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Justičná akadémia Slovenskej republiky bola 

zriadená zákonom č. 548/2003 Z. z. o 
Justičnej akadémii ako rozpočtová organizácia 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky so sídlom v Pezinku. Svoju činnosť 
začala 1. septembra 2004. Je nezávislou 
inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá 
zabezpečuje, organizuje a vykonáva 
vzdelávanie sudcov, prokurátorov, súdnych 
úradníkov, právnych čakateľov prokuratúry a 
asistentov sudcov Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky. Je zriadená osobitným 
zákonom ako samostatná právnická osoba, 
ktorá je rozpočtovou organizáciou 
hospodáriacou s prostriedkami účelovo 
určenými v štátnom rozpočte. Akadémia 
okrem zabezpečovania celoživotného 
vzdelávania sudcov a prokurátorov, organizuje 
a pripravuje vzdelávanie právnych čakateľov 
prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov, 
ktoré je zavŕšené vykonaním odbornej 
justičnej skúšky. 
 

Do konca roka 2004 sa akadémia formovala 
nielen po stránke personálnej ale aj po stránke 
organizačnej. Prioritou bolo vypracovanie 

kvalitného akademického plánu na rok 2005  

ako aj postupné dobudovanie z hľadiska jej 
personálneho obsadenia. 
 

Od svojho vzniku prešla akadémia pomerne 
zložitým vývojom, ktorý sa prirodzene 
premietal do jej bežnej činnosti vrátane 
vzdelávacích podujatí. 
 

Po viac ako deväťročnej existencii môžeme 
konštatovať, že Justičná akadémia Slovenskej 

republiky nadobudla dostatok skúsenosti, 
ktoré zúročuje v skvalitnení vzdelávacieho 
procesu na strane jednej a v podobe zlepšenia 
organizačného, personálneho a materiálneho 
zabezpečenia jej chodu na strane druhej. 
 

Začiatkom roku 2007 došlo k zmene vo vedení 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky.              

JUDr. Zuzana Ďurišová sa s účinnosťou k                   
1. marcu 2007 vzdala svojej funkcie. 

V nadväznosti na to sa rada Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky uzniesla, že 
riadením akadémie bude do doby vymenovania 

nového riaditeľa poverená JUDr. Viera 
Bolebruchová, ktorá dovtedy pôsobila ako 
zástupkyňa riaditeľa. Minister spravodlivosti 
Slovenskej republiky na základe výsledkov 
výberového konania s účinnosťou od            1. 

mája 2007 vymenoval do funkcie riaditeľa 
akadémie JUDr. Petra Hullu, dovtedy stály člen 
pedagogického zboru. JUDr. Peter Hulla je 
riaditeľom akadémie aj v súčasnosti v rámci 
druhého funkčného obdobia. 
 

Rada Justičnej akadémie na svojom zasadnutí  
dňa 21. júna 2007 schválila návrh zmien 
organizačného poriadku akadémie spolu s                
novou organizačnou štruktúrou ako aj nový          

Štatút akadémie, ktorých cieľom bolo 
zefektívnenie práce a prehĺbenie 
zodpovednostnej roviny zamestnancov a 

pedagogického zboru Justičnej akadémie. 
 

V rámci viacerých zmien v organizačnej 
štruktúre sa z pôvodných 6 katedier práva 
vytvorili v súčasnosti fungujúce 3 katedry 
práva, a to:  

 katedra verejného práva, 
 katedra súkromného práva, prípravného 

vzdelávania a spoločenskovedných disciplín, 
 katedra medzinárodného, európskeho práva 

a cudzích jazykov, 

ktoré riadia vedúci katedier. V rámci zmien 
organizačného poriadku bolo vytvorené 
Detašované pracovisko Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky v Omšení, ako 
vzdelávacie zariadenie pre potreby akadémie a 
tri regionálne učebne pre jednoduchší prístup k 
vzdelávacím aktivitám v miestach aplikačnej 
praxe. 

 

Dôležitým medzníkom pre ďalšiu činnosť  
akadémie bolo schválenie dokumentu s 
názvom „Koncepcia vzdelávania Justičnej 
akadémie“ Radou akadémie dňa 21. júna 
2007, ktorý určuje dlhodobejšie smerovanie a 
ciele Justičnej akadémie v oblasti vzdelávania. 
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V roku 2011 sa uskutočnila rozsiahla revízia 
tohto dokumentu a s účinnosťou od 
01.01.2012 platí nová Koncepcia vzdelávania, 
ktorá reflektovala aj legislatívne zmeny v 
statusových zákonoch a v oblasti prípravného 
vzdelávania. 
 

Od roku 2008 akadémia uskutočňuje 
vzdelávacie podujatia vo svojom vlastnom 
zariadení v Omšení, ktoré spĺňa európske 
štandardy pre prípravné a celoživotné 
vzdelávanie. Väčšina vzdelávacích podujatí 
akadémie prebieha v budove Detašovaného 
pracoviska Justičnej akadémie Slovenskej 

republiky v Omšení pri Trenčianskych 
Tepliciach. Administratívne sídlo akadémie sa 
nachádza v Pezinku, kde sa uskutočňujú aj 
niektoré vybrané vzdelávacie aktivity.  
 

Justičná akadémia Slovenskej republiky je 

súčasťou Európskej justičnej vzdelávacej siete 
a Lisabonskej siete rady Európy. Spolupracuje 
s Európskou akadémiou práva v Trieri, s 
francúzskou Národnou školou pre vzdelávanie 
sudcov a prokurátorov v Paríži, s justičnými 
akadémiami krajín Vyšehradskej štvorky a  
ostatnými partnerskými organizáciami v rámci 
Európy. 
 

Vedenie akadémie 

 

JUDr. Peter Hulla, je sudcom Okresného súdu  
Banská Bystrica, v súčasnosti na stáži 
v Justičnej akadémii SR vo funkcii riaditeľa. 
Členom Súdnej rady SR bol od roku 2007 do 

roku 2012, od roku 2005 pôsobil ako vedúci 
katedry obchodného práva v Justičnej 
akadémii SR a od roku 2007 zastáva funkciu 
riaditeľa, v súčasnosti v druhom funkčnom 
období. Je členom legislatívnej komisie 
Ministerstva spravodlivosti SR a členom 
vedeckej rady na Právnickej fakulte Janka 
Jesenského v Sládkovičove. Podieľal sa ako 
spoluautor na viacerých odborných 
publikáciách z oblasti obchodného práva. 
 

JUDr. Dagmar Papcunová, je prokurátorkou 

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, 

momentálne dočasne pridelená na Justičnú 
akadémiu Slovenskej republiky a pôsobí vo 
funkcii zástupkyne riaditeľa akadémie. 

pedagogického zboru akadémie bola od roku 

2006 do času vymenovania do funkcie 
zástupkyne riaditeľa a aktívne sa podieľa na 

vzdelávacom procese akadémie v oblasti 
kultivácie osobnosti, etiky sudcu a 
prokurátora. Pôsobí v odbornej  Slovensko-

bavorskej komisii a je členkou komunikačnej 
siete OLAF (Európsky úrad boja proti 
podvodom) so sídlom v Bruseli. 
 

Mgr. Mario Potúček, je prokurátorom 
medzinárodného odboru Generálnej 
prokuratúry Slovenskej republiky, momentálne 
dočasne pridelený na Justičnú akadémiu 
Slovenskej republiky a od roku 2011 pôsobí vo 
funkcii vedúceho Katedry verejného práva. V 
rámci študijného plánu akadémie pôsobí ako 
aktívny lektor v oblasti efektívneho 
vyhľadávania právnych predpisov a efektívnej 
práce s počítačom s využitím internetu pre 
sudcov a prokurátorov ako aj v oblasti 
trestného práva. V oblasti medzinárodnej 
spolupráce zastupuje akadémiu vo viacerých 
pracovných skupinách našich zahraničných 
partnerov, najmä Európskej justičnej 
vzdelávacej siete. 
 

Základné údaje organizácie: 
 

Justičná akadémia Slovenskej republiky 

Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 

Detašované pracovisko: 
Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie 

IČO: 378 516 24 

DIČ: 202 188 79 67 

Štátna pokladnica, č. ú.: 7000194169/8180 

web: www.ja-sr.sk  

e-mail: akademia@ja-sr.sk  

tel. č.: +421 33 69 03 301 

fax: +421 33 69 03 320 
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Akadémia realizovala vzdelávanie v roku 2012 
v súlade so schváleným študijným plánom, 
ktorý vychádzal z obsahovej náplne 
vzdelávania pre sudcov - schválenou Súdnou 
radou Slovenskej republiky a z obsahovej 

náplne vzdelávania pre prokurátorov - určenou 
generálnym prokurátorom Slovenskej 
republiky. Tak ako v minulom období, 
akadémia pri príprave študijného plánu na rok 
2012 oslovila relevantné subjekty, všetky 
justičné autority a vyhodnotila anonymné 
dotazníky účastníkov vzdelávacích podujatí. 
Na začiatku II. polroku 2012 sa uskutočnilo 
stretnutie rady Justičnej akadémie SR s 

vedením Generálnej prokuratúry SR a 

Krajských prokuratúr SR za účelom 
skvalitnenia plánovaných seminárov pre 
prokurátorskú obec.  
 

Celkovo bolo v roku 2012 uskutočnených 120 

Celkovo bolo v roku 2012 zorganizovaných 59 
regionálnych podujatí s počtom účastníkov 
1980. 

Odborné Katedry práva  aj v roku 2012 
gestorovali: 

 Katedra verejného práva (KVP):  

Mgr. Mario Potúček, vedúci katedry 

 Katedra medzinárodného, európskeho 
práva a cudzích jazykov (KEP):  

JUDr. Dagmar Papcunová, poverená 
vedením katedry, zástupkyňa riaditeľa 
akadémie 

 Katedra súkromného práva, prípravného 
vzdelávania a spoločenskovedných disciplín 
(KSP):  

JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie  
JUDr. Katarína Strížová, vedúca kancelárie 

V rámci skvalitňovania svojich „služieb“ 
v oblasti vzdelávania justičnej obce sa 
Justičná  akadémia Slovenskej  republiky  aj  

v roku  2012 zamerala na knižnicu akadémie. 
Knižničný fond akadémie obsahuje knihy 
(3179 ks), časopisy (372 ks), elektronické 
dokumenty (20 ks), pracovné materiály 
dostupné (21 ks) v on-line katalógu. Knižnica 
ďalej pripravuje podklady do celoslovenského 
súborného katalógu časopisov pre Univerzitu 
Komenského, aktualizuje lístkovnice SEPI 
a IURA, pripravuje podklady o publikačnej 
činnosti pre získanie certifikácie akadémie, 
poskytuje rešeršnú činnosť pre cieľové skupiny 
akadémie. V roku 2012 sme zaviedli novú 
elektronickú službu, zasielanie kópie obsahu 
časopisov a nadväzujúce zasielanie kópie 
vybraných časopiseckých článkov.  
Kvantitatívne výsledky využívania tejto služby 
boli zaujímavé, počet titulov, z ktorých sa 
zasielajú obsahy  bolo 18, počet používateľov 
– objednávok bolo 21, počet strán 
skenovaných článkov bolo celkovo 592. 

V roku 2012 sme zaznamenali významný 
nárast vo využívaní knižnice cieľovými 
skupinami, najmä jej informačných služieb. 
Počet jej používateľov oproti roku 2009 sa 
zvýšil 5 násobne (z 30 na 166). Z hľadiska 
celkového počtu potenciálnych používateľov 
(prokurátorov a  sudcov) však nemôžeme byť 
spokojní s rozsahom využívania knižničných 
služieb. V súčasnosti knižnica poskytuje 

všetky svoje služby on-line.  

Počty podujatí podľa rokov 2010, 2011, 2012 
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V  roku 2012 akadémia posilnila postavenie 
svojich regionálnych pracovísk v Košiciach, v 
Banskej Bystrici a v Pezinku, a to najmä 
počtom organizovaných jednodňových 
podujatí ako aj technickou vybavenosťou 
týchto pracovísk. 
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Právnická verejnosť má priamy prístup nielen 

ku knižničným fondom ale aj k ďalším formám 
moderných knižničných a informačných 
služieb. 
 

Katedra súkromného práva, prípravného 
vzdelávania a spoločenskovedných disciplín 
obsahovo pokrýva najširší obsah odvetví 
práva.   

 

Dôraz pri výbere vzdelávacích podujatí do 
návrhu študijného plánu a pri samotnej tvorbe 

štruktúry jednotlivých seminárov sa kládol na 
podanie informácie o aktuálnej judikatúre 
v danom odvetví práva a na praktický rozbor 
prípadových štúdií.  
 

V roku 2012 Katedra súkromného práva, 
prípravného vzdelávania a 

 spoločenskovedných disciplín zaznamenala 

viacero vzdelávacích podujatí určených 
sudcom a prokurátorom, ktoré z dôvodu 
veľkého záujmu cieľovej skupiny a kapacitného 
obmedzenia priestorov musela opakovať 
v rámci kalendárneho roka.  
 

Pri realizácii medzinárodnej spolupráce 
s partnerskými inštitúciami na viacerých 
podujatiach Katedry súkromného práva, 
prípravného vzdelávania 
a spoločenskovedných disciplín vystúpili ako 
experti za oblasť rodinného práva, 
obchodného práva a v oblasti kultivácie 
osobnosti lektori z Francúzskej republiky, 

Nemeckej republiky a Českej republiky ako aj 

z iných krajín EÚ. 
 

Pri skvalitňovaní poskytovania celoživotného 
a prípravného vzdelávania sa doplnil aj zbor 

externých členov pedagogického zboru 
akadémie v rámci všetkých troch Katedier 
práva. Ku dňu 31.12.2012 pôsobí v externom 

pedagogickom zbore akadémie celkovo 104 

odborníkov z toho na KSP 39, na KVP 43 a na 

KEP 22. 

 

Na úrovni regionálneho vzdelávania sa 

uskutočnili osvedčené podujatia a pokračovalo 
vzdelávanie vyšších súdnych úradníkov v 
oblasti exekučného, dedičského konania ako aj 
v problematike súdnych poplatkov a trov 

civilného konania. 

Katedra súkromného práva, prípravného 
vzdelávania a spoločenskovedných disciplín 
v súlade s jej pôsobnosťou aj v roku 2012 

realizovala prípravné vzdelávanie právnych 
čakateľov prokuratúry. Podľa schváleného 
študijného plánu sa uskutočnili štyri 
štvordňové sústredenia v Detašovanom 
pracovisku Justičnej akadémie v Omšení so 

zameraním sa na systematické vzdelávanie vo 

vybraných oblastiach práva.  
 

Keďže právna úprava v oblasti postavenia 

čakateľov nie je v súčasnosti priaznivá, v roku 

2013 akadémia neplánuje zaradiť prípravné 
vzdelávanie do študijného plánu, avšak bude 

pokračovať v kladne hodnotených 
predskúškových sústredeniach, ktoré sú 
hmatateľnou praktickou prípravou pre 
účastníkov odbornej justičnej skúšky. Vedenie 
akadémie uvažuje aplikovať v rámci tejto 
formy vzdelávania aj nové trendy v podobe e-

learningu. 
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V rámci Katedry verejného práva prebiehalo 

vzdelávanie v roku 2012 v kontinuite s 

predchádzajúcim rokom, a to nielen z pohľadu 
charakteru realizovaných seminárov ale aj z 
pohľadu právnych odvetví. Niektoré témy 
seminárov boli z dôvodu rizika ich opakovania 
vypustené, niektoré boli rozpracované do 
širších súvislostí (téma Európskeho 
zatýkacieho rozkazu). Zopár však bolo aj 
takých seminárov, ktoré boli na základe 
dopytu – hlavne primárnej cieľovej skupiny – 

opätovne zaradené do študijného plánu 
(Právny styk s cudzinou, Katastrálne konanie, 
Ukladanie trestov a sankcií...). Je potrebné 
spomenúť aj to, že jeden druh regionálneho 
seminára bol zrušený, resp. preložený na rok 

2013. 

 

Celkovo Katedra verejného práva v roku 2012 

uskutočnila 30 seminárov, z toho 15 
dvojdňových (v Detašovanom pracovisku 

Justičnej akadémie  v Omšení) a 15 
jednodňových (tzv. regionálnych seminárov). 
V rámci cieľových skupín boli semináre určené 
v 13 prípadoch pre primárnu a sekundárnu 
skupinu (sudcovia, prokurátori, funkčne mladí 
sudcovia a prokurátori, vyšší súdni úradníci, 
právni čakatelia).  V dvoch prípadoch boli 
semináre určené pre probačných a mediačných 
úradníkov. Je potrebné na tomto mieste 
konštatovať, že budeme musieť v blízkej 
budúcnosti venovať väčšiu pozornosť 
vzdelávaniu pre súdnych úradníkov, čo je pre 
nás záväzok do budúceho roku.  
 

 

 

V uplynulom období sme mohli skonštatovať 
potešujúci fakt, že stav lektorov pôsobiacich v 
rámci Katedry verejného práva sa stabilizoval, 

ba čo viac má stúpajúcu tendenciu. Okrem už 
stálych členov externého pedagogického 
zboru sa nám podarilo „nájsť“ nových 
zdatných lektorov z radov sudcov, 
prokurátorov ale aj z iných profesií. Taktiež sa 
prehĺbila spolupráca s lektormi z Českej 
republiky. Nových kvalitných lektorov sme 
získali z Rakúska a SRN. V tomto trende by 

sme chceli pokračovať aj naďalej. 
 

Samotné semináre sa realizovali nielen v rámci 
klasickej formy prednášok ale v druhej časti 
seminárov sme sa vždy po predchádzajúcej 
dohode s lektormi zamerali na riešenie 
konkrétnych prípadových štúdií, resp. na 

riešenie aplikačných problémov z praxe. Tento 
trend riešenia konkrétnych  problémov, ktoré 
zväčša vyústili do plodnej konštruktívnej 
debaty sa osvedčil a zaznamenal 
u účastníkoch pozitívny ohlas. 
 

Vyššou úrovňou uvedenej formy vzdelávania 

bolo niekoľko tzv. workshopov, ktoré boli 
zamerané na riešenie konkrétnych problémov. 
Tieto formy sa uplatňovali najmä pri 
seminároch určených pre funkčne mladých 
sudcov a prokurátorov. 
 

Pri cieľovej skupine probačných  a mediačných 
úradníkov sa uplatnili aj formy tzv. sociálno-

psychologického výcviku. 
 

Štatistika zúčastnených osôb na vzdelávaní 
podľa cieľových skupín 
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V rámci Katedry medzinárodného, európskeho 
práva a cudzích jazykov sa v roku 2012 

pokračovalo v organizovaní odborných 
podujatí zameraných na rozbor aplikačných 
problémov a riešenia prípadových štúdií najmä 

práva Európskej únie. 
 

Veľmi  aktuálnou  témou sa stala  ochrana 

ľudských práv, rozbor aktuálnej judikatúry  
Európskeho súdu  pre  ľudské  práva 
v Štrasburgu. Tejto oblasti zorganizovala 

katedra 12 jednodňových regionálnych 
podujatí osobitne pre trestnú a civilnú oblasť 
s tým, že účastníci bezplatne obdržali aj 
knižné publikácie a výbery rozsudkov ESĽP.   
  

 

Celkovo Katedra medzinárodného, európskeho 
práva a cudzích jazykov v roku 2012 
uskutočnila 47 seminárov, z toho 7 

dvojdňových seminárov,          9 trojdňových, 

2 päťdňové a 29 jednodňových regionálnych 
seminárov.   
 

 
 

Štatistika zúčastnených osôb na vzdelávaní 
podľa cieľových skupín 

 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

KEP 

489 

259 

515 

0 
21 

82 

sudca 

prokurátor 

VSÚ 

PaMÚ 

PČP 

AS NS 

 
 

 

Z dôvodu pokračovania v systematickom 

vzdelávaní v oblasti cudzích jazykov ako aj 
veľkého záujmu zo strany cieľovej skupiny sa 
v roku 2012 pokračovalo v tradícii 
trojdňových jazykových kurzov z anglického, 
nemeckého a francúzskeho jazyka  pre stálu 
uzavretú skupinu. Okrem toho sa uskutočnila 
letná jazyková škola, ktorú účastníci vysoko 
pozitívne ohodnotili a ktorá týmto započala 
tradíciu aj do budúcnosti.  
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Justičná akadémia Slovenskej republiky tak 
ako v predchádzajúcom období, aj v roku 

2012 naplánovala  a zorganizovala dva 

termíny odbornej justičnej  skúšky. Prvý  jarný  
termín  sa  konal dňa 20. marca 2012 
(písomná časť skúšky) a v dňoch 27.-28. 

marca 2012 (ústna časť skúšky). Druhý 
jesenný termín sa konal dňa 18. septembra 

2012 (písomná časť skúšky) a v dňoch 25.-
26. septembra 2012 (ústna časť  skúšky). 

Celkovo bolo Justičnej akadémii Slovenskej 

republiky predložených 125 návrhov na 
vykonanie odbornej justičnej skúšky ministrom 
spravodlivosti SR a generálnym prokurátorom 

SR. 

 

Výsledky jarného termínu 

 

 
 

Výsledky jesenného termínu 
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V roku 2012 sa uskutočnila okrem iného aj 
voľba skúšobných komisií. Rada Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky na svojom 
zasadnutí dňa 21.06.2012 zvolia na trojročné 
funkčné obdobie tri nové skúšobné komisie a 
piatich náhradníkov. K celkovému počtu 
piatich skúšobných komisií rada Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky pristúpila najmä 
z  dôvodu  vyššieho počtu  účastníkov  na 

odbornej  justičnej  skúške v poslednom  
období ako aj k väčšej operatívnosti 
organizačného zabezpečenia ústnej časti 

odbornej justičnej skúšky.  
 

V súlade so schváleným ročným študijným 
plánom na rok 2012 ako aj Koncepciou 

vzdelávania akadémie zorganizovala Katedra 
súkromného práva odbornú prípravu 

účastníkov na odbornú justičnú skúšku. 
Celkovo sa uskutočnilo šesť štvordňových 
predskúškových sústredení v Detašovanom 
pracovisku Justičnej akadémie v Omšení, ktoré 
svojim obsahom boli zamerané na úspešne 
zvládnutie účastníka písomnej a ústnej časti 
skúšky. Lektormi predskúškových sústredení  
boli vo väčšej miere samotní skúšobní 
komisári.   
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V priebehu roku 2012 Justičná akadémia 
Slovenskej republiky pokračovala v aktívnej 
zahraničnej spolupráci  v rámci zmluvných 
partnerstiev ale tiež bola nadviazaná nová 
spolupráca, zástupcovia akadémie sa zúčastnili 
významných podujatí v zahraničí, realizovali sa 
stáže slovenských sudcov a prokurátorov v 
zahraničí a akadémia hostila viacerých 
zahraničných hostí ako v Pezinku tak aj vo 
vzdelávacom zariadení v Omšení. 
 

Justičná akadémia Slovenskej republiky tiež 
zorganizovala niekoľko seminárov so 
zahraničnou účasťou, na ktorých prednášali 
významní odborníci z justičnej obce. 
 

 
 

•  13.03. - 14.03.2012  medzinárodný  

seminár krajín V4 a Chorvátska 
„Profesionálna etika sudcu a prokurátora“, 
účasť zahraničných hostí a lektorov 
z Českej republiky, Rakúska, Bulharska, 
Francúzska 

• 17.05. - 18.05.2012 „Judikatúra a právna 
argumentácia – praktické a teoretické 
aspekty práce s vnútroštátnou a európskou 
judikatúrou“, pripravené v spolupráci s ČR 

• 12.06. - 13.06.2012 Tlačový seminár pre 
hovorcov súdov a prokuratúr SR, pod 

vedením bavorských lektorov 

•   20.09.2012 „Riadenie ľudských zdrojov – 

súdny manažment“, účasť zahraničných 
lektorov z Českej republiky a Rakúska 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prehľad prijatí zahraničných návštev 

 

V priebehu roka 2012 riaditeľ JA SR prijal: 

 

• hlavného ministerského radcu Bavorského 
ministerstva spravodlivosti a ochrany 

spotrebiteľa Dr. Helmuta Paldera, s ktorým 
bola podpísaná Dohoda o spolupráci,  

•  delegáciu Bulharskej  republiky, Najvyššieho 
kasačného súdu pod vedením jeho 
predsedu Prof. Lazara Grueva 

•    delegáciu     Arménskej   republiky,   

Ústavného súdu a Kasačného súdu pod 
vedením predsedov Gagika Harutunyana a 
Armana Mkrtumyana, 

•   delegáciu Generálnej prokuratúry a 
Akadémie Ruskej federácie, pre ktorých v 

rámci pobytu zorganizovala JA SR v 
spolupráci s GP SR odborný seminár s 
cieľom hlbšieho oboznámenia sa s postupmi 

pri výberovom konaní na obsadzovaní 
voľných pracovných miest na prokuratúre 
SR, 

•   mimoriadneho a splnomocneného 
veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko v 
SR Dr. Axela Hartmanna  

 

 

 

 

 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na úrovni vedenia JA SR sa zrealizovali 

 

Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky sa zúčastnil stretnutia pracovnej 
skupiny zameranej na výmenné projekty v 
rámci EJTN  v Krakowe a zasadnutia 

Lisabonskej siete v Paríži.  
 

Zástupkyňa riaditeľa Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky sa zúčastnila Valného 
zhromaždenia EJTN v Kodani. 

 

Predseda Rady Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky, riaditeľ a zástupkyňa riaditeľa 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky  

vycestovali do Mníchova na pozvanie hlavného 
ministerského radcu Dr. Paldera, kde boli prijatí 
na úrovni štátnej tajomníčky a vedúcej 
personálneho úradu k otázkam prípravného 
vzdelávania a prípravy justičných skúšok, ako 
aj riaditeľom Bavorskej justičnej školy 
v Pegnitz. 
 

 
 

Sudcovia a prokurátori SR: sa zúčastnili 
výmenných  a  študijných programov a  
seminárov v  Amsterdame (Obchodovanie  s  

ľuďmi),  v  Trieri  

 

(Priame európske zdaňovanie), v Prahe 
(Rodinné právo a únosy), v Luxemburgu – 

návšteva Európskeho súdu pre ľudské práva, v 
Mníchove – Európsky patentový úrad, v 
Kroměříži (Drogová problematika) ako aj 

programu THEMIS v rámci EJTN. 
 

 
 

V dňoch 30. - 31. mája 2012 sa v  
Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky v Omšení uskutočnil 
druhý ročník medzinárodnej konferencie 
„Československé právnické dni", ktorú 
usporiadala Justičná akadémia Slovenskej 
republiky v spolupráci s Právnickou fakultou 
Masarykovej univerzity v Brne. Konferencia 

bola ďalšou zo spoločných vzdelávacích aktivít 
medzi uvedenými inštitúciami, ktoré sa 
uskutočňujú  na základe Rámcovej dohody 
o spolupráci podpísanej dňa 30. novembra 
2009. Druhý ročník konferencie bol venovaný 
aktuálnej  téme „Dokazovanie v civilnom a 
trestnom konaní". S odbornými príspevkami 
vystúpili uznávané autority ako zo Slovenskej 
republiky, Českej republiky, Francúzskej  
republiky a Rakúskej  republiky  tak  aj  

z radov  justičného  a vysokoškolského 
prostredia a zástupcovia profesijných 
právnických komôr. Mnohí z nich sú súčasne 
externými členmi pedagogického zboru 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky.  
Prvoradou  úlohou  Justičnej akadémie  
Slovenskej republiky je podpora vedecko-

odbornej činnosti, ktorá má napomôcť ku 
skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a preto 
by chcela aj prostredníctvom týchto 
konferencií zaviesť tradíciu odbornej 
spolupráce nielen na úrovni súdov a prokuratúr 
ale aj v rámci širokej právnickej obce tak doma 
ako aj v zahraničí. Výstupom konferencie je 

odborná publikácia, ktorá je zverejnená na 

portáli Justičnej akadémie. 
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Agentúrou na podporu výskumu a vývoja bol 
Justičnej akadémii Slovenskej republiky 
schválený projekt APVV 0518-11 s názvom 
„Ingerencia súdov do súkromnoprávnych 
zmlúv“. Na základe uvedeného v období od 
01.07.2012 do  31.12.2015 Justičná  
akadémia  Slovenskej republiky  realizuje 

vyššie uvedený vedecko-výskumný projekt 
prostredníctvom 8 členného riešiteľského 
kolektívu: 
 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.  
hlavný riešiteľ projektu 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.   
riešiteľ projektu 

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.  
riešiteľ projektu 

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.  
riešiteľ projektu 

JUDr. Branislav Pospíšil  
riešiteľ projektu 

JUDr. Adriana Murínová  

riešiteľ projektu 

JUDr. Pavel Simon  

riešiteľ projektu 

JUDr. Peter Hulla  

riešiteľ projektu 

JUDr. Jana Bajánková  
riešiteľ projektu 

Mgr. Žofia Šuleková  

riešiteľ projektu - doktorand 

 

Cieľom projektu je pripraviť, vybudovať 
základňu pre interakciu medzi súdmi a právnou 
vedou v oblasti, riešenej v projekte a využiť 
skúsenosti jej odbornej spolupráce. Cieľom je 
tiež  identifikovať nedostatky súčasnej právnej 
úpravy a právnej praxe v tejto oblasti a 

navrhnúť riešenia na ich odstránenie. 
Riešiteľský kolektív bude okrem toho skúmať, 
či v súčasnom slovenskom práve je možné 
aplikovať zahraničné doktríny, resp. či 
slovenská judikatúra a právna úprava je 
dostatočná, a či jej vývoj (v kontexte 

navrhovanej rekodifikácie) konverguje s 
tendenciami v európskom právnom priestore 
(v kontexte snáh o prijatie Európskeho 

občianskeho zákonníka). 
 

 

 

 

Okrem celkového cieľa si riešiteľský kolektív 
stanovuje aj čiastkový cieľ – vytvorenie 

prístupnej databázy súdnych rozhodnutí v 
štruktúrovanej forme. Na dosiahnutie  cieľa  

bude využitá  súčasná infraštruktúra a 
komunikačná sieť riešiteľskej organizácie, 
ktorá predstavuje základnú vzdelávaciu 

inštitúciu nielen pre sudcov všeobecných 
súdov. 
 

V zmysle projektu sa v prvej etape: „Prípravná 
etapa“ (01.07.2012 – 31.12.2012) mal 

riešiteľský kolektív sústrediť na prehľad a 
obstaranie domácej a zahraničnej právnej 
spisby, vytvorenie dostatočnej inštitucionálnej 
prípravy pre uskutočnenie  školiacich  a  

konferenčných podujatí v rámci ďalšieho 
priebehu riešenia projektu. V tejto etape mala 
byť pripravená infraštruktúra pre databázu 
súdnych rozhodnutí, ktorá bude dopĺňaná 
postupne počas nasledujúcich fáz. 
 

Ciele kladené na úvodnú etapu sa podarilo 
naplniť a vzhľadom na jej relatívne krátke 
trvanie (šesť mesiacov) a napriek zníženiu 
poskytnutej finančnej dotácie oproti 
požadovanej sume aj podstatne prevýšiť.  
 

Bola identifikovaná a obstaraná časť potrebnej 

zahraničnej odbornej literatúry, bolo 
sfinalizované zloženie riešiteľského kolektívu 
tak, ako to vyplývalo z projektu (zahrnutie 
doktoranda), ako aj z oponentských posudkov 
k žiadosti o grant (rozšírenie o sudcu 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a 
vyrovnanie tak disproporcie medzi slovenským 
a českým Najvyšším súdom).  Zároveň bol 
vytvorený model stretnutí riešiteľského 
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kolektívu, na ktorom si môžu členovia 
kolektívu vymieňať poznatky, dosiahnuté 
výsledky a impulzy pre ďalšiu tvorbu 
(uskutočnené v roku 2012 dva krát) ako aj 

rozvrhnúť prácu v nasledujúcom období. 
 

Hoci sa v zmysle plánu mala prvá fáza 
výskumu zamerať primárne na vytvorenie 
základne pre ďalší výskum, riešitelia 
zorganizovali dve podujatia a  dosiahli aj 

parciálne výsledky vo viacerých oblastiach 
skúmania. 
 

Členovia riešiteľského kolektívu okrem 
publikovania v časopisoch a zborníkoch 
vedeckých prác aktívne vystúpili na viacerých 
konferenciách, organizovaných mimo projektu 
APVV. 

 

Podľa projektu sa v druhej etape (01.01.2013 

– 31.12.2013): „Ingerencia súdov do 
kontraktačného procesu“ členovia 
riešiteľského kolektívu zamerajú na riešenie 
zásahov do kontraktačného procesu. 
Preskúmané budú aj vplyvy nových pravidiel 
európskeho práva (vyššie spomenutý návrh 
nariadenia o európskom kúpnom práve) 
a interakcia medzi zmluvným a deliktuálnym 
právom pri nedostatkoch v kontraktácii (culpa 
in contrahendo). Osobitná pozornosť bude 
venovaná osobitostiam kontraktácie v 
spotrebiteľskom a v obchodnom práve. 
 

 

  
 

 

 

 

 

Realizácia projektu v roku 2013 bude 
ovplyvnená najmä zmenou legislatívy v oblasti 

zdaňovania dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, ktorá viedla k 
podstatnej zmene v potrebnom čerpaní 
plánovaného rozpočtu na tento rok. Z toho 
dôvodu bude podaný návrh na takú zmenu v 
rozpočte, ktorá by umožnila ďalšie riešenie 
projektu ale zasiahla by do nákladových 
položiek, ktoré netvoria nevyhnutný základ 
pre úspešné riešenie projektu. Navrhneme 
zníženie najmä mzdových nákladov, služieb a 
sčasti materiálu. 
 

Napriek týmto zásahom sa pripravuje prvé 
školiace podujatie (24.04.2013) ako aj ďalšie 
podujatia (13.-14.05.2013, 08.10.2013), 

organizované spoločne s inými inštitúciami zo 
Slovenska a Českej republiky, najmä plánovanú 
konferenciu (12.11.2013), na ktorej budú 
riešitelia prezentovať svoje výsledky.  
 

 

 
 

Justičná akadémia Slovenskej republiky 

pristúpila dohodou o partnerstve k realizácii 
viacerých projektov s partnerskými 
organizáciami v rámci Európskej únie, ktorých 
implementácia je plánovaná v priebehu rokov 

2013 a 2014. Jedná sa o projekt s Justičnou 
akadémiou Českej republiky zameraný na 
problematiku súťažného práva, projekt s ERA 

a krajinami V4 venovaný civilnej justícii 
a projekt s ENM zaoberajúci sa témou 
minoritných nomádskych menšín. 
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Príjmy 

Justičná akadémia Slovenskej republiky mala 

na rok 2012 v rámci schváleného rozpočtu 
stanovený rozpočet príjmov v sume 
16.290,00 €. Na základe rozpočtového 
opatrenia č. 7 v kategórii 200 Nedaňové 
príjmy bol upravený záväzný ukazovateľ 
príjmov na sumu 26.068,00 €. Na základe 
žiadosti Spr. 4639/2012/676-1 zo dňa 
22.11.2012 nám boli rozpočtovým opatrením 
č. 77 zo dňa 29.11.2012 príjmy upravené na 
sumu 21.568,00 €. V sledovanom období ide 
o príjmy za odvedené tržby z bufetu, 
ubytovanie, stravu, poskytovanie relaxačných 
služieb a za vzdelávanie inde neklasifikované. 
Konečná suma príjmov za sledované obdobie 

na zdroji 111 je 21.858,08 €, čo je 
percentuálnom vyčíslení  plnenie na 101,34  
%. 

 

Na základe „Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

č. APVV-0518-11“ pre rok 2012 bol rozpočet 
na riešenie projektu schválený vo výške 
27.170,00 €. Príjmy na zdroji 14 boli 
26.858,55 €, t.j. 100,00 %. Z tohto dôvodu 
bol celkový rozpočet príjmov za rok 2012 

plnený vo výške 48.714,63 €, čo je v 
percentuálnom vyčíslení 225,87 %.  
 

V roku  2012  mala  Justičná  akadémia  

Slovenskej republiky schválený rozpočet 
príjmov v sume 19.000,00 €. Konečná suma 
príjmov bola 28.273,08 €, čo v 
percentuálnom vyjadrení je 148,81 %. 
 

Výdavky 

Pôvodný schválený  rozpočet výdavkov v roku 

2012 bol v sume 652.316,00 €. Na základe 
našej žiadosti Spr. 4466/2012/640-1 zo dňa 
22.10.2012 boli rozpočtovým opatrením č. 
77 zo dňa 29.11.2012 výdavky upravené na 
sumu 677.766,00 €.  Skutočné čerpanie na 
zdroji 111 je v sume 653.909,45 €, čo je v 
percentuálnom vyčíslení 103,63 %. Čerpanie 
na zdroji 14 predstavuje čiastku 26.856,55 €, 
100,00 %. 

 

Kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania  

Rozpočet v uvedenej kategórii bol pre rok 

2012 schválený vo výške 238.581,00 € a 

následne rozpočtovým  opatrením  č.  75  zo 

dňa 22.11.2012 

upravený – navýšený o sumu 450,00 €. Na 
výplatu miezd, príplatkov a náhrad počas roku 

2012 bola použitá čiastka 230.000,94 € a na 
výplatu odmien zamestnancov za rok 2012 v 
mesiaci 11/2012 čiastka 9.030,06 €. Celkové 
čerpanie k 31.12.2012 bolo v  sume  

239.031,00 €, čo  je plnenie na 99,97 %. 

 

Kategória 620 – poistné a príspevok do 
poisťovní 
Schválený rozpísaný rozpočet v tejto kategórii 
pre rok 2012 predstavoval čiastku 88.275,00 

€. Rozpočtovým opatrením č. 77 zo dňa 
29.11.2012 boli uvoľnené záväzné 
ukazovatele čo nám umožnilo rezervu, ktorá 
sa vytvorila počas roku 2012 vo výške 
1.209,84 € použiť v kategórii 630 Tovary a 
služby na zabezpečenie prevádzkových 
nákladov. Celková čerpaná čiastka v kategórii 
620 k 31.12.2012 vo výške 87.065,16 €  

bola použitá na úhradu poistného a príspevkov 
do poisťovní z miezd zamestnancov, zo strany 
zamestnávateľa           a na odvody za 
lektorov prednášajúcich na seminároch v 
zmysle schváleného študijného plánu pre rok 
2012. Plnenie rozpočtu v tejto kategórii bolo 
100 %-né. 
 

Kategória 630 -  tovary a služby 

Pôvodný schválený rozpočet v tejto kategórii 

pre rok 2012 bol v sume 313.460,00 €. 
Následne bol rozpočtovým opatrením č. 77 zo 
dňa 29.11.2012 upravený – navýšený 
o 16.200,00 € na základe našej žiadosti z 
dôvodu nedostatku rozpočtových 
prostriedkov na energie na konečnú čiastku 
331.843,59 €. Vďaka tejto čiastke sme mohli 
uhradiť všetky záväzky za energie, tak ako 
sme uviedli v žiadosti. Nakoľko sme v roku 
2012 museli uhradiť neplánované záväzky 
napr. prenesené neuhradené záväzky z roku 
2011, za generálnu opravu kopírovacieho 
stroja v DP Omšenie,  opravu technického 
zariadenia kotolne (porucha elektroniky) v DP 

Omšenie, poskytovanie dátových služieb v  

zmysle  novej  zmluvy uzatvorenej medzi 

Ministerstvom spravodlivosti SR a 

spoločnosťou Soitron, a.s. i napriek prideleným 
rozpočtovým prostriedkom sme časť 
neuhradených záväzkov prenášali do roku 
2012. Na základe zrušenia záväzných     
ukazovateľov     prostredníctvom   už  
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spomenutého rozpočtového opatrenia boli na 
zabezpečenie plnenia prevádzkových nákladov 
použité aj finančné prostriedky z kategórie 
620 čiastka 1.209,84 € a z kategórie 640 
čiastka 973,75 €. 

 

Čerpanie na jednotlivých podložkách kategórie 
630 Tovary a služby bolo nasledovné 

 

Položka 631:  cestovné náhrady (tuzemské a 
zahraničné)  
Celkový pôvodný schválený rozpočet na tejto 
položke v sume 5.840,00 € bol upravený – 

znížený počas roku 2012 na sumu 2.408,93 € 
a k 31.12.2012 čerpaný na 100 %. Oproti 

roku 2011 predstavujú náklady na tuzemské a 
zahraničné pracovné cesty zníženie 
o 5.611,65 €, čo svedčí o maximálne 
efektívnom a hospodárnom nakladaní s 
prostriedkami rozpočtu vyplývajúcom z 

prijatých úsporných opatrení. Prostriedky boli 
použité na úhradu cestovných nákladov pri 
tuzemských (suma 900,50 €) a zahraničných 
(suma 1.508,43 €) cestách zamestnancov. Pri 

tuzemských pracovných cestách išlo v 
prevažnej  miere o účasť na regionálnych 

vzdelávacích podujatiach. Pri zahraničných 
pracovných cestách sa jednalo o zabezpečenie 
medzinárodnej spolupráce Justičnej akadémie 
SR s partnerskými organizáciami v oblasti 
vzdelávania, vedy a výskumu.  
   

Položka  632: energie, voda a komunikácie 

Schválený rozpočet v sume 116.950,27 € bol 
počas roku 2012 upravený - znížený na sumu 
99.623,60 €, čo je porovnateľná čiastka 
vynaložený v predchádzajúcom roku na tejto 
položke (nárast oproti roku 2011 o sumu 
196,32 €).  
Pri jednotlivých podpoložkách sú náklady 
nasledovné:  
632001 energie 71.214,68 € (pokles 
o 7.093,44 €), 
632002 voda 6.363,60 € (nárast o 252,73 
€),  
632003 poštové a telekomunikačné služby 
10.466,- € (pokles o 585,57 €),  
632004 komunikačná infraštruktúra 
11.579,32 € (nárast o 7.622,60 € - Soitron, 

a.s.), tzn. uvedený rozdiel – nárast oproti 
predchádzajúcemu roku aj vyššiemu počtu 
vzdelávacích podujatí v porovnaní 
 

s predchádzajúcim rokom, najmä 
v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie 
SR v Omšení, a úhrade neplánovaného záväzku 
na podpoložke 632004. 
Aj  tu  možno  poukázať  na  maximálne 
efektívne a hospodárne nakladenie s 

pridelenými rozpočtovými prostriedkami a s 
ohľadom na nepriaznivú situáciu v rezorte. 
 

Položka 633: materiál 
Pôvodný schválený rozpočet v sume 
68.269,76 € bol počas roku 2012 upravený 
na 75.241,50 €,             čo predstavuje 
celkový nárast oproti predchádzajúcemu roku 
o sumu 3.070,15 €. Najvyššie čerpanie v 
rámci tejto položky predstavujú náklady 
633006 13.323,28 €, čo je oproti 
predchádzajúcemu roku pokles o 5.574,87 € a 
náklady 633011  41.647,46 €, oproti roku 
2011 nárast o 15.039,78 €. Nárast nákladov 
je aj na podpoložke 633009, a to o 5.168,22 

€ z dôvodu zabezpečenia vzdelávacieho 
procesu aktuálnou odbornou literatúrou a 
periodikami, ktoré sú pre túto činnosť 
nevyhnutné. Na podpoložke 633013 
o 2.885,84 €, nakoľko sa jedná o nepravidelné 
výdavky na nákup licencií (platnosť niekoľko 
rokov), ich obnova bola potrebná v roku 
2012. Všetky zvýšené náklady na vybraných 
podpoložkách súvisia s nárastom vzdelávacích 
podujatí a z toho vyplývajúcich nákladov. Pri 
ostatných podpoložkách, kde to bolo možné 
sme uplatnili maximálne úsporné opatrenia, 
čím sme dosiahli oproti predchádzajúcemu 
roku pokles ná-kladov. 

 

Položka 634: dopravné 

Náklady na dopravu v roku 2012 pôvodne 
schválené v sume 18.615,80 € boli upravené 
– znížené počas roku 2012 na sumu 
18.071,86 €. Celkové náklady predstavujú 
oproti predchádzajúcemu roku nárast 
o 4.640,56 €. Zvýšené náklady sú na 
podpoložke 634001 o 3.149,19 €, na 
podpoložke 634002 o 1.649,50 € a na 
podpoložke 634005 o 283,87 €. Nárast 
nákladov na pohonné látky a karty, známky, 
poplatky súvisia s úsporou pri účasti                            
na zahraničných pracovných cestách 
(Maďarsko, Poľsko, Nemecko – partnerské 
inštitúcie pre   vzdelávanie  cieľovej   skupiny   

ako  Justičná akadémia Slovenskej republiky), 
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kde úspora za nákup leteniek predstavuje 
5.611,65 €, čo je v porovnaní s nárastom 
nákladov na uvedených podpoložkách položky 
634 úspora o 3.678,28 €. Zvýšené náklady na 

opravu a údržbu súvisia s opotrebovaním 
autoparku a s tým súvisiacich zvýšených 
nákladov. 
 

Položka  635: rutinná a štandardná údržba 

Schválený rozpočet na rok 2012 predstavoval 

čiastku 21.684,17 €, ktorá bola upravená – 

znížená na konečnú čerpanú k 31.12.2012 v 

sume 18.652,65 €, t.j. 100 % plnenie. Oproti 

roku 2011 sa jedná o pokles nákladov na tejto 

položke v sume 13.905,18 €. Najvyššie 
čerpanie je na podpoložke 635004, a to v 
sume 16.171,49 €, čo je napriek celkovej 
úspore nárast oproti predchádzajúcemu roku o 

405,15 €. Uvedená údržba a kontrola 
zariadení je nevyhnutná práve z dôvodu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
zamestnancov ako aj ochrany a bezpečnosti 
tretích osôb účastných na vzdelávacom 

procese Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky.  

 

Položka 636: nájomné za nájom 

Schválený rozpočet pre rok 2012 v sume 
450,00 € bol upravený – zvýšený na sumu 
1.080,24 €, čo je porovnateľná čiastka s 
rokom predchádzajúcim. Jedná sa o náklady za 
prenájom kopírovacieho stroja pre 
zabezpečenie Odbornej justičnej skúšky v 
jarnom a jesennom termíne. Uvedené náklady 
v roku 2013 nebudú z dôvodu, že v roku 
2012 nám boli pridelené kapitálové 
rozpočtové prostriedky na nákup 
kopírovacieho zariadenia. Ďalej sú to náklady  
na  prenájom  tlmočníckeho zariadenia pre 
zabezpečenie vzdelávacieho podujatia v 
Pezinku, kde takého zariadenie nie je a  

tlmočnícke zariadenia umiestnené v DP 
Omšenie je neprenosné. Najnižšia položka z 
čerpaného rozpočtu predstavuje prenájom 
pozemku v Omšení, čo vyplýva zo zmluvy 
uzatvorenej  ešte pred sprevádzkovaním 
Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky v Omšení so štátnym 
podnikom LESY SR za zriadenie vecného 
bremena. 
 

Položka 637: služby 

Pôvodný schválený rozpočet v sume 
81.650,00 € bol upravený na sumu  
 

 

116.764,81 €. Nárast  oproti roku 2011 je o 

sumu 16.248,93 €, čo je najvyšší nárast z 
celého rozpočtu. Súvisí to s vyšším počtom 
vzdelávacích podujatí v roku 2012, a to 

hlavne v regiónoch. Na to nadväzuje vyšší 
počet lektorov a odmien vyplatených za  
lektorskú činnosť a prípravu študijných 
materiálov na vzdelávacích aktivitách 
schválených  pre rok 2012, vyšší počet 
účastníkov vzdelávacieho procesu a s tým 
súvisiace prevádzkové náklady (pranie 

bielizne), nárast o 2.837,33 €. V súvislosti s 
medzinárodnou spoluprácou Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky a tým 
súvisiacimi spoločnými medzinárodnými 
aktivitami je nevyhnutné na týchto zabezpečiť 
tlmočnícke služby (nárast o 6.438,00 €) pre 
účastníkov všetkých participujúcich krajín. S 
týmto úzko súvisí aj nárast nákladov oproti 
predchádzajúcemu roku na podpoložke 
637004, a to o najvyššiu čiastku na tejto 

položke, t.j. 12.051,71 €. 
 

Kategória 640: bežné transfery: 

Schválený rozpočet pre rok 2012 v sume 

12.000,00 € bol na základe našej žiadosti v 
mesiaci 12/2012 rozpočtovým opatrením 
upravený - zvýšený o sumu 5.800,00 € z 
dôvodu dvoch úhrad počas roku 2012 do 
EJTN (European Judical Training Network), a 

to za rok 2012 v mesiaci 01/2012 a za rok 

2013 v mesiaci 12/2012. Zostávajúca čiastka 

na podpoložke 634015 v sume 1.826,25 € 
bola použitá na úhradu nemocenských dávok 
pre zamestnancov akadémie a suma 973,75 € 
na úhradu prevádzkových nákladov v kategórii 
630 na základe rozpočtového opatrenia č. 77 
zo dňa 29.11.2012, ktorým boli zrušené 
záväzné ukazovatele stanovené pre rozpočet 
v roku 2012. 

 

Kategória 700: kapitálové výdavky:  
V pôvodnom rozpočte pre rok 2012 nemala 

Justičná akadémia Slovenskej republiky 

schválené kapitálové výdavky.  
Na základe žiadosti Spr. 4483/2012/643-1 

zo dňa 06.11.2012 nám bola rozpočtovým 
opatrením č. 71 zo dňa 20.11.2012 pridelená 
suma 3.000,00 € účelovo určená na 
obstaranie kopírovacieho stroja. Skutočné 
čerpanie v tejto kategórii je 3.000,00 €, čo v 
percentuálnom vyčíslení je plnenie na 100 %. 
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Mesiac / služba 
Vírivá 

vaňa 

Kanadská 

vaňa 
Masáž Sauna Bazén Fittnes 

Stolný 

tenis 
Ihrisko 

SPOLU 

za mesiac: 

Január 37,00 33,00 50,00 85,00 44,00 1,00 - - 250,00 

Február 40,00 13,00 31,00 56,00 27,00 2,00 - - 169,00 

Február IV MSSR 19,00 41,00 - 31,00 13,00 - - - 104,00 

Marec 26,00 33,00 44,00 97,00 36,00 6,00 3,00 - 245,00 

Apríl 27,00 13,00 14,00 24,00 11,00 1,00 2,00 15,00 107,00 

Máj 21,00 16,00 37,00 16,00 12,00 - - 8,00 110,00 

Máj IV MSSR 5,00 4,00 
 

8,00 
 

- - - 17,00 

Jún 16,00 18,00 28,00 10,00 10,00 7,00 - 4,00 93,00 

Júl 10,00 7,00 3,00 15,00 10,00 1,00 - 10,00 56,00 

Júl IV MSSR 97,00 117,00 1,00 23,00 21,00 - - - 259,00 

August 5,00 - 5,00 19,00 16,00 1,00 10,00 - 56,00 

August IV MSSR 31,00 5,00 - 
 

4,00 - - - 40,00 

September 19,00 8,00 17,00 16,00 6,00 3,00 - - 69,00 

Október 19,00 5,00 35,00 40,00 16,00 4,00 - - 119,00 

November 50,00 6,00 22,00 45,00 21,00 4,00 2,00 - 150,00 

November IV MSSR 18,00 8,00 - 4,00 2,00 - - - 32,00 

December 17,00 7,00 13,00 16,00 7,00 - - - 60,00 

SPOLU za rok: 457,00 334,00 300,00 505,00 256,00 30,00 17,00 37,00 1 936,00 

Tvorba sociálneho fondu: 
Stav sociálneho fondu k 31.12. 2011 bol  vo 
výške 66,78 €. V roku 2012 bol poukázaný 
príspevok do sociálneho fondu vo výške 
3.071,38 €. Jeho čerpanie bolo v sume 
3.126,38 €. Z toho príspevok na stravu 

predstavoval sumu 2.080,38 € a príspevok  
na  regeneráciu  zamestnancov v  sume 

350,00 € a príspevok na dopravu v sume 
696,00 €. Aktuálny stav k 31.12.2012 bol v 
sume 11,78 €. 
 

Justičná akadémia Slovenskej republiky vo 

svojom Detašovanom pracovisku v Omšení 
okrem bežných služieb, ktorými sú 
stravovacie, ubytovacie a ďalšie služby v 
zmysle § 3 ods. 8 zákona č. 548/2003 Z. z. o 
Justičnej akadémii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  poskytuje aj relaxačné  

služby v rozsahu a za cenu určenú v  
 

Inštrukcii Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 11/2012, č. 
16127/2012/41-12921 o podmienkach 

poskytovania stravovacích, ubytovacích a 

ďalších služieb a preventívnej rehabilitácie 
sudcov zo dňa 29.03.2012 s nadobudnutím 
účinnosti dňa 01.04.2012. Okrem cieľovej 
skupiny v zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona o 
Justičnej akadémii č. 548/2003 Z. z. a o 
zmene a doplnení  niektorých zákonov,  ktorou 

sú účastníci jednotlivých vzdelávacích aktivít 
a zamestnancov akadémie, poskytuje tieto 
služby aj účastníkom vzdelávacích aktivít, 
rekreantom a zamestnancom Inštitútu 
vzdelávania MS SR. Podrobný rozpis 
jednotlivých služieb či už pre cieľovú skupinu 
alebo Inštitút vzdelávania MS SR vyčíslených 
za každý mesiac a sumárne za rok 2012 je 
uvedený v tabuľke: 
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Plnenie počtu zamestnancov: 
Z pôvodného schváleného počtu 34 
zamestnancov bol listom č. 15518/2011/41-

24727 zo dňa 03.05.2012 s účinnosťou od 
16.05.2012 počet zamestnancov upravený na 
30. 

 

Fyzický počet k  31.12.2012 bol 25 

zamestnancov. 

 

Prepočítaný počet zamestnancov Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky bol k 

uvedenému dátumu 26,5 zamestnanca. 
 

V roku 2012 bolo uzatvorených 292 dohôd o 
vykonaní práce s externými členmi 
pedagogického zboru ako aj inými lektormi v 
celkovom počte odpracovaných hodín 5514. 
 

Delenie zamestnancov podľa veku a pohlavia – 

stav k 31.12.2012 

 

Vek Muži Ženy Celkom % 

do 35 r. 3 7 10 40 % 

36 - 45 3 1 4 16 % 

46 - 60  3 7 10 40 % 

nad 60 r. 1 0 1 4 % 

Celkom 10 15 25 100 % 

Percento 40 % 60 % 100 % –––– 

 

 

Delenie zamestnancov podľa vzdelania a 

pohlavia – stav k 31.12.2012 

 

Dosiahnuté  
vzdelanie 

Muži Ženy Celkom % 

Základné 0 2 2 8 % 

Vyučený 0 0 0 0 % 

Stredné odborné 2 1 3 12 % 

Úplné stredné 3 6 9 36 % 

Úplné stredné 

odborné 
2 2 4 16 % 

Vyššie odborné 3 3 6 24 % 

Vysokoškolské 0 1 1 4 % 

Celkom 10  15  25  100 % 

 

 

 

 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovných 
pomerov v roku 2012 

 

Počet 
Nástupy 2 

Odchody 4 

 

Trvanie pracovného pomeru zamestnancov v 
roku 2012 

 

Doba trvania Počet % 

do 5 rokov 20 80 % 

do 10 rokov 5 20 % 

do 15 rokov 0  

do 20 rokov 0  

nad 20 rokov 0  

celkom 25 100 % 
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