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Vás pozýva na seminár

PRÁVNY SYSTÉM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÚČASTNÍCI:
Zamestnanci NBS, zamestnanci ostatných ústredných orgánov štátnej správy prichádzajúci
do kontaktu s legislatívou Slovenskej republiky, s právom Európskej únie alebo
medzinárodným právom. Zamestnanci pracujúci na tlačových oddeleniach. Seminár je
určený tak pre právnikov ako aj neprávnikov so záujmom rozšíriť si vedomosti v tejto
oblasti.
CIEĽ:
Pomerne v krátkom čase po vzniku samostatnej Slovenskej republiky došlo k zásadnej
transformácii ekonomiky a k splneniu podmienok prístupového procesu k Európskej únii.
Tak, ako sa menili podmienky v našej spoločnosti, musel sa meniť a prispôsobovať i náš
právny poriadok. Novými výzvami boli najmä aktualizácia vzťahu vnútroštátneho práva
k medzinárodnému právu a povinná harmonizácia nádnárodného komunitárneho práva,
dnes už na základe Lisabonskej zmluvy práva Európskej únie.
Cieľom seminára je preto pre potreby právnikov a neprávnikov zrozumiteľnou formou
poukázať na najdôležitejšie súvislosti nášho právneho systému a prehĺbiť skôr nadobudnuté
vedomosti z tejto oblasti.
OBSAH SEMINÁRA:
1 Pramene práva
1.1

Spoločnosť a právo

1.2

Právo a spravodlivosť

1.3

Materiálne a formálne pramene práva

2 Právny systém
2.1

Právna norma

2.2

Znaky právnej normy

2.3

Platnosť a účinnosť právnych noriem (retroaktivita)

2.4

Právne systémy

2.5

Vnútroštátne právo Slovenskej republiky

2.6

Medzinárodné právo

2.7

Právo Európskej únie

3 Štruktúra právneho systému
3.1

Väzby medzi právnymi normami

3.2

Hierarchia právnych noriem a ich právna sila

3.3

Verejné a súkromné právo
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3.4

Odvetvia práva

3.5

Procesné a hmotné právo

4 Vybrané ustanovenia právnych predpisov
4.1









Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (v znení
Lisabonskej zmluvy)
Zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania
aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
Zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie v znení
neskorších predpisov

LEKTOR:
JUDr. Ing. Ondrej Reichbauer, PhD.
- skúsený odborník v oblasti slovenského a európskeho práva

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

15. máj 2019

MIESTO KONANIA:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28A
Bratislava - Ružinov

GARANT PODUJATIA:

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541, 0905 436 719
fax: 02/4363 9314
e-mail: mario.golias@nbs.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.45 h – 9.00 h
9.00 h – 16.00 h

prezentácia:
vyučovanie:
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
na 1 účastníka bez DPH
na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

200,00 EUR
240,00 EUR

V účastníckom poplatku je zahrnuté občerstvenie.
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BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SK BX
1864
0308

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky, t.j. 9. mája
2019, a priloženú IDENTIFIKÁCIU PLATBY (s názvom podujatia) zašlú ihneď po jeho úhrade
na adresu IBV NBS, n. o. Pri prezentácii sa účastníci preukážu kópiou výpisu z účtu.
Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:
Záväznú prihlášku je možné stornovať a zmeny v objednaných službách sú možné iba
písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je
možné.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky v plnej výške.
DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA (TOMÁŠIKOVA 28A):


z hlavnej železničnej autobusom č. 61, zastávka Trnavská, s prípadným prestupom
na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Haburská



z autobusovej stanice Mlynské nivy autobusom č. 50, zastávka na znamenie Zalužická

Bližšie informácie o mestskej hromadne doprave v rámci Bratislavy môžete nájsť na stránke
http://www.imhd.sk/ba.
Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu:
mario.golias@nbs.sk, resp. faxom na číslo 02/4363 9314,
najneskôr do 9. mája 2019.
Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke www.ibv-nbs.sk.
Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete
na internetovej adrese http://www.ibv-nbs.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

4

