCPP a pozvaní hostia

09:00 – 10:30

Rozvodové konanie z pohľadu znalca-psychológa, špecifiká
posudzovania.

Katarína Haidová

09:00 – 11:00
streda
8 hod.

10:30 – 12:00
štvrtok
8 hod.
13:00 – 15:00

Znalec v konaní pred súdom – vystupovanie znalca pred súdom,
ospravedlnenie neúčasti na súde, príprava znalca na súdne
pojednávanie.
Vyúčtovanie znaleckého úkonu – vyúčtovanie za podanie
znaleckého posudku, za dodatok k znaleckému posudku,
vyúčtovanie účasti na súdnom pojednávaní, vyúčtovanie
cestovného, vedenie elektronického denníka znalca.

15:00 – 18:00

Riadené samoštúdium podľa otázok na skúšku.

09:00 – 12:00

Konzultácie s lektormi UZCPP

piatok
8 hod.

Skúška – testová časť
13:00 – 17:00
Skúška – ústna časť

Ľubomíra Izáková

Ľubomíra Izáková

Robert Máthé

Anton Heretik
Ivan André
Andrea Heretiková Marsalová
Ľubomíra Izáková
Robert Máthé

Vzdelávanie zahŕňa tiež samoštúdium poskytnutých odborných materiálov účastníkmi v rozsahu 20 hod. ešte pred začatím podujatia.

Bližšia charakteristika prednášaných tém z legislatívnej časti:
− Základné právne predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti
- Stručná história a význam znaleckej činnosti
- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace
podzákonné právne predpisy
− Znalec v civilnom konaní
- Práva a povinnosti znalca v civilnom konaní sporovom a mimosporovom a úkony znaleckej činnosti v civilnom konaní,
- Právny vzťah medzi zadávateľom znaleckého úkonu a znalcom a súkromnoprávna zodpovednosť znalca za úkon znaleckej
činnosti.
− Znalec v trestnom konaní
- Priberanie znalca v trestných veciach, práva a povinnosti znalca a úkony znaleckej činnosti v trestnom konaní,
- Trestný čin nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu podľa § 347 Trestného zákona
− Znalec v správnom konaní
- Práva a povinnosti znalca v správnom konaní a úkony znaleckej činnosti v správnom konaní,
- Zápis a vyčiarknutie znalca zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného MS SR,
- Konanie o priestupkoch a iných správnych deliktoch v súvislosti so zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
− Znalec ako platiteľ daní a odvodov
- Práva a povinnosti znalca vo vzťahu k Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni,
- Práva a povinnosti znalca ako daňovníka.

