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Save the date! 

Panelová diskusia na tému práva obvineného v trestnom 

konaní a právo byť prítomný na konaní pred súdom 

 

sa koná  dňa 22. októbra 2019 

 od 14:00 do 16:30 

na Fakulte managementu UK,  č. m. 410  

(4.poschodie, Odbojárov 10,Bratislava) 

 
Vážené dámy a vážení páni,  

 

v nadväznosti na semináre organizované v dňoch 28. a 29. júna 2019 , týkajúce sa posilnenia práv 

obvineného si Vás týmto dovoľujeme pozvať na podujatie s nasledovným názvom: 

Panelová diskusia na tému Práva obvineného v trestnom konaní s  dôrazom  na právo byť prítomný na 

konaní pred súdom v rámci projektu PRESENT podporeného Európskou úniou.  

Cieľom projektu  je  poukázať na posilnenie  práva obvineného na prítomnosť v trestnom konaní ako aj 

na poukázanie  určitých aspektov prezumpcie neviny v rámci členských štátov EÚ.  

V rámci riešenia  projektu boli sformulované konkrétne odporúčania na ochranu všetkých práv 

obvineného v priebehu celého trestného konania. 

Doterajšie výsledky riešenia projektu PRESENT budú prezentované a celkovo vyhodnotené v rámci 

panelovej diskusie. Závery z diskusie budú vo forme odporúčaní postúpené Európskej komisii ako jeden 

z výstupov z tohto projektu. 

 

Tešíme sa na vašu účasť! 

 

Vašu účasť potvrďte na adresu: Eleonora.benova@fm.uniba.sk.  

 

Program podujatia je nasledovný: 

mailto:Eleonora.benova@fm.uniba.sk
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Projekt  - PRESENT,  
panelová diskusia  

 

AGENDA 

14:00 – 14:20  Registrácia účastníkov 

14:20 – 14:45  Oficiálne otvorenie panelovej diskusie 

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave 

Predstavenie projektu PRESENT  

prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc., Fakulta managementu UK v Bratislave 

14:45 – 15:30  Panelová diskusia 

Téma: Implementácia a možnosti zlepšenia smernice 

216/343 (EU)  

prof. JUDr. D. Novačková, PhD. (moderátor) Fakulta managementu UK v 

Bratislave 

doc. JUDr. Ján Matlák, PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave 

PhDr. JUDr. S. Treľová, PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave 

pplk. JUDr. Veronika Marková, PhD., Akadémia Policajného zboru  SR v 

Bratislave 

JUDr. Mária Krošláková, Úrad vlády SR, Sekcia vládnej legislatívy 

15:30 – 15:45  Prezentácia PRESENT Webinar 

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave 

15:45 – 16:15  Q&A 

16:15   Záver, vyhodnotenie a občerstvenie 


