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813 70 Bratislava 

     

   EURÓPSKA ÚNIA          

Program školenia  

30. 05. 2022 
„Poskytovanie príspevku z EŠIF a ochrana finančných záujmov EÚ  

z hľadiska praktickej implementácie a súdnej praxe“ 

8,00 – 8,30 hod.  Registrácia 

8,30 – 10,00 hod. 
Systém ochrany finančných záujmov EÚ v jednotlivých fázach poskytovania príspevku z fondov EÚ 
(od prípravy výzvy po skončenie udržateľnosti projektu). 
Lektori: Mgr. Zuzana Bollová, advokát, doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA, ÚŠP GP SR 

10,00 – 10,15 hod.  Prestávka 

10,15 – 12,15 hod. 
Analýza trestnoprávnej úpravy v oblasti poškodzovania finančných záujmov EÚ, s dôrazom na 
ustanovenia § 261 až § 263 Trestného zákona a na ustanovenie § 225 Trestného zákona, v kontexte 
Dohovoru o ochrane finančných záujmov EÚ, jeho protokolov, aktuálnych smerníc a nariadení EÚ. 
Činnosť orgánov činných v trestnom konaní a medzinárodných orgánov v systéme ochrany 
finančných záujmov EÚ. 
Lektori:  doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA, ÚŠP GP SR, Mgr. Zuzana Bollová, advokát  

12,15 – 12,45 hod.  Obed 

12,45 – 14,45 hod. 
Aplikačná prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ 
vo všeobecnosti, so zameraním na rozhodovaciu prax Špecializovaného trestného súdu 
a Najvyššieho súdu SR. Aplikačná prax týkajúca sa riešenia nezrovnalostí a vymáhania neoprávnene 
vyplatených čiastok späť prostredníctvom civilných súdov, uplatnením náhrady škody 
poskytovateľom ako poškodeným v rámci trestného konania a riešenie nezrovnalostí 
prostredníctvom správneho konania, to všetko na základe rozhodnutí slovenských súdov a Súdneho 
dvora EÚ.  
Lektori: doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA, ÚŠP GP SR, Mgr. Zuzana Bollová, advokát 

14,45 – 15,00 hod.  Prestávka  

15,00 – 16,30 hod. 
Aplikačná prax týkajúca sa riešenia nezrovnalostí a vymáhania neoprávnene vyplatených čiastok 
späť prostredníctvom civilných súdov, uplatnením náhrady škody poskytovateľom ako poškodeným 
v rámci trestného konania a riešenie nezrovnalostí prostredníctvom správneho konania, to všetko 
na základe rozhodnutí slovenských súdov a Súdneho dvora EÚ.   
Diskusia                                                                                                   
Lektori: Mgr. Zuzana Bollová, , advokát, doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA, ÚŠP GP SR 

Školenie je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 


