
Spr.: 294/2013 

Zápisnica  
z 34. zasadnutia Rady akadémie konaného 

dňa 16.05.2013 v Pezinku 
 

 
Prítomní:  
podľa prezenčnej listiny 
JUDr. Viera Petríková- ospravedlnená 
JUDr. Martin Bargel- ospravedlnený 
Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.- ospravedlnený 
 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľby na predsedov, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov – vyhodnotenie 

zaslaných návrhov 
3. Rôzne  
4. Záver 

 
 
 
Ad 1.  

Predseda privítal prítomných a konštatoval, že Rada je uznášania schopná. Následne 
vyzval prítomných na pripomienkovanie a doplnenie programu zasadnutia. Prítomní 
jednomyseľne program schválili. 
 
 
Ad 2.  
 Predseda informoval o zaslaných nomináciách kandidátov na voľby skúšobnej 
komisie, kompletný zoznam kandidátov bol predložený členom rady ako podklad na 
zasadnutie. Poznamenal, že Rada prokurátorov bola upozornená a vyzvaná na doplnenie počtu 
svojich predložených kandidátov, keďže zaslali len päť nominantov. Dr. Kopernický 
telefonicky vedúcej kancelárie JA SR uviedol, že Rada prokurátorov nemá viac kandidátov 
ako zaslala do JA SR v zmysle vyhlásených volieb. Predseda konštatoval, že celkovo bolo 
nominovaných 35 kandidátov na členov a náhradníkov skúšobnej komisie v súlade 
s vyhlásenými voľbami. 

Predseda ďalej informoval, že je potrebné postupovať v súlade s Rokovacím 
poriadkom Rady JA SR a s Volebným poriadkom pri plánovanej voľbe, ktorá sa uskutoční 
dňa 6.6.2013. Ďalej poznamenal, že medzi nominovanými kandidátmi sú aj členovia Rady JA 
SR a to Dr. Praženková, Dr. Urbancová a Doc. Čentéš, navrhuje preto, aby títo členovia boli 
z celej voľby dňa 6.6. 2013 vylúčení v súlade s Volebným poriadkom.   

V závere svojho úvodného vystúpenia navrhol postup prípravy na voľby a to 
nasledovne: 
Prijať uznesenie a zvoliť volebnú komisiu v súlade s Rokovacím poriadkom Rady JA SR na 
účely tajného hlasovania. 
Prijať uznesenie o parite v danej skúšobnej komisii v súlade so Štatútom JA SR. 
Prijať uznesenie o rozdelení predmetov v nadväznosti na prijatú paritu v danej skúšobnej 
komisii.  

Dr. Toman vyzval prítomných na diskusiu a predkladanie svojich návrhov k tomuto 
bodu programu. 

Dr. Purgat navrhol, aby parita vo volenej komisii bola prijatá taká ako v pôvodnej 
komisie, to znamená 3-kandidáti z justície a 2-kandidáti z prokuratúry. Taktiež navrhuje, aby 
predmety trestného a správneho práva ostali pre kandidátov prokuratúry. 

Dr. Urbancová informovala prítomných o tom, že sa vzdáva kandidatúry na člena 
skúšobných komisií. Rada vzala informácie na vedomie. 
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Predseda vyzval prítomných na predkladanie kandidátov na volebnú komisiu v súlade 

s Rokovacím poriadkom Rady JA SR. Dr. Toman navrhuje do volebnej komisie Dr. 
Bakošovú, Doc. Slašťana, Dr. Purgata. Prítomní nepredložili žiadne protinávrhy. Vzhľadom 
na zaujatosť pri hlasovaní v tomto bode programu, Dr. Praženková sa nezúčastní hlasovania. 
Predseda vyzval prítomných na hlasovanie jednotlivo o členoch volebnej komisie. 
Hlasovanie o kandidátke Dr. Bakošovej: 
ZA: 5 
ZDRŽAL SA: 1 
PROTI: 0 
Hlasovanie o kandidátovi Dr. Purgatovi:  
ZA: 5 
ZDRŽAL SA: 1 
PROTI: 0 
Hlasovanie o kandidátoch Doc. Slašťanovi: 
ZA: 5 
ZDRŽAL SA: 1 
PROTI: 0 
Uznesenie č. 301:  Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
určila volebnú komisiu pre účely tajného hlasovania o predsedoch, členoch skúšobných 
komisií a ich náhradníkov v zložení JUDr. Juraj Purgat (predseda), JUDr. Edita 
Bakošová (členka), Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (člen).  

Dr. Toman konštatoval, že neboli vznesené žiadne proti návrhy na určenie parity 
volenej skúšobnej komisii a preto vyzval k hlasovaniu o parite. 
Hlasovanie: 
ZA: 6 
ZDRŽAL SA: 1 
PROTI: 0 
Uznesenie č. 302: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schvaľuje v súlade s článkom VI. ods. 1 a 3 Štatútu akadémie rozloženie kandidátov 
v skúšobnej komisii nasledovne: 
: komisia č. 1 bude mať 3 kandidátov nominovaných Súdnou radou a ministrom 
spravodlivosti a 2 kandidátov bude mať nominovaných generálnym prokurátorom a 
Radou prokurátorov.     

Po schválení parity vyzval predseda Rady JA SR na hlasovanie o rozdelení 
jednotlivých oblastí práva v nadväznosti na prijatú paritu 
Hlasovanie: 
ZA: 6 
ZDRŽAL SA: 1 
PROTI: 0 
Uznesenie č. 303: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schvaľuje pridelenie jednotlivých oblasti práva v súlade s paritou v komisii č. 1 
nasledovne: 
komisia č. 1- občianske právo, obchodné právo, ústavné právo pre kandidátov Súdnej 
rady a ministra spravodlivosti, trestné právo, správne právo pre kandidátov Rady 
prokurátorov a generálneho prokurátora. 

Predseda konštatoval, že príprava na samotné voľby, ktoré sa uskutočnia dňa 6.6.2013 
v Pezinku na 35. Zasadnutí je dokončená. Ostáva iba uskutočniť osobné pohovory 
s nominovanými kandidátmi, ktorí boli pozvaní. Kancelária akadémie zašle pred konaním 
volieb presný zoznam kandidátov s uvedením, či sa zúčastnia osobného pohovoru alebo 
sa ospravedlnili. Zároveň navrhol členom volebnej komisie, aby sa dňa 6.6.2013 zišli ešte 
pred samotným začiatkom volieb, približne o 8,30h v záujme zabezpečenia plynulej 
administrácie. 
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Ad 3. 
Riaditeľ v rámci tohto bodu informoval prítomných o nasledovnom: 
• Členom Rady JA SR bol predložený dotazník kandidáta na externého člena 
pedagogického zboru JA SR na Katedru európskeho a medzinárodného práva a cudzích 
jazykov– JUDr. David Sehnálek, PhD. (odborný asistent na katedre medzinárodného 
a európskeho práva PrF MU Brno). Predložený návrh podporila Dr. Papcunová, ktorá uviedla, 
že s lektorskou činnosťou menovaného sú účastníci veľmi spokojní, čoho dôkazom je 
priložený hodnotiaci dotazník vzdelávacieho podujatia z predchádzajúceho obdobia. 
Hlasovanie:  
ZA:7  
ZDRŽAL SA: 0 
PROTI: 0 
Uznesenie č. 304: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schvaľuje JUDr. Davida Sehnáleka, PhD. za externého člena pedagogického zboru 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky na Katedru medzinárodného, európskeho 
práva a cudzích jazykov.  
• Informácia o kontrole súdnych spisov potrebných pre účely výberového konania na 
voľné miesto sudcu  v súlade s uznesením č. 299 zo dňa 20.03.2013. Riaditeľ poznamenal, že 
viac ako 70 súdnych spisov je skontrolovaných a doplnených do databázy JA SR a 200 spisov 
vyradených pre nevhodnosť, ešte dvaja členovia skúšobnej komisie z dôvodu choroby 
a pracovnej vyťaženosti neodovzdali skontrolované spisy. Rada predloženú informáciu vzala 
na vedomie. 
• Informácia ohľadne doplnenia otázok do databázy na písomnú čas OJS (odborný 
písomný test). Na základe predĺženej lehoty a informácie podanej predsedom skúšobných 
komisií zaslali otázky Dr. Leffler (ústavné), Dr. Tichý (ústavné), Dr. Švecová (občianske), Dr. 
Vanek (ústavné), Dr. Odaloš (trestné). Termín predloženia otázok bol z 20.03.2013 radou JA 
SR zmenený na 12.04.2013. Dňa 06.05.2013 bol zaslaný email všetkým členom skúšobných 
komisií s požiadavkou o zaslanie predmetných otázok do databázy. Riaditeľ v tejto súvislosti 
požiadal a apeloval aj na členov rady JA SR, aby sa dopĺňanie databázy nepodceňovalo. Rada 
vzala na vedomie predloženú informáciu. 
• Riaditeľ podal základnú informáciu týkajúcu sa ekonomických ukazovateľov  
a poukázal na to, že je veľmi nepriaznivá ekonomická situácia a opäť bol znižovaný rozpočet 
JA SR zo strany MS SR, viac informácií sa nachádza v priloženom dokumente (príloha č.1). 
• Riaditeľ ďalej informoval o novom personálnom obsadení (referent pre medzinárodné 
vzťahy, asistent tajomník sekretariátu, rehabilitačný pracovník v Omšení) na JA SR a zároveň 
podal informáciu o zmene Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry JA SR. 
• V závere prítomným pripomenul a srdečne pozval na medzinárodnú konferenciu 
Československé právnické dni 2013 v Omšení, ktorá sa uskutoční dňa 30.05.2013. 
 
 Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 06.06. 2013 
(štvrtok) so začiatkom o 09.00 hod. v Pezinku, ktorého súčasťou bude aj osobný pohovor 
s pozvanými kandidátmi na voľby skúšobnej komisie a náhradníkov.    
 
 
V Pezinku dňa 17.05.2013 
 
 
Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 

 

Overil: JUDr. Pavol Toman 



                                                                                  

 

PRÍLOHA č. 1 
 
VEC: Informácia – rozpočtové prostriedky akadémie v roku 2013 (skutkový stav, navrhované 
riešenia), návrh rozpočtu na rok 2014 
 
Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

- s účinnosťou od 01. 01. 2013 sa zmenila odvodová povinnosť pri dohodách o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, v súvislosti s uvedeným sme Ministerstvo 
spravodlivosti SR dňa 03. 12. 2012 list č. Spr. 4729/2012/684-1 požiadali o pridelenie 
rozpočtových prostriedkov v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 
20 760,- €, nakoľko pridelená čiastka v tejto kategórii nie je postačujúca a v čase 
tvorby rozpočtu a rozpisu záväzných ukazovateľov pre rok 2013 ešte nebola známa 
skutočnosť zmeny odvodovej povinnosti. Druhá žiadosť na základe doporučenia 
Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 25. 03. 2013 list č. Spr. 1413/2013/229-1 
s poukázaním na skutočnosť, že náklady na odvody za I. štvrťrok 2013 predstavovali 
čiastku 5 577,66 €, odčerpanú z prostriedkov určených na odvody zamestnancov.  

Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR:  
- žiadosť je evidovaná s tým, že rozpočet výdavkov v kategórii 620 Poistné a príspevok 

do poisťovní na rok 2013 sa bude riešiť na základe výsledkov hospodárenia najskôr po 
I. polroku 2013 v rámci možností rezortu, prípadne uplatňovaním si zvýšených 
výdavkov Ministerstva spravodlivosti SR na Ministerstve financií SR.  

 
Kategória 700 – Kapitálové výdavky 
Zhotovenie a inštalácia prístrešku na vstupe do budovy - z dôvodu bezpečnosti účastníkov 
vzdelávacieho procesu, Odborných justičných skúšok, pojednávaní Špecializovaného 
trestného súdu a verejnosti účastnej na pojednávaní a Odborných justičných skúškach 
a zamestnancov akadémie sme požiadali dňa 25. 03. 2013 list č. 1414/2013/230-1 
o pridelenie kapitálových výdavkov na inštaláciu a zhotovenie prístrešku na vstupe do 
budovy. 
Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR:  

- žiadosť bola schválená a rozpočtovým opatrením č. 23 zo dňa 22. 04. 2013 list č. 
2110/2013/225-3, realizácia prístrešku bude prebiehať po ukončení verejného 
obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou, t. j. po 15. 05. 2013. 

 
Oprava rozvodov v učebniach v DP Omšenie - zabudované podlahové rozvodné krabice vo 
veľkej a malej učebni DP Omšenie sú poškodené z dôvodu, že tieto boli vyrobené 
z nevhodného PVC materiálu, ktorý nie je určený na zvýšenú záťaž. Ich poškodenie môže 
spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, pádu a pod.. Dňa 19. 03. 2013 list č. 
1378/2013/225-1 sme požiadali o pridelenie kapitálových výdavkov na opravu rozvodných 
krabíc a s tým súvisiacu výmenu podlahovej krytiny.  
Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR:  

- žiadosť bola schválená a rozpočtovým opatrením č. 23 zo dňa 22. 04. 2013 list č. 
2110/2013/225-3, realizácia investičnej akcie bude prebiehať po ukončení verejného 
obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou, t. j. po 15. 05. 2013 v mesiaci 07 – 
08/2013 kedy neprebieha v DP Omšenie vzdelávanie. 

 
Kopírovacie zariadenie - z dôvodu závažnej poruchy na fotokopírovacom zariadení v Pezinku, 
ktorá vznikla počas Odbornej justičnej skúšky v mesiaci 03/2013 a jej odstránenie si vyžaduje 



                                                                                  

 

zvýšené náklady na opravu (1 731,60 €) sme požiadali dňa 19. 03. 2013 list č. 
1379/2013/226-1 Ministerstvo spravodlivosti SR o kapitálové výdavky na zakúpenie nového 
zariadenia na fotokopírovanie. Vzhľadom ku kráteniu rozpočtových prostriedkov v kategórii 
630 Tovary a služby nemáme možnosť dať fotokopírovacie zariadenie opraviť.  
Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR:  

- dňa 03. 05. 2013 list č. 19862/41232/2013-41 bolo spracované Ministerstvom 
spravodlivosti SR stanovisko na základe, ktorého nám bolo oznámené, že kapitálové 
prostriedky v sume 3 300,- € sú pripravené v rezerve Ministerstva spravodlivosti SR 
a budú nám rozpočtovým opatrením pridelené po ukončení verejného obstarávania 
na zákazku s nízkou hodnotou za predpokladu, že suma na zakúpenie kopírovacieho 
zariadenia sa ešte môže súťažou znížiť.  

 
Kategória 630 – Tovary a služby 

- aj napriek redukcii vzdelávacích podujatí (r. 2013 menej o 41) vo forme zrušenia 
medzinárodných vzdelávacích podujatí, zrušením Letnej jazykovej školy, či presunutia 
vzdelávacích podujatí do regiónov a prijatým úsporným opatreniam (zrušené sú 
všetky revízie, objednávky materiálových zásob a pod.) a uhrádzajú sa len povinné 
platby, ako napr. energie, telekomunikačné a poštové služby a náklady nevyhnutne 
súvisiace so vzdelávaním (dohody lektorom, strava na vzdelávacích podujatiach 
a pohonné látky) nie je možné pri súčasnej sume pridelených rozpočtových 
prostriedkov v kategórii 630 tovary a služby ako aj sume navrhovanej pre rok 2014, 
kde je opakovane navrhované ich zníženie o  48 905,- € plniť predmet činnosti 
v odbornej rovine.  Napriek maximálne efektívnemu a hospodárnemu využívaniu 
pridelených rozpočtových prostriedkov aj s ohľadom na skutočnosť, že je rozpočet 
Justičnej akadémie SR dlhodobo (od r.  2009 s výnimkou roku 2010) podhodnotený, 
nie je možné pri navrhovanej sume rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 tovary 
a služby pre rok 2013, kde je navrhované ich zníženie o  48 905,- € plniť predmet 
činnosti v rovine uvedenej v § 3 ods. 1 – 7 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej 
akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neustále zvyšujúci sa záujem tak 
cieľových ako aj iných skupín o vzdelávací proces v Justičnej akadémii SR, ako aj 
v rovine prevádzky. Situácia vznikla ešte v roku 2011, kedy sme z  dôvodu úhrady 
zálohových platieb za energie v mesiaci november a december pre Špecializovaný 
trestný súd v Pezinku a zálohové platby za elektrickú energiu a plyn pre detašované 
pracovisko Justičnej akadémie v Omšení požiadali o poskytnutie finančných 
prostriedkov v kategórii 630 tovary a služby v celkovej sume 19 500,- €. 
Rozpočtovým opatrením č. 57 nám bolo pridelených 6 500,- € uvoľnením záväzných 
ukazovateľov z vytvorenej rezervy v kategórii 640. Na základe uvedenej skutočnosti 
vznikol stav, že sme do roku 2012 prenášali neuhradené záväzky vo výške 14 889,43 
€. Na ich úhradu boli použité rozpočtové prostriedky pridelené pre rok 2012. Tieto 
prostriedky nám opätovne chýbali na konci roku 2012 napriek tomu, že sme počas 
celého tohto roku nevykazovali žiadne záväzky po splatnosti. Záväzky z decembra 
2012 boli uhradené v januári 2013 v celkovej výške 27 996,67 €. Jednalo sa o úhradu 
za el. energiu, plyn, stravné lístky zamestnancov a bežné prevádzkové náklady 
súvisiace jednak so vzdelávacími podujatiami a jednak s bezpečnosťou chodu 
prevádzky.  
 

Skutkový stav a navrhované riešenie:  



                                                                                  

 

- k 15. 05. 2013 má akadémie neuhradené záväzky vo výške 7 753,23 €, čo je dôsledok 
dlhodobo podhodnoteného rozpočtu. Napriek tomu, že sme v roku 2013 realizovali 
úhrady aj za rok predchádzajúci sa nám podarilo v priebehu I. štvrťroku prijať také 
úsporné opatrenia (zrušené sú všetky revízie, objednávky materiálových zásob 
a pod., uhrádzajú sa len povinné platby, ako napr. energie, telekomunikačné 
a poštové služby a náklady nevyhnutne súvisiace so vzdelávaním ako dohody 
lektorom, strava na vzdelávacích podujatiach a pohonné látky) na základe, ktorých 
sme nevykazovali záväzky po termíne splatnosti. Nie je však možné predpokladať 
nepredvídané prevádzkové výdavky, ktoré vznikli napr. poruchou kotolne v mesiaci 
01/2013 v celkovej výške 3 166,42 €, poruchou motorových vozidiel v mesiaci 03 – 
04/2013 vo výške 2 724,41 €, poruchami na kuchynskej peci a umývačke riadu 
v stravovacej prevádzke v DP Omšenie v celkovej výške 375,43 € a potrebou prípravy 
kopírovacích zariadení na jarný termín Odbornej justičnej skúšky v sume 772,80 €. Vo 
všetkých prípadoch sa jedná o prevádzkové výdavky na základe havarijných porúch, 
ktoré sa vyskytli bez cudzieho zavinenia. Keďže rozpočtové prostriedky nám boli 
znížené, nevieme si pre takéto situácie vytvoriť finančnú rezervu na ich riešenie.  

- navrhované riešenie vzniknutej situácie je požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR 
o úpravu rozpočtu – navýšenie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby minimálne 
o sumu 15 000,- €, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie aspoň čiastočne plynulého 
chodu prevádzky.  
 

Návrh rozpočtu pre rok 2014 
Na základe listu č. 27350/25074-2013-41 zo dňa 26. 03. 2013 doručeného poštou dňa 05. 04. 
2013 Ministerstva spravodlivosti SR sme spracovali podrobný komentár k návrhu rozpočtu 
na rok 2014 spolu s rozpisom návrhu rozpočtových prostriedkov na rok 2014 (príloha č. 1) so 
zachovaním limitov v kategóriách rozpísaných Ministerstvom spravodlivosti SR dňa 11. 05. 
2012 v tabuľkách č. 1 – 5, ktoré tvorili prílohu tohto listu.  
Dňa 13. 05. 2013 nám bola e-mailom doručená informácia, na základe ktorej máme do 22. 
05. 2013 zabezpečiť rozpis limitov na roky 2014 – 2016 s tým, že v uvedených limitoch nebol 
vôbec zohľadnený rozpis návrhu rozpočtu pre rok 2014, ktorý sme odoslali na základe 
vyššie uvedeného ministerstvu dňa 12. 04. 2013 a navyše bol rozpočet výdavkov v kategórii 
640 Bežné transfery znížený oproti roku 2013 a predchádzajúcim o sumu 2 050,- €. V tejto 
kategórii sa realizujú úhrady za členstvo v medzinárodných organizáciách (EJTN, účasť 
v projektoch ERA a pod.) čo je tiež súčasťou hlavnej činnosti akadémie vyplývajúcej z § 3 ods. 
1 – 7 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
 
Vypracovala: Zuzana Kostolányiová, metodička 
 
Predkladá: JUDr. Peter Hulla, riaditeľ 
 


