
Informácie pre účastníkov 

Cieľová skupina: osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti 
ochrany prírody a krajiny 
 
Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie s maturitou 
 
Záverečná skúška: sa uskutoční formou písomného testu, ktorého obsahom 
budú témy prezentované v rámci vzdelávacieho programu. Získanie 
Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho 
vzdelávania je podmienené účasťou na záverečnej skúške. 
 

Organizačné pokyny 

Termín konania:  21. –  23. marec 2017 
 
Termín skúšky:    6. alebo 12. apríl 2017 
 
Miesto konania:  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) 
    Tajovského 28  
 975 90 Banská Bystrica 
 
Finančné zabezpečenie: vložné na vzdelávací program sa neplatí.  
Cestovné náklady, stravu, prípadne ubytovanie účastníka hradí vysielajúca 
organizácia, resp. účastník sám! Organizátor zabezpečí občerstvenie.  
Bezplatná účasť na akreditovanom vzdelávaní je podmienená 
absolvovaním záverečnej skúšky. 

Záväzná prihláška: k pozvánke je priložená záväzná prihláška, ktorú je 
potrebné poslať obratom, najneskôr do 17. marca 2017 na e-mailovú 
adresu: opak@sazp.sk 

 
 
Kontaktná osoba: 
Mgr. Lucia Šávoltová 
Tel.: 048/43 74 177, 0908 919 522 
e-mail: opak@sazp.sk , www.sazp.sk 

 

 

 

 

 

  

 
  

 
 
 
 
 
 

Pozvánka 
na program akreditovaného vzdelávania 

 
 
 

Právne myslenie a logika 
 

21. – 23. marec 2017 
Banská Bystrica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdelávací program Ochrana prírody a krajiny (OPaK) je akreditovaný 
 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
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Program 
 

Utorok, 21. 3. 2017 
9.20 – 9.30 hod.     Otvorenie  
 
9.30 – 11.45 hod.   Základy práva, právny systém SR a EÚ  

 Podstata práva 

 Právo a ostatné systémy noriem 

 Prirodzené a pozitívne právo 

 Pramene práva 

 Otázky právnej sily 

 Ako nájsť adekvátne právne texty? 
  JUDr. Milan Hagovský 

11.45 – 12.30 hod.   Prestávka na obed 
 
12.30 – 14.00 hod.   Legislatívne pozadie – slovenský kontext a európsky kontext 

• Úloha parlamentu a vlády 
• Úloha samospráv 
• Kompetencia ostatných štátnych organizácií a mimovládnych organizácií 
• Vlastnícke vzťahy a ich právna úprava pre záujmy OPaK   
• Legislatíva EÚ v kontexte SR právneho systému 

             JUDr. Milan Hagovský 
14.00 – 14.15 hod.   Prestávka 
 
14.15 – 17.15 hod.   Najdôležitejšie právne koncepcie a termíny v oblasti ochrany 
prírody a krajiny    

• Ústavné práva, spravodlivosť, diskriminácia, dispozičné oprávnenie,  
          spôsobilosť na právne úkony 

• Fyzické a právnické osoby 
• Základy zmluvného práva 
• Úlohy štátu 
• Trestné činy týkajúce sa ochrany prírody a krajiny 

      JUDr. Milan Hagovský 

Streda, 22. 3. 2017 
 
8.15 – 12.00 hod.    Kvalita a kvantita právnej úpravy 

• Financovanie 
• Kontrola výkonnosti a požiadavky kvality, plnenia medzinárodných záväzkov 

 
 
 
 
 

 
 
Právna úprava vybraných aspektov   

• Metódy platieb poskytovateľom  a  ich dopad na služby 
• Kontrahovanie a manažment OPaK 
• Základný balík výhod na Slovensku 
• Problematika cezhraničnej spolupráce 
• Ďalšie nástroje 

JUDr. Milan Hagovský 
12.00 – 13.00 hod.   Prestávka na obed 
 
13.00 – 15.15 hod.   Zodpovednosť jednotlivých subjektov 

• Morálna zodpovednosť 
• Etická zodpovednosť 
• Disciplinárna zodpovednosť 
• Záväzkovoprávna a deliktuálna zodpovednosť, náhrada škody podľa  

          občianskeho práva 
• Trestná zodpovednosť 

   JUDr. Milan Hagovský 

Štvrtok, 23. 3. 2017 
 
8.15 – 12.00 hod.   Tvorba práva pre oblasť ochrany prírody a krajiny a ŽP 

 Základy tvorby práva 

 Hlavné kroky legislatívnej prípravy 

 Hodnotenie dopadu regulácie, hodnotenie dopadu zdravia 

 Charakteristika tvorby práva v oblasti, príklady 

 Zjednodušovanie  práva   
   JUDr. Milan Hagovský 
12.00 – 12.45 hod.   Prestávka na obed  
 
12.45 – 15.00 hod.   Regulačné opatrenia inštitúcií 

• Prečo inštitúcie realizujú regulačné opatrenia? 
• Typy regulačných opatrení 
• Proces tvorby regulačných opatrení inštitúcií 

Ďalšie dôležité oblasti sektorového práva 
• Aktuálne otázky legislatívy 
• Prehľad regulačných opatrení EÚ v oblasti  

         JUDr. Milan Hagovský  
15.00 – 15.15  Ukončenie vzdelávania 

 
*Zmena programu vyhradená! 


