
na základe expertných odporúčaní 
Shanee Benkin, kľúčového experta v 
oblasti AVP (Analýza váženia prípadov)

11.10.2019

1. STRETNUTIE PRACOVNÝCH SKUPÍN

Národný projekt „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“. 
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.



PROGRAM

11:00 – 12:30 - práca v pracovných skupinách

12:30 – 13:30 - obed v budove Filozofickej fakulty UK, Gondova 2

13:30 – 15:00 - práca v pracovných skupinách

15:00 – 15:30 - prestávka na občerstvenie

15:30 – 17:00 - práca v pracovných skupinách

17:00 – 17:15 - prestávka na občerstvenie

17:15 – 18:00 - zhrnutie, závery pracovnej skupiny a ukončenie zasadnutia
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PREDSEDA PS A MODERÁTOR PS

Predseda PS:

 Sumarizuje a na stretnutí rieši pripomienky prezentované jednotlivými členmi PS

 Sumarizuje právne názory členov PS a otvorené otázky právnej povahy členov PS a tieto prezentuje 
na paneli predsedov PS

 Zúčastní sa panelu predsedov pracovných skupín (4.11.)

Moderátor PS:

 Zodpovedný za usmerňovanie diskusie PS smerom k dosiahnutiu cieľov PS
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VOĽBA PREDSEDU PS (15 MIN)

•Po dobrovoľnom prihlásení sa člen PS stáva kandidátom

•Hlasovanie jednoduchou väčšinou

•Ak rovnosť hlasov – druhé kolo

•Ak opätovne nikto nie je zvolený – los

•Los aj v prípade, keď sa nikto neprihlási dobrovoľne
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ZADANIE 1- KONTROLA A ÚPRAVA ZOZNAMU 
SUDCOVSKÝCH AKTIVÍT (60 MIN)

Práca s dokumentom 1 (Tabuľka 1)

Prečítať a objasniť

•delenie sudcovských aktivít na aktivity súvisiace s vecou a aktivity nesúvisiace s vecou

•v každej aktivite (príslušnom stĺpci) doplniť ďalšie aktivity, ak je to potrebné 

Diskusia o zozname sudcovských aktivít:

•Chýbajú v zozname nejaké aktivity, ktoré chcete pridať? (Súvisiace s prípadmi vs. nesúvisiace s vecou)

•Zoznam možných ďalších aktivít a ich klasifikácia 

•Je klasifikácia finálnych rozhodnutí dostačujúca? (s prihliadnutím na čas)

Účel zadania: zozbierať pracovnú záťaž sudcu
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ZADANIE 2 - KONTROLA A ÚPRAVA ZOZNAMU 
TYPOV VECÍ (90 MIN)

Distribúcia a práca s dokumentom 2 

Prečítať a objasniť zadanie (15 min)

Vyplnenie tabuľky (15 min)

Diskusia o zozname typov vecí:

•Chýbajú Vám v tomto zozname nejaké typy vecí?

•Identifikujte typy vecí, ktorými sa nezaoberá sudca a mali by byť vylúčené

•Spojte preddefinované aktivity (1-4) s typmi vecí a identifikujte špecifické typy vecí, ktoré rieši senát
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ZADANIE 3 - NÁVRH SUDCOVSKEJ SNÍMKY  DŇA 
(90 MIN)

Distribúcia a práca s dokumentom 3

Diskusia o návrhu sudcovskej snímky:

 Ako by ste dokumentovali Váš deň?

 Viete klasifikovať svoje udalosti na základe tejto snímky?

 Spomeňte si na svoj deň a skúste klasifikovať, čo ste robili?

 Je to pre Vás dostatočné na zachytenie Vašich aktivít?

 Zachytili Vaše aktivity niektorý z úkonov , ktoré sú tu definované?

 Čo si myslíte o rozdelení aktivít „pojednávania/verejné vyhlásenia rozsudku“ a „príprava na 
pojednávanie“ na 2 samostatné typy?

 Diskusia o ďalších otázkach uvedených dokumente 3 pod tabuľkou

čo vieme zachytiť snímkou je Váš čas venovaný konkrétnej aktivite

Účel zadania: váha meraná časom pre typ veci

7



ZÁVER STRETNUTIA (45 MIN)

Sumarizácia a schválenie záverov v zápise zo stretnutia

Program druhého stretnutia - návrh časových snímok spojený so školením ich testovania
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