Výročná správa
o činnosti Justičnej akadémie
za rok 2006
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1. Organizácia – infraštruktúra
1.1 Historický vývoj
Justičná akadémia (ďalej len JA) bola zriadená zákonom č. 548/2003 Z.z. o Justičnej
akadémii ako rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky so
sídlom v Trnave. Svoju činnosť začala 1. septembra 2004, kedy bola za riaditeľku
vymenovaná JUDr. Zuzana Ďurišová, predsedníčka senátu Najvyššieho súdu SR a jej
zástupkyňou sa stala prokurátorka JUDr. Viera Bolebruchová. Základnou úlohou akadémie je
zabezpečovať, organizovať a vykonávať vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych
úradníkov, ako aj justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry. Keďže pôvodne
plánované priestory v Trnave neboli k dispozícii, sídlo JA sa presunulo do budovy bývalého
Okresného súdu Pezinok.
Do konca roka 2004 sa akadémia formovala ako po stránke personálnej, tak aj po
stránke organizačnej. Prioritou bolo vypracovanie kvalitného akademického plánu na rok
2005. Pri vypracovaní návrhu akademického plánu sa prihliadalo predovšetkým k aktuálnym
legislatívnym zmenám, a to najmä na rekodifikáciu trestného práva, ale tiež práva
konkurzného, rodinného a občianskeho procesného. Akademický plán bol po schválení Radou
akadémie uverejnený na internetovej stránke. Od 1. januára 2005 začala Justičná akadémia
(JA) postupne napĺňať ciele, pre ktoré bola zriadená, realizáciou schváleného akademického
plánu na letný (od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005) a zimný semester (od 1. 9. do 31. 12. 2005).
V priebehu roka 2005 sa akadémia postupne budovala z hľadiska jej personálneho obsadenia,
pričom do konca roka nárast počtu zamestnancov JA dosiahol konečný počet

23

zamestnancov. Nárast počtu zamestnancov súvisel aj so skutočnosťou, že od 1. septembra
2005 prešla správa administratívnej budovy v Pezinku do správy JA, takže bolo potrebné
zabezpečiť aj činnosti, ktoré dovtedy zabezpečoval jej predchádzajúci správca, OS Pezinok,
resp. od 1. 1. 2005 OS Bratislava III. Novelou zákona o JA, zákonom č. 319/2005 Z.z. sa
sídlom akadémie od 1. 9. 2005 stal Pezinok, čím došlo k zosúladeniu reálneho stavu so
zákonným. V priebehu roka sa postupne dobudoval aj pedagogický zbor JA, v ktorom
v súčasnosti pôsobí 102 externých členov z radov sudcov, prokurátorov, ako aj iných
vysokoškolsky vzdelaných osôb, ktorých odborné zameranie je využiteľné pre sudcov
a prokurátorov, čo umožňuje zabezpečovanie vzdelávania na vysokej odbornej úrovni.

1.2

Organizačná štruktúra
Akadémia sa člení na tieto základné organizačné zložky (schéma č.1):

a)

Katedry

b)

Kancelária akadémie

c)

Útvar vzdelávania

d)

Útvar ekonomiky a vnútornej správy

Akadémia momentálne zamestnáva v pracovnom pomere 23 zamestnancov vo
verejnom záujme / č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme /, z toho v kancelárii
akadémie 4 zamestnancov, na útvare vzdelávania 5 zamestnancov a na útvare ekonomiky a
vnútornej správy 14 zamestnancov.
schéma č.1
RIADITEĽ
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Akadémia zabezpečuje vzdelávanie na jednotlivých úsekoch prostredníctvom týchto
katedier:
a)

katedra občianskeho, rodinného a pracovného práva,

b)

katedra obchodného práva,

c)

katedra správneho a finančného práva,

d)

katedra trestného práva,

e)

katedra komunitárneho a medzinárodného práva,

f)

katedra jazykov, psychológie, iných spoločenských vied a informatiky.

Výber členov pedagogického zboru uskutočňuje rada na návrhy ministra, súdnej rady,
sudcovských rád, generálneho prokurátora a riaditeľa podľa Zásad výberového konania na
funkciu vedúceho katedry a členov pedagogického zboru, schválených radou. Pedagogický
zbor tvoria stáli a externí členovia. Stálym členom pedagogického zboru sa môže stať sudca
alebo prokurátor, ktorý vykonáva svoju funkciu po dobu minimálne piatich rokov.
Vedúceho katedry vymenúva a odvoláva riaditeľ na návrh (súhlas) Rady na základe
výsledkov výberového konania.
Vedúci katedry najmä:
 zodpovedá za riadne a včasné plnenie úloh katedry najmä za spracovania koncepcie
výchovy a vzdelávania akadémiou, učebných a tematických plánov
 zodpovedá za riadne a včasné plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie vzdelávania a z
akademických plánov
 vyhodnocuje vzdelávacie aktivity v rámci katedry z hľadiska splnenia ich účelu a
ďalšieho obsahového zamerania
 zabezpečuje prípravu členov pedagogického zboru k jednotlivým vzdelávacím
aktivitám
 plní ďalšie úlohy na úseku vzdelávania v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a internými predpismi.
Vedúci organizačného útvaru
 riadi organizačný útvar a jeho zamestnancov
 organizuje, koordinuje a kontroluje činnosť riadeného útvaru
 vedúci útvarov a vedúci katedier pri zabezpečovaní a plnení úloh akadémie vzájomne

spolupracujú v záujme riadneho chodu akadémie a včasného plnenia jej úloh
 vo vzťahu k podriadeným pracovníkom predkladá vedúci organizačného útvaru
 riaditeľovi akadémie návrhy na finančné a iné ohodnotenie zamestnancov útvaru
 zodpovedá za kvalifikovaný a profesionálny výkon práce útvaru, za včasnosť, kvalitu
a úplnosť vypracovávaných správ, podkladov a ostatných výstupov z činnosti útvaru
 zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútroorganizačných a riadiacich opatrení riaditeľa akadémie a za celkové výsledky činnosti
útvaru
 zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom a za hospodárenie s finančnými
prostriedkami.

Kancelária akadémie
Kancelária akadémie je organizačný útvar vytvárajúci organizačno-technické
podmienky pre výkon funkcie riaditeľa akadémie, Rady akadémie a ďalších organizačných
útvarov.
Kancelária akadémie najmä:
 organizačne zabezpečuje činnosť akadémie, a to aj v rámci medzinárodnej spolupráce
a plní úlohy na úseku styku s verejnosťou
 zabezpečuje spoluprácu s príslušnými útvarmi vzdelávania rezortu Ministerstva
spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúry SR
 zodpovedá za včasné, správne a komplexné spracovanie materiálov pre rokovanie
Rady akadémie
 v plnom rozsahu zabezpečuje všetky písomné podklady pre rokovanie Rady
organizačne zabezpečuje porady riaditeľa, vrátane spracovania zápisníc z rokovaní
vedie evidenciu úloh vyplývajúcich z pracovných porád riaditeľa a z ďalších rokovaní
a kontroluje ich plnenie
 vypracováva plán služobných ciest riaditeľa, organizačne pripravuje zahraničné
 a ostatné pracovné cesty riaditeľa
 organizačne zabezpečuje prijatie zahraničných delegácií a v prípade potreby
tlmočnícku a prekladateľskú činnosť
 organizuje

prijímanie

pracovných

návštev

riaditeľa,

vrátane

ich

časového

harmonogramu
 sprostredkováva styk so zástupcami masmediálnej komunikácie ako aj verejné
vystúpenia riaditeľa

 zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu organizačno-riadiacich aktov, najmä po
formálnej stránke
 zabezpečuje posudzovanie predložených zmlúv a návrhov zmlúv a vedie ich centrálnu
evidenciu
 vypracováva stanoviská a pripomienky k materiálom právneho charakteru zabezpečuje
plnenie úloh vyplývajúcich z registratúrneho poriadku a z registratúrneho plánu,
evidovanie, ukladanie a ochranu registratúrnych záznamov
 zabezpečuje plnenie oznamovacej povinnosti podľa zákona o slobodnom prístupe
 k informáciám
 vedie evidenciu sťažností, podnetov a oznámení; vybavuje ich a kontroluje plnenie
opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
 zabezpečuje, riadi a kontroluje plnenie úloh na úseku civilnej a požiarnej ochrany
zabezpečuje aktualizáciu internetovej stránky akadémie
 zabezpečuje súčinnosť s orgánmi územnej samosprávy, štátnej správy
 zabezpečuje vedenie personálnej agendy, vrátane uzatvárania pracovných zmlúv plní
úlohy na úseku sociálnej politiky
 dbá na dodržiavanie schválenej systemizácie
 vykonáva priebežnú a následnú kontrolu
 plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa
Útvar vzdelávania
Útvar vzdelávania plní najmä tieto úlohy:
 vedie evidenciu externých členov pedagogického zboru
 zabezpečuje vyhotovenie dekrétov externého lektorského zboru
 zabezpečuje dohody o vykonaní práce
 na základe podkladov odborných katedier spracúva komplexný ročný študijný plán
koncepciu vzdelávania vrátane materiálového a ostatného zabezpečenia
 organizačne zabezpečuje priestory pre jednotlivé semináre a školenia
 vypracúva a vyhodnocuje dotazníky za jednotlivé školenia
 spracúva pripomienky, námety na zabezpečenie (témy, spôsob vykonávania
seminárov... )
 zabezpečuje vedenie evidencie sudcov (sudcovské karty)
 vypracúva certifikáty o vykonaní justičnej skúšky
 vypracúva a aktualizuje knižničný poriadok

 predkladá návrh na rozšírenie knižničného fondu odbor. literatúrou
 informuje zamestnancov a lektorov o knižničnom fonde a aktuálnych prírastkoch
vypracúva správy a hodnotenia plánov a činností v oblasti vzdelávania (spolupracuje s
ostatnými inštitúciami s podobnou činnosťou)
 vedie evidenciu súdnych úradníkov (VSÚ, PaMÚ)
 aktualizuje podľa potreby dokumenty z oblasti vzdelávania
Útvar ekonomiky a vnútornej správy
Útvar ekonomiky tvorí úsek rozpočtu, finančného a mzdového účtovníctva, správy a
ochrany majetku štátu, štátneho informačného systému, realizácie finančných operácií
prostredníctvom štátnej pokladnice.
Plní najmä tieto úlohy:
 zabezpečuje všetky ekonomické činnosti spojené s plánovaním, rozpočtovaním a
financovaním úloh akadémie,
 vypracúva podklady pre dlhodobé finančné plánovanie pre nadriadený orgán,
zabezpečuje včasné vypracovanie plánu čerpania finančných prostriedkov na príslušný
kalendárny rok a hodnotenie dosiahnutých výsledkov,
 zabezpečuje riadne hospodárenie a čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a zákonom o štátnom
rozpočte na príslušný kalendárny rok,
 komplexne zabezpečuje agendu finančného a mzdového účtovníctva, spracúva
predpísané účtovné a štatistické výkazy,
 vykonáva finančnú kontrolu účtovných operácií a uchováva doklady o vykonaných
finančných operáciách,
 v súlade so zákonom o štátnej pokladnici zabezpečuje vstup do záväzku a úhrady
faktúr a ďalšie finančné operácie,
 zabezpečuje riadny obeh účtovných dokladov,
 vykonáva komplex pokladničných činností, zodpovedá za bezpečnú prepravu a
uloženie peňazí, cenín a pokladničných dokladov,
 zabezpečuje mzdovú a personálnu agendu, kontroluje úplnosť a správnosť podkladov
k vyúčtovaniu miezd, spracúva a likviduje mzdy zamestnancov, vykonáva zákonné
zrážky a odvody z miezd, vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, plánuje a
zabezpečuje procesy verejného obstarávania a podľa pravidiel verejného obstarávania
vykonáva materiálno-technické zabezpečenie akadémie, zabezpečuje revízne služby,

opravy, reklamácie,
 spracúva a kontroluje agendu cestovných náhrad,
 zabezpečuje riadenie a činnosť autoprevádzky, najmä poklady pre zúčtovanie
pohonných hmôt a ostatných nákladov na dopravu, stará sa o obnovu, údržbu a opravu
autoparku,
 spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok, vedie operatívno-technickú evidenciu
majetku a hospodárskych prostriedkov,
 vykonáva nákup investičného a neinvestičného majetku, zabezpečuje riadne
skladovanie a výdaj materiálu,
 zabezpečuje inventarizáciu, ochranu, vyraďovanie a nakladanie s majetkom v zmysle
platných predpisov,
 zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravy zvereného majetku štátu, revízie a prehliadky
technických zariadení,
 zabezpečuje upratovanie a oblasť hygieny,
 vykonáva hodnotiacu, analytickú a rozborovú činnosť za svoju oblasť prác
 zabezpečuje plnenie úloh na úseku BOZP, PO a CO

1.3

Stáli členovia pedagogického zboru
JUDr. Marianna Arnoldová, CSc., narodená 1953; diplom práva získala na

Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1977); udelenie hodnosti kandidáta
právnych vied (1989); sudkyňa Okresného súdu Bratislava – Vidiek (1994-1996); sudkyňa
Okresného súdu Bratislava III (1996-1997); sudkyňa Okresného súdu Trnava (1997); pôsobí
na katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave; členka rigoróznej komisie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave;
školiteľka doktorandského štúdia na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v Trnave; členka odbornej pracovnej skupiny Rady vlády SR pre deti a mládež na
prípravu zákona o deťoch a mládeži; rozhodnutie o stáži sudcu v Justičnej akadémii (1. 11.
2004)

JUDr. Soňa Smolová, narodená roku 1951; diplom práva získala na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1975); pracovníčka senátu Okresného súdu
Bratislava- Vidiek (1976-1984); sudkyňa Krajského súdu v Bratislave (1984-2000);

predsedníčka trestného senátu Krajského súdu v Bratislave (2000-2005); expertka SR v rámci
programu Rady Európy OCTOPUS II (apríl 1999-jún 2000); vedúca slovenskej časti
pracovnej skupiny spoločného projektu bilingválneho francúzsko-slovenského a slovenskofrancúzskeho slovníka (2004); rozhodnutie o stáži sudcu v Justičnej akadémii (1.1.2005)

JUDr. Peter Hulla, narodený roku 1964; diplom práva získal na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave (1988); sudca Okresného súdu Banská Bystrica (1990);
podpredseda Okresného súdu v Banskej Bystrici pre veci obchodné (1995); člen legislatívnej
komisie MS SR pri tvorbe novely obchodného zákonníka; člen skúšobnej komisie pre skúšky
komerčných právnikov pri komore komerčných právnikov; rozhodnutie o stáži sudcu
v Justičnej akadémii (1.4.2005)

JUDr. Viliam Breziansky, narodený roku 1950; diplom práva získal Právnickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1976); vymenovanie do funkcie prokurátora
Okresnej prokuratúry Bratislava – vidiek (1978); vymenovanie do funkcie prokurátora
Krajskej prokuratúry Bratislava (1987); vymenovanie do funkcie prokurátora Generálnej
prokuratúry (1992); na rozhodnutie o stáži prokurátora v Justičnej akadémii (1.9.2006)

1.4

Externí členovia pedagogického zboru

Por.
č.

Titul, meno a priezvisko

1.

JUDr. Ingrid Adamcová
ingrid.adamcova@genpro.gov.sk

GP SR

Výchova právnych
čakateľov

2.

JUDr. Eva Babiaková CSc.
babiakova@supcourt.gov.sk
JUDr. Jana Bajánková
bajankova@supcourt.gov.sk
JUDr. Peter Báňas
peter.banas@justice.sk
JUDr. Jana Baricová
baricova@supcourt.gov.sk

NS SR

JUDr. Martin Bargel
martin.bargel@justice.sk

KS v Žiline

Správne právo,
správne súdnictvo
Občiansko-právne
právo, správne právo
Medzinárodné právo
súkromné a procesné
Občianske právo
procesné, medzinárod.
právo súkromné
a procesné, právo EÚ
Trestný zákon - všeob.
časť
Trestný poriadok –
prvá a tretia časť

3.
4.
5.

6.

Zamestnávateľ

NS SR
MS SR,
NS SR

Prednášková
oblasť

JUDr. Štefan Beneč
stefan.benec@genpro.gov.sk
JUDr. Elena Berthótyová PhD.
elena.berthotyova@justice.sk
JUDr. Alena Bieliková
alena.bielikova@justice.sk

KP Košice

Civilné, správne právo

KS Bratislava

JUDr. Marián Blaha
marian.blaha@justice.sk
Mgr. Branislav Boháčik
branislav.bohacik@justice.sk

KS Banská Bystrica

Mgr. Oliver Brezinský, PhD.
nowell@post.sk,
brezinsk@minv.sk
JUDr. Mário Buksa
mario.buksa@justice.sk

Akadémia PZ SR

Azylové právo,
azylová agenda
Právo obchodných
spoločností, obch.
záväzkové vzťahy,
konanie pred súdom
v obch. veciach,
obchodný register
Právo obch. spoloč.
Obchod. register
Právny styk
s cudzinou a európske
právo – oblasť
trestného práva
etika

OS Martin

Mediácie a probácie
v trestných veciach,
justičná spolupráca
krajín EÚ

14.

JUDr. Richard Bureš
richard.bures@justice.sk

OS Kežmarok

Všeobecné trestné
právo

15.

JUDr. Igor Burger
igor.burger@justice.sk

KS Prešov

16.

JUDr. Jozef Čentéš PhD.
jozef.centes@genpro.gov.sk
JUDr. Rudolf Čirč
cire@supcourt.gov.sk

GP SR

Trestné právo,
procesná problematika
hlav. pojednávania
a písomných
odôvodnení súd.
rozhodnutí
Trestné právo

18.

Prof. JUDr. Milan Čič DrSc.

Kanc. prezidenta SR

19.

JUDr. Drahomíra Dibdiaková
drahomira.dibdiakova@justice.sk
dibdiak@nextra.sk
JUDr. Ingrid Doležajová
ingrid.dolezajova@justice.sk

KS Banská Bystrica

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

17.

20.

21.
22.

JUDr. Mária Drexlerová
maria.drexlerova@genpro.gov.sk
JUDr. Judita Dubjelová

OS Trenčín

MS SR

NS SR

KS Nitra

Občianske právo
procesné, hmotné
a pracovné právo
Kriminológia, trestné
právo a kriminalistika,
ústavné právo
Obchodné právo

GP SR

Rodinné právo,
občianske právo
procesné
Netrestné právo

OS Stará Ľubovňa

Občianske hmotné

23.
24.
25.
26.

27.

judita.dubjelova@justice.sk
JUDr. Peter Dukes
dukes@supcourt.gov.sk
doc. JUDr. Milan Ďurica PhD.
milan.durica@justice.sk
plk. JUDr. Anton Fábry CSc.
anton.fabry@mod.gov.sk
Doc. JUDr. Róbert Fico CSc.
sekretariat.fico@strana-smer.sk
tajomník@strana-smer.sk
JUDr. Marián Furman
marian.furman@justice.sk

KS Banská Bystrica

i procesné právo
Obchodné právo
Občiansky proces
Obchodné právo

GP SR

Trestné právo

NR SR

Ľudské práva, trestné
právo

OS Poprad

Civilné právo –
rodinné právo a
civilný proces
Rodinné a správne
právo
Obchodné a finančné
právo

NS SR

JUDr. Gabriela Gerdová
gabriela.gerdova@justice.sk
Doc. JUDr. Ľubomír Grúň CSc.
novotnar@pfnw.upol.cz (š-pia)
danielov@ninv.sk (po-ut)
JUDr. Tatiana Hačková
tatiana.hackova@justice.sk
JUDr. Ida Hanzelová
hanzelova@supcourt.gov.sk

KS Prešov

32.

JUDr. Miriam Hrapková
miriam.hrapkova@genpro.gov.sk

GP SR

33.

JUDr. Ján Hrubala
jan.hrubala@justice.sk

Špeciálny súd

34.

JUDr. Alexander Husivarga
alexander.husivarga@justice.sk
JUDr. Anna Klepáčová
anna.klepacova@justice.sk
JUDr. Anna Kohútová
anna.kohutova@justice.sk
JUDr. Petra Kormúthová
petra.kormuthova@justice.sk
JUDr. Peter Koromház
peter.koromhaz@genpro.gov.sk
JUDr. Ctibor Košťál
ctibor.kostal@genpro.gov.sk
Doc. JUDr. Peter Kresák CSc.
kresak@chello.sk
kresak@UNHCR.CH
JUDr. Jozef Kuruc
jozef.kuruc@justice.sk

KS Košice

28.
29.

30.
31.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

PF UP v Olomouci

MS SR
NS SR

OS Bratislava III.
KS Košice
OS Trnava
KP Košice

Medzinárodné právo
súkromné a procesné
Správne súdnictvo,
správne právo,
súdnoorganizač. Právo
Správne právo,
katastrálne konanie
a pôsobnosť
prokuratúry v netrest.
Oblasti
Ochrana zákl. práv
a slobôd, boj proti
korupcii
Občiansko- právne
právo
Občianske a rodinné
právo
Trestné právo
Občianske právo
procesné
Organizácia súdov
a prokuratúry

GP SR
MS SR

Porovnávacie ústavné
právo

KS Košice

Správne právo

42.

JUDr. Vojtech Leffler
vojtech.leffler@genpro.gov.sk

GP SR

43.

JUDr. Milan Lipovský
lipovsky@supcourt.gov.sk
JUDr. Anna Magvašiová
anna.magvasiova@genpro.gov.sk
JUDr. Ivan Machyniak
ivanmachyniak@post.sk

NS SR

44.
45.

46.

JUDr. Alena Mátejová
alena_matejova@foreign.gov.sk

47.
48.
49.
50.
51.

PhDr. Štefan Matula
xvudpapb@sonline.sk
PhDr. Ľudmila Matulová
JUDr. Štefan Minárik
stefan.minarik@justice.sk
JUDr. Eva Mišíková
eva.misikova@genpro.gov.sk
Mgr. Petr Mrázek
petr.mrazek@justice.sk

GP SR
NS SR

Centrum pre
medzinárodnoprávnu
ochranu detí a
mládeže
VÚDPAP Bratislava
KPPP Bratislava
MS SR
GP SR
MS SR

Doc. JUDr. Daniela Nováčková
PhD.
daniela.novackova@fm.uniba.sk
JUDr. Anna Ondrejová
anna.ondrejova@genpro.gov.sk

UK Bratislava

54.

JUDr. Paulína Pacherová
paulina.pacherova@justice.sk

OS Bratislava II

55.

JUDr. Jaroslav Palkovič
jaroslav.palkovic@genpro.gov.sk
JUDr. Peter Paluda
paluda@supcourt.gov.sk
JUDr. Dagmar Papcunová
dagmar.papcunova@genpro.gov.sk
Doc. JUDr Mária Patakyová
CSc.
maria.patakyova@flaw.uniba.sk
office@pataky.sk
JUDr. Alena Poláčková PhD.
alena.polackova@justice.sk

GP SR

52.

53.

56.
57.
58.

59.

60.

JUDr. Veronika Poláčková

GP SR

NS SR
GP SR
PF UK Bratislava

MS SR

OS Bratislava I

Ústavné postavenie
prokuratúry,
pôsobnosť prokuratúry
v netrestnej oblasti
Trestné právo
procesné, hmotné
Trestné právo
Občianske právo
hmotné, občianske
právo procesné
Medzinárodnoprávna
ochrana detí a mládeže

Súdny znalec psychológia
Psychológia
Trestné právo
Trestné právo,
zákon o prokuratúre
Trestné právo,
probačná a mediačná
služba
Európske právo,
medzinárodné právo
Trestné právo,
medzinárodné právo,
ochrana finančných
záujmov ES, právny
poriadok SR
Exekučné právo,
občianske právo
hmotné i procesné
Trestné právo
Trestné právo,
Európske právo
Spoločenská etika,
diplomatický protokol
Obchodné právo,
Európske právo

Právo EÚ,
komunitárne právo,
obchodné právo
Obchodné právo

veronika.polackova@justice.sk
61.

62.
63.
64.

JUDr. Zuzana Porubčanová
zuzana.porubcanova@post.sk
porubcan@minv.sk
Andrea Považanová
apovazanova@apk.cz
JUDr. Patrik Pribelský
patrik.pribelsky@genpro.gov.sk
JUDr. Radoslav Procházka PhD.
radoslav.prochazka@justice.sk
JUDr. Zdenka Reisenauerová
zdenka.reisenauerova@justice.sk

APZ Bratislava

Znalkyňa pre
európske právo
ÚŠP GP SR
MS SR

Európske právo
Trestné právo a
kriminalita
Európske právo

66.

JUDr. Ivan Rumana
rumana@supcourt.gov.sk

NS SR

67.

JUDr. Milan Růžička
milan.ruzicka@justice.sk

OS Veľký Krtíš

68.

genmjr. JUDr. Ondrej Samaš
ondrej.samas@mil.sk
JUDr. Juraj Schwarcz
juraj.schwarcz@justice.sk
JUDr. Ján Slebodník
jan.slebodnik@justice.sk

VVS Trenčín

Občianskoprávny
úsek, správne
súdnictvo
Občianske právo
procesné, správne
právo
Občianske právo
procesné a exekučné
právo
Trestné právo

KS Košice

Obchodné právo

KS Prešov

71.

Mgr. Eva Slezáková
eva.slezakova@justice.sk

OS Bratislava I

72.

JUDr. Miriam Sninská
miriam.sninska@justice.sk
Doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD.
sotolar@sotolar.sk
JUDr. Harald Stiffel
stiffel@supcourt.gov.sk

KS Banská Bystrica

Občianske hmotné
i procesné právo,
pracovné právo
Občianske súdne
konanie pracovnoprávne veci
Obchodné právo

PF UP JŠ Košice

Správne právo

NS SR

75.

JUDr. Peter Straka
peter.straka@justice.sk

KS Prešov

76.

prof. JUDr. Ján Svák CSc.
jan.svak@gtinet.sk
JUDr. Richard Svieženy
richard.sviezeny@justice.sk

MS SR

Trestná činnosť
mladistvých,
kriminológia,
penológia, trestné
právo hmotné
Rodinné právo,
občianske právo,
procesné právo, oblasť
slobodného prístupu
k informáciám
Ústavné právo

65.

69.
70.

73.
74.

77.

KS Trnava

(účtovníctvo,
vykazovanie a dane
Policajná psychológia

MS SR –sekcia
medz. a európ práva

Právny styk
s cudzinou v trestných
veciach a pre európske
právo – oblasť

JUDr. Jozef Szabó
jozef.szabo@genpro.gov.sk
JUDr. Peter Šamo
peter.samo@justice.sk

GP SR

80.

JUDr. Ján Šanta PhD.
jan.santa@genpro.gov.sk

81.

JUDr. Milan Šebeň
milan.seben@justice.sk

GP SR, Úrad
špeciálnej
prokuratúry
KS Prešov

82.

Doc. Stanislav Igor Šimončič
CSc

83.

JUDr. Daniela Špačková
daniela.spackova@genpro.gov.sk
Mgr. Peter Šufliarsky
peter.sufliarsky@genpro.gov.sk
JUDr. René Štepánik
rene.stepanik@justice.sk

78.
79.

84.
85.

86.
87.

88.
89.

90.
91.

92.
93.

94.

KS Prešov

Právo obch. spoloč.,
OSP, Zákon o súdnych
poplatkoch
Trestné právo

Občianske procesné
právo, časť l-3,
obchodné právo,
nekalá súťaž,
zmenkové právo
Business
a management

OS Bratislava V.

Ochrana utajovaných
skutočností
Trestné právo hmotné
a procesné
Trestné právo

JUDr. Tibor Šumichrast
tibor.sumichrast@genpro.gov.sk
JUDr. Slavomír Šúrek
slavomir.surek@genpro.gov.sk

GP SR

Trestné právo

GP SR

Ústavné postavenie
prokuratúry,
pôsobnosť prokuratúry
v netrestnej oblasti
(správne právo)

JUDr. Daniel Šváby
Daniel.Svaby@curia.eu.inf
JUDr. Ladislav Tichý
ladislav.tichy@genpro.gov.sk

Sudca súdu l. stupňa
ES
GP SR

JUDr. Pavol Toman
toman@supcourt.gov.sk
Mgr. Adriana Tomanová
www.bmt.sk

NS SR

JUDr. Boris Tóth
boris.toth@justice.sk
JUDr. Mária Tóthová
maria.tothova@justice.sk

JUDr. Róbert Urban
robert.urban@justice.sk

GP SR

trestného práva
Medzinárodné právo

GP SR

Advokátska
kancelária Bianchi
Malach Tomanová
KS Bratislava
OS Trenčín

KS Žilina

Občianskosúdne
konanie, obchodné
spory, práva
exekučného konania
Trestné právo hmotné
Právo duševného
vlastníctva, právo
nekalej súťaže
Exekučné právo
OSP
Občianske právo
procesné i hmotné,
pracovnoprávne
zákonodarstvo
Občianske právo
dedičské, pozemkové,

KS Žilina

Trestné právo

GP SR

Trestné právo

NS SR

Správne právo hmotné

GP SR

Trestné právo

95.

JUDr. Mária Usačevová
maria.usacevova@justice.sk

KS Trnava

96.

JUDr. Gabriela Világiová
gabriela.vilagiova@justice.sk
Mgr. Jana Vnuková
jana.vnukova@justice.sk

KS Prešov

97.

Prof. JUDr. Peter Vojčík CSc.
vojcik@pravo.upjs.sk
99. Mgr. Dana Wänkeová
dana.wankeova@justice.sk
100. JUDr. Ján Zanovit
jan.zanovit@genpro.gov.sk
101. JUDr. Elena Závadská
zavadska@supcourt.gov.sk
98.

102. JUDr. Maroš Žilinka
maros.zilinka@genpro.gov.sk

2.

PF UPJŠ Košice

procesné, Ústava SR
Občianske právo
hmotné a procesné,
obchodné právo
Občianske, hmotné
i procesné právo
Európske právo –
všeobecné otázky
európskeho práva
Občianske právo

MS SR

Vzdelávacie aktivity
Justičná akadémia má v zmysle zákona vzdelávať veľmi široký okruh osôb : sudcov,

osobitnou skupinou sú funkčne mladí sudcovia, prokurátorov,
právnych čakateľov prokuratúry,

justičných

čakateľov,

vyšších súdnych úradníkov, probačných a mediačných

úradníkov, súdnych tajomníkov.
Nepochybne školenia uvedených skupín majú svoje špecifiká. Časť tém je možné
odprednášať na spoločných školeniach pre sudcov a prokurátorov, časť tém je odprednášaná
pre tieto skupiny osobitne vzhľadom na diametrálne odlišné postavenie a úlohy v súdnom
konaní. U prokurátorov je nevyhnutné odprednášať témy týkajúce sa prípravného konania
a účasti prokurátora na hlavnom pojednávaní ako aj úlohy , ktoré im vyplývajú zo zákona
o správnom konaní. Sudcov

je potrebné školiť okrem uvedeného aj na oblasť vedenia

hlavného pojednávania, vyhotovovania rozhodnutí. Rozdielna je aj úloha sudcov
a prokurátorov v oblasti medzinárodnej spolupráce .
Naopak spoločná je problematika Dohovoru o ľudských právach ako i judikatúry
Európskeho súdu pre ľudské práva. Okrem špeciálnych právnych tém je potrebné školenia
zamerať aj na etické a psychologické stránky konania.

Celoživotné vzdelávanie je zamerané na organizovanie seminárov z oblasti aktuálnych
problémov právnych noriem za účelom ich jednotnej aplikácie. Semináre sa zameriavajú aj
na oblasti problematické z hľadiska náročnosti posúdenia ako i z pohľadu náročnosti
dokazovania – pozornosť sa venuje seminárom aj z pohľadu náročnosti aplikácie procesných
noriem. Osobitne sa venuje pozornosť problematike aplikácie dohôd o základných ľudských
právach a slobodách, judikatúre Európskych súdov ako i oblasti medzinárodnej spolupráce
a právneho styku s cudzinou. Pozornosť je venovaná aj psychologickým aspektom práce.
Osobitné vzdelávanie pre funkčne mladých sudcov a prokurátorov: v náplni tohto
vzdelávania je rozbor zrušených rozhodnutí okresných súdov krajskými súdmi.
Vzdelávanie vyšších súdnych úradníkov: uskutočňuje sa v sídle krajských súdov
formou prednášok ako i formou kombinovaných seminárov, kde po krátkej prednáške
nasleduje praktická ukážka pojednávania, do ktorého sa poslucháči aktívne zapájajú.
Predskúškové sústredenia sú v rámci organizácie práce na Justičnej akadémie
pripravované kombinovaným spôsobom, kedy sú odprednášané témy z rôznych odborov
práva, ktoré sú súčasťou odbornej justičnej skúšky.
Pre všetky vzdelávané subjekty sú priebežne pripravované semináre týkajúce sa
zmien a noviel dôležitých právnych predpisov.

2.1

Vzdelávacie aktivity v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení
Za rok 2006 sa uskutočnili nasledovné aktivity:
 z oblasti obchodného práva:
Vybrané otázky a prípadové štúdie zmenkového práva 2x; Nové konkurzné právo; Právo
duševného vlastníctva, ochranné známky; Obchodný register 2x; Nové konkurzné právo
(odvolacie konanie); Právo obchodných spoločností; Zmenkové právo pre začiatočníkov
(1.časť); Nové konkurzné právo, incidenčné a vylučovacie žaloby
 z oblasti občianskeho práva:
OSP po poslednej novele 2x; Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam; Dedičské konanie;
Občianske a správne právo, pôsobnosť prokuratúry v netrestnej oblasti; OSP – predbežné
opatrenia a rozhodovania o trovách konania; Práva k cudzím veciam a zabezpečenie
záväzkov

 z oblasti rodinného práva a psychológie:
Psychologické aspekty výkonu funkcie sudcu; Vyživovacia povinnosť; Diskrimináciaprávne a psychologické aspekty 2x; Osvojenie; Psychológia pre PaMÚ s právnickým
vzdelaním; Seminár pre PaMÚ

 z oblasti trestného práva:
Právny styk s cudzinou 2x; Prípravné konanie pre prokurátorov; Alternatívny spôsob
ukončenia trestného stíhania; Výklad pojmov podľa všeobecnej časti Trestného zákona;
Druhy trestov a ich ukladanie; Zaisťovacie úkony; Trestné činy proti majetku a trestné
činy hospodárske

 z oblasti správneho práva:
Aplikačné problémy súvisiace s novým zákonom o sociálnom poistení; Rozhodovanie
súdov v daňových veciach

 z oblasti európskeho a medzinárodného práva:
Systematické vzdelávanie v oblasti ľudských práv (netrestné) 3x; Systematické
vzdelávanie v oblasti ľudských práv (trestné) 3x

 z oblasti cudzích jazykov:
Francúzština pre pokročilých 2x; Nemčina pre pokročilých

 konferencie:
Konferencia o poškodených; Ľudské práva; Európske tribunály, trendy a dopad na SR

 predskúškové sústredenie:
Medzinárodné európske a trestné právo ( príprava na odbornú justičnú skúšku );
Predskúškové sústredenie

2.1.1 Projekt PHARE: Twinning Light Contract 2004
Justičná akadémia v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
realizovala v období od 13. 1. 2006 do 13. 7. 2006 Twinningový projekt s názvom
„Vzdelávanie sudcov v novej legislatíve v oblasti civilného, súťažného a konkurzného
práva.“
Všeobecným cieľom tohto projektu bolo posilniť efektívnosť slovenského súdnictva
poskytnutím komplexného vzdelávania sudcom, prokurátorom, súdnym úradníkom, ako aj
lektorom.
V rámci projektu sa uskutočnilo 14 aktivít. Žiadna z aktivít nebola zrušená. Jedna
aktivita bola spojená.

V súlade s Twinningovou zmluvou boli dosiahnuté stanovené ciele a garantované
výsledky:
 cieľová skupina sudcov, prokurátorov, čakateľov prokurtúry, vyšších súdnych
úradníkov zo slovenských súdov získala najnovšie súhrnné informácie zo špecifických
oblastí

judikatúry

civilného, rodinného, trestného, obchodného, súťažného

a

konkurzného práva;
 technická výkonnosť cieľovej skupiny sa značne posilnila a je pripravená zabezpečiť
adekvátnu a jednotnú implementáciu acquis EÚ;
 na ďalšie vzdelávanie slovenských sudcov v daných oblastiach boli vypracované
výukové programy a k dispozícii boli dané aj požadované podkladové materiály;
 významne sa zlepšili výukové schopnosti lektorov Justičnej akadémie Slovenska;
 uskutočnil sa študijný pobyt slovenských expertov v oblasti súťažného a konkurzného
práva.

Aktivita 1: Úvodné stretnutie
Úvodná aktivita zahŕňala návrh, prípravu a zabezpečenie vzdelávacích aktivít projektu a
praktickú aplikáciu acquis EÚ v oblasti civilného, rodinného, obchodného, konkurzného a
súťažného práva, ako aj riadenie súdnych vecí, ktoré sa vzťahujú na acquis so špeciálnym
dôrazom na judikatúru (prípadové právo) Európskeho súdneho dvora.
Experti:
Uwe Stark, Projektový vedúci

Michael Schmidt, riaditeľ Justičnej akadémie Severného Rýnsko-Westfálska
Výstup:
Vypracovanie a predloženie podrobného časového plánu projektu, obsahu seminárov a
metodológie na dosiahnutie očakávaných výsledkov a výstupov projektu.

Aktivita 2: Seminár z oblasti obchodného práva
Experti:
Dr. Heinrich Glaßer, sudca, Nemecko
Björn Retzlaff, sudca, Nemecko
Výstup:
Školenie v oblasti obchodných spoločností, obchodných záväzkových vzťahov so zameraním
na judikatúru Európskeho súdneho dvora, napríklad obchodné

spoločnosti, európske

konkurzné právo, analýzu právnych smerníc, uplatňovanie smerníc v rozhodovacom procese a
ochrana veriteľov.

Aktivita 3: Seminár z oblasti cenných papierov
Experti:
Dr. Paul Springer, sudca – predseda senátu, Nemecko
Dr. Karla Trávníčková, sudkyňa – predsedníčka senátu, Česká republika
Výstup:
Školenie v oblasti zmeniek, šekov a obchodovania s akciami so zameraním na judikatúru
Európskeho súdneho dovora a skúsenosti zo súdnej praxe v Nemecku a Českej republike.

Aktivita 4: Seminár z oblasti európskeho práva v trestných veciach
Experti:
Walter Selter, bývalý generálny prokurátor, Nemecko
Jürgen Kapplinghaus, starší vedúci prokurátor (senior chief prosecutor), EJN, Nemecko
Výstup:

Školenie z oblasti teoretického a pravneho základu v trestnom práve EÚ, o tvorbe zákonov a
špecifických zdrojov práva v treťom pilieri a inštitucionálne opatrenia, súdnej a sudcovskej
spolupráce v trestných veciach a trestnoprávneho konania EÚ.

Aktivita 5: Seminár z oblasti európskeho práva v netrestnej oblasti
Experti:
Dr. Donat Ebert, právnik, bývalý stály twinningový poradca, Nemecko
Dr. Ulrich Maidowski, sudca, Nemecko
Výstup:
Školenie z oblasti prameňov a povahy práva EÚ, druhy a priebeh konaní pred európskymi
súdmi a konanie o predbežnej otázke so zameraním na judikatúru Európskeho súdneho dvora
a najzaujímavejšie prípady z nemeckej praxe, napr. spolupráca v civilných a obchodných
veciach, uplatňovanie Dohody, rozdiel medzi smernicami a nariadeniami, prijatie a vykonanie
rozhodnutí.

Aktivita 6: Seminár z oblasti európskeho práva v netrestnej oblasti
Experti:
Dr. Donat Ebert, právnik, bývalý stály twinningový poradca, Nemecko
Walter Selter, bývalý generálny prokurátor, Nemecko
Výstup:
Školenie z oblasti prameňov a povahy práva EÚ, druhy a priebeh konaní pred európskymi
súdmi a konanie o predbežnej otázke so zameraním na judikatúru Európskeho súdneho dvora
a najzaujímavejšie prípady z nemeckej praxe, napr. spolupráca v civilných a obchodných
veciach, uplatňovanie Dohody, rozdiel medzi smernicami a nariadeniami, prijatie a vykonanie
rozhodnutí.

Aktivita 7: Seminár z oblasti rodinného práva
Experti:
Stefan Schlauß, sudca, Nemecko
Nicolaus Alvino, sudca, Nemecko
Výstup:

Školenie o Haagskej konvencii v oblasti rodinného práva, nariadenia EÚ v oblasti rodinného
práva (napr. Brusel 2 a) prevzatie a vykonanie rozhodnutí v rodinných záležitostiach,
rodičovské práva a povinnosti so zreteľom na judikatúru európskych súdov.

Aktivita 8: Školenie školiteľov (1) –Školenie na prvej úrovni
Experti:
Dr. Marion Edel, pedagogička, Nemecko
Jens Villbrandt, pedagóg, Nemecko
Výstup:
Školenie zamerané na zlepšenie vyučovacích schopností, metodológiu výučby, psychológiu,
pedagogiku a príslušné didaktické techniky. Účastníci školenia dostali manuál v češtine.

Aktivita 9: Školenie školiteľov (2) – vzdelávanie na prvej úrovni
Experti:
Dr. Marion Edel, pedagogička, Nemecko
Jens Villbrandt, pedagóg , Nemecko
Výstup:
Školenie zamerané na zlepšenie vyučovacích schopností, metodológiu výučby, psychológiu,
pedagogiku a príslušné didaktické techniky. Účastníci školenia dostali manuál v češtine.

Aktivita 10: Školenie školiteľov (3) – vzdelávanie na druhej (vyššej) úrovni
Experti:
Norbert Schmidt, pedagóg, Nemecko
Jens Villbrandt, pedagóg, Nemecko
Výstup:
Školenie zamerané na zlepšenie vyučovacích schopností, metodológiu výučby, psychológiu,
pedagogiku a príslušné didaktické techniky.

Aktivita 11: Školenie školiteľov (4)
Z dôvodu efektívnosti bol seminár spojený s aktivitou 10.

Aktivita 12: Školenie v oblasti občianskeho súdneho poriadku
Experti:
Nicolaus Alvino, sudca, Nemecko
Dr. Fabian Krapoth, sudca, Nemecko
Výstup:
Vzdelávanie v oblasti nariadení EÚ, napríklad Brusel I a Brusel II a o význame súdnych a
mimosúdnych dokumentov v civilných a obchodných veciach v členských štátoch, v oblasti
spolupráce medzi súdmi členských štátov berúc do úvahy civilné a obchodné veci a o
vytvorení Európskej súdnej sieti v civilnych a obchodných veciach.

Aktivita 13: Študijný pobyt v Nemecku
Účastníci:
Dr. Eva Babjaková, sudkyňa Najvyššieho súdu SR
Dr. Igor Belko, sudca Najvyššieho súdu SR
Dr. Peter Hulla, sudca, Justičná akadémia Slovenska
Maroš Mihina, pracovník Protimonopolného úradu SR
Dr. Zuzana Ďurišová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR, riaditeľka JAS
2 tlmočníci
Výstup:
Praktický pohľad na aplikáciu právnych noriem a pracovných metód v oblasti súťažného a
konkurzného práva v Nemecku. Účastní pripravili z tejto cesty súhrnnú správu.

Aktivita 14: Záverečné stretnutie
Experti:
Uwe Stark, Projektový vedúci
Michael Schmidt, riaditeľ Justičnej akadémie Severného Rýnsko-Westfálska
Dr. Arnd Weishaupt, sudca a bývalý stály twinningový poradca
Výstup:
Prezentácia a vyhodnotenie výsledkov projektu a príprava záverečnej správy i všeobecných
odporúčaní so zvláštnym dôrazom na ďalšie skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

2.2

Vzdelávacie aktivity vo vzdelávacích zariadeniach Generálnej
prokuratúry SR
Vzdelávacie a rehabilitačné centrum prokuratúry v Krpáčove:

Rekodifikácia Trestného práva pre právnych čakateľov 2x; Predskúškové sústredenie 4x;
Druhy trestov a ich ukladanie; Systematické vzdelávanie VSÚ – občianske právo; Trestné
konanie pred súdom; Praktická príprava k rozhodovacej činnosti pre sudcov; Vlastnícke právo
k nehnuteľnostiam

Vzdelávacie a rehabilitačné centrum prokuratúry v Starej Lesnej:
Anglický jazyk – odborná terminológia 2x; Nemčina pre pokročilých

2.3

Vzdelávacie aktivity v sídle Justičnej akadémie
V sídle Justičnej akadémie v Pezinku boli zorganizované tieto akcie:

Vybrané problémy vo vzťahu slobody prejavu a ochrany osobnosti; Nemčina pre pokročilých;
Identifikácia odcudzených motorových vozidiel

2.4

Realizácia projektu spolufinancovaného Európskou úniou
Justičná akadémia úspešne využila šancu, ktorú členským štátom umožňuje členstvo v

Európskej únii. Za jednu z hlavných priorít nášho štátu je považované čerpanie prostriedkov z
európskych fondov. Preto môžeme s neskrývanou hrdosťou konštatovať, že taká mladá
inštitúcia akou Justičná akadémia je, bola v roku 2006 z tohto aspektu mimoriadne úspešná.
V rámci jednej z prvých výziev Európskeho sociálneho fondu ( výzva č. JPD3/2005/2.1/01 )
získala Justičná akadémia prostriedky na vzdelávanie sudcov, prokurátorov, justičných
čakateľov, právnych čakateľov prokuratúry a súdnych úradníkov z dvoch projektov Vzdelávanie sudcov a prokurátorov v novej legislatíve a cudzích jazykoch (priznaná
suma: 8.025.780,- Sk)

a Zvyšovanie odbornej kvalifikácie sudcov a prokurátorov v

oblasti európskeho práva a informačných technológií (priznaná suma 13.937.572,- Sk).
Aktivity na základe týchto projektov budú realizované od roku 2006 do roku 2008. Celková
výška prostriedkov získaných na vzdelávanie z ESF je 21.963.352,- Sk.

Justičná akadémia bola predkladateľom projektu, ktorý pozostáva z dvoch modulov.
Modul "slovenské právo" je zameraný na vzdelávanie v novej legislatíve ( oblasť trestného ,

rodinného a obchodného práva ). Druhý modul je venovaný vzdelávaniu v cudzích jazykoch.
V roku 2006 sa začalo s realizáciou vzdelávania v trestnom práve - boli prednesené témy:
Rekodifikovaný Trestný zákon – trestné činy proti životu a zdraviu (lektori: JUDr. Pavol
Toman a JUDr. Ingrid Adamcová – 18.-19.9.2006); Ochrana utajovaných skutočností (lektor:
JUDr. Daniela Špačková – 2.-3.10.2006); Sudca pre prípravné konanie (lektori: JUDr. Anna
Kohútová a JUDr. René Štepánik – 11.-12.12.2006). Podujatí sa zúčastnilo 69 frekventantov.
Predmetom aktivít z rodinného práva je rozhodovanie o ústavnej starostlivosti nad maloletými
deťmi, najmä s prihliadnutím na psychologické aspekty tohto procesu ( počet účastníkov bol
34 ). Semináre z oblasti obchodného práva začnú v roku 2007. Vzdelávanie v module "cudzie
jazyky" je realizované v 13 kurzoch z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.
Jazykové kurzy začali 19. septembra 2006. Každý z účastníkov absolvuje v rámci projektu
100 vyučovacích hodín. Jazykové kurzy akadémia zabezpečuje prostredníctvom svojich
jazykových lektorov a v spolupráci s Akadémiou vzdelávania a Rakúskym inštitútom.
Celkovo je v kurzoch 212 frekventantov.

Predkladateľom druhého projektu je občianske združenie EUROIURIS a cieľovou
skupinou pre ktoré sú určené všetky aktivity v rámci projektu sú sudcovia, prokurátori,
justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry a súdni úradníci.
V rámci zvyšovania odbornej kvalifikácie v oblasti európskeho práva sa v roku 2006
uskutočnilo 9 aktivít. Boli prednášané témy: Aplikácia komunitárneho práva súdnymi
orgánmi a náhrada škody; Súdny systém Európskej únie; Trestné právo; Uznávanie a výkon
cudzích rozhodnutí; Európsky exekučný titul; Vnútorný trh; Pracovné právo; Ochrana
spotrebiteľa; Aplikácia ustanovení Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
v práci sudcu – trestnoprávne a občianskoprávne aspekty. Počet účastníkov bol 181.
Vzdelávanie v informačných technológiách bolo rozdelené na dva stupne pre
začiatočníkov a pokročilých. V roku 2006 bolo celkovo odučených

144 hodín. Počet

účastníkov bol 82.

Justičná akadémia musí s poľutovaním konštatovať, že v roku 2006 bola výzva
( so zameraním na vzdelávanie ) Európskeho sociálneho fondu vyhlásená iba pre Bratislavský
samosprávny kraj. Z tohto dôvodu sa uvedených aktivít môžu zúčastňovať iba frekventanti
z Bratislavského kraja. Justičná akadémia však má snahu obdobným spôsobom získať
prostriedky aj pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov, justičných čakateľov, právnych

čakateľov prokuratúry a súdnych úradníkov z ďalších regiónov Slovenskej republiky. Za
týmto účelom sústavne sleduje výzvy Európskeho sociálneho fondu.

2.5

Vzdelávanie vyšších súdnych úradníkov
V roku 2006 Justičná akadémia pristúpila k systematickému vzdelávaniu veľmi širokej

kategórie účastníkov – vyšších súdnych úradníkov ( cca 810 ). Semináre sa uskutočňovali
v obvodoch jednotlivých krajských súdov. Vzdelávacie aktivity boli obsahovo zamerané na
základné problémy v právnych odvetviach, s ktorými prichádza vyšší súdny úradník do styku
pri výkone svojej práce.
Jedná sa o nasledovné oblasti práva:
 obchodné právo: KS Banská Bystrica, KS Bratislava, KS Trenčín, KS Žilina, KS
Trnava, KS Košice, KS Prešov, KS Nitra
 trestné právo: KS Banská Bystrica, KS Bratislava, KS Trenčín, KS Žilina, KS
Trnava, KS Košice, KS Prešov, KS Nitra
 pracovné, rodinné a správne právo: KS Banská Bystrica, KS Bratislava, KS
Trenčín, KS Žilina, KS Trnava, KS Košice, KS Prešov, KS Nitra
 občiansky súdny poriadok: KS Banská Bystrica, KS Bratislava, KS Trenčín, KS
Žilina, KS Trnava, KS Košice, KS Prešov, KS Nitra

2.6

Odborné justičné skúšky
Každej odbornej justičnej skúške predchádzalo predskúškové sústredenie pre právnych

čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov vo VRC prokuratúry v Krpáčove
a v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení s celkovým počtom 217 účastníkov, pričom po
odbornej stránke boli tieto zabezpečované formou prednášok a seminárov zo strany členov
externého lektorského zboru Justičnej akadémie.
Ako vyplýva z prehľadov vyhodnotenia seminárov zo strany ich účastníkov, títo boli
s obsahovou náplňou, ako aj s ich organizačným zabezpečením spokojní.
V roku 2006, vzhľadom na veľký počet uchádzačov o vykonanie odbornej justičnej
skúšky, Justičná akadémia zorganizovala 4 termíny odborných justičných skúšok, a to:
20. marca 2006 písomná časť a 27. a 28. marca 2006 ústna časť, 29. mája 2006 písomná časť
a 05. a 06. júna 2006 ústna časť, 23. a 24. októbra 2006 písomná časť a 30. a 31. októbra

2006 ústna časť, 4. decembra 2006 písomná časť a 11. decembra 2006 ústna časť, 30. júna
2006 sa uskutočnila opravná skúška.
V jesenných termínoch skúšali už tri skúšobné komisie vymenované ministrom
spravodlivosti SR, keďže aj v budúcnosti sa počíta s veľkým záujmom o vykonanie odbornej
justičnej skúšky najmä zo strany vyšších súdnych úradníkov. Celkovo sa odborných
justičných skúšok zúčastnilo 132 účastníkov z toho 61 právnych čakateľov prokuratúry, 68
vyšších súdnych úradníkov a 3 justiční čakatelia.
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3.

Medzinárodné aktivity

3.1

Prehľad zahraničných návštev
 apríl 2006 zahraničná návšteva z Poľska, námestník Ministerstva spravodlivosti
Poľska „Vzdelávanie súdneho personálu“
 november 2006 návšteva delegácie z Macedónska „Školenie o súdnom poriadku pre
pracovnú skupinu Ministerstva spravodlivosti Macedónska“
 december 2006 študijný pobyt Ukrajinskej delegácie „Realizácia akčného plánu EÚ –
Ukrajina“

3.2

Prehľad zahraničných služobných ciest
 19. – 22. apríla 2006 Poľsko, účasť Dr. Arnoldovej na pracovnej ceste v Poľsku
„Probácia a trest povinných prác. Práca s väzňami“, organizované v spolupráci
s občianskym združením EDUKOS

 29.mája – 2.júna 2006 Nemecko, študijná cesta v rámci realizácie projektu TWL 2004,
nosnou témou „Súťažné právo, čiastočne konkurzné právo“ ( Dr. Babiaková, Dr.
Belko, Dr. Hulla, Dr. Mihina, Dr. Ďurišová )
 17.- 19. júna 2006 Štrasburg, prvé stretnutie zástupcov Justičných škôl Rady Európy
v rámci nového projektu HELP „Vzdelávanie v oblasti ľudských práv“ ( Dr. Smolová
) , činnosť nadväzuje na jeden s programov Lisabonskej siete
 18.júna – 23. júna 2006 Paríž, spolupráca s ENM v Paríži ( Národná sudcovská škola
), študijný pobyt zástupcov Justičnej akadémie ( Dr. Ďurišová, Dr. Hesková, Dr.
Švagerková ), návšteva vzdelávacích inštitúcii pre sudcov a prokurátorov ako aj
súdnych

úradníkov

vo

Francúzku,

zorganizované

na

základe

spolupráce

s Francúzskym veľvyslanectvom a organizáciou ECOJURIST
 20.septembra – 23.septembra 2006 Helsinky, účasť na Valnom zhromaždení EJTN vo
Fínsku ( Dr. Ďurišová, Strížová )
 16.- 17. októbra 2006 Štrasburg, pracovné stretnutie zástupcov Justičných škôl v rámci
programu Lisabonská sieť ( Dr. Smolová )
 17.- 19. októbra 2006 Štrasburg, študijná cesta 20 člennej delegácie zo SR na ESĽP
ako zavŕšenie systematického vzdelávania v oblasti ľudských práv sudcov a
prokurátorov

3.3

Medzinárodné semináre
V

máji 2005 uzavrelo Ministerstvo spravodlivosti SR zmluvu s Akadémiou

európskeho práva (ERA) v Trieri / Luxembursko /, ktorá rozšírila možnosti pre účastníkov zo
Slovenska zúčastňovať za vzdelávacích aktivít, ktoré organizuje ERA väčšinou za podpory
Európskej komisie, za výhodnejších podmienok, čím sa stali pre našich účastníkov
dostupnejšími.
 22. marca 2006 Praha, účasť zástupcov Justičnej akadémie na seminári „Judikatúra
v teórii a v praxi“ organizovaného za spolupráce Českej Justičnej akadémie
a Holandského partnera ( Ďurišová, Strížová )
 15. – 17. mája 2006 Innsbruck, účasť 11 člennej delegácie zo SR na seminári
„Rodičovské povinnosti v Európskom civilnom procesnom práve – Brussel II
výživné“, seminár organizovaný ERA a podporovaný EÚ
 2. – 5. októbra 2006 Barcelona, účasť 3 zástupcov MS SR na seminári „ Rodinné
právo – justičná spolupráca“, organizované EJTN, podporované EÚ

 19. – 20. októbra 2006 Rakúsko, medzinárodná konferencia v Grazi „Za rozmanitosť,
proti diskriminácii“ ako zavŕšenie projektu vzdelávania s antidiskriminačnou
tematikou s občianskym združením VIA IURIS ( Dr. Kubík )
 23. – 25. októbra 2006 Trier, seminár organizovaný ERA a podporovaný EÚ s názvom
„Vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí v trestných veciach“ ( Dr. Burger )
 30. – 31. októbra 2006 Trier, seminár organizovaný ERA a podporovaný EÚ s názvom
„Boj proti diskriminácii“ ( Dr. Smolová, Dr. Vozár )
 27. -28. novembra 2006 Trier, seminár organizovaný ERA a podporovaný EÚ
s názvom „Boj proti diskriminácii“ ( Dr. Baran, Dr. Gál )
 30. novembra 2006 Bratislava, účasť na medzinárodnej konferencii organizovanej
Akadémiou vzdelávania „Lektor vo vzdelávaní dospelých“ ( Dr. Ďurišová, Mitríková,
Matušíková )
 11.- 14. decembra 2006 Paríž, účasť na seminári „Falšovanie – nový spôsob
organizovanej kriminality“ organizovaný ENM a podporovaný EÚ ( Dr. Podhorcová )

3.4

Spolupráca s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou ( EJTN )
Akadémia dostala ponuku stať sa členom Európskej justičnej vzdelávacej siete

(EJTN), ktorá združuje verejné národné vzdelávacie inštitúcie pre sudcov a prokurátorov z 23
členských krajín EÚ. Po podaní prihlášky akadémiu osobne navštívil 18. novembra 2005
generálny tajomník tejto inštitúcie pán Gilles Charbonier, aby preveril, či akadémia spĺňa
štatútom určené podmienky pre vstup. Následne pozval riaditeľku akadémie na valné
zhromaždenie EJTN, ktoré sa konalo v dňoch 6. až 8. decembra 2005 v Edinburgu a ktoré po
našej prezentácii jednomyseľne rozhodlo o prijatí akadémie za riadneho člena.
Participácia na projekte podporovaným EJTN „Výmenná stáž – sekcia A“, v ktorom
sa 5 účastníkov zo SR zúčastnilo na 2 týždňovej študijnej ceste v štátoch EÚ ( súdy a
prokuratúry vo Francúzku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku ), „sekcia C“ – účasť Dr. Buksu na
pracovnom stretnutí v Brusseli zástupcov justičných inštitúcii krajín EÚ pri analýze
jednotlivých vzdelávacích systémov a potrieb jednotlivých krajín pri vzdelávaní sudcov

4.

Plnenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu
V rozpočtovom roku 2006 pre Justičnú akadémiu stanovený počet zamestnancov vo

výkone práce vo verejnom záujme 23 bol naplnený. Na uvedený počet boli v pôvodnom
rozpočte priradené mzdové prostriedky (kategória 610) vo výške 4 850 tis. Sk, ktoré boli k
1.7.2006 zvýšené o 102 tis. Sk. Úprava bola vykonaná v súvislosti so zmenou platovej
stupnice a platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme v zmysle kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa. Rozpočtovým opatrením MS SR zo dňa 13. 10. 2006 boli však mzdové
prostriedky krátené o 110 tis. Sk bez uvedenia dôvodu, na celkovú výšku 4 842 tis. Sk a tieto
boli vyčerpané v plnej výške.
Nadväzne na mzdové prostriedky bolo upravované poistné a príspevok do poisťovní
(kategória 620).

Úhrnný

rozpočet poistného bol upravený na čiastku 1 826 tis. Sk.

Prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.
V kategórii tovary a služby (630) pôvodný rozpočet 8 009 tis. Sk bol na základe
žiadosti o zmenu rozpočtu z 28. 8. t.r. v súvislosti s neplánovaným čerpaním výdavkov
zvýšený na 8 489 tis. Sk. Skutočné čerpanie dosiahlo 99,8% rozpočtu a je vo výške 8 472 tis.
Sk. Čerpanie rozpočtových prostriedkov v tejto kategórii podľa rozpočtovej klasifikácie je
nasledovné:

Položka 631 – cestovné náhrady
Čerpanie na tejto položke dosiahlo čiastku 352 tis. Sk. Z toho na zahraničné služobné cesty
bolo čerpaných 343 tis. Sk vrátane služobnej cesty 20 osôb do Štrasburgu v októbri tohto
roku a 9 tis. Sk na tuzemské služobné cesty.
Položka 632 – energie , vodné a stočné , poštovné a telekomunikačné služby
Čerpanie v tejto položke dosiahlo čiastku 1 195 tis. Sk, z toho náklady na energie boli
vykázané vo výške 744 tis. Sk, vodné a stočné 25 tis. Sk a poštovné a telekomunikačné služby
vo výške 426 tis. Sk.
Položka 633 – materiál
Materiálové výdavky dosiahli čiastku 1 227 tis. Sk. Na interiérové vybavenie bolo použitých
105 tis. Sk, doplnilo sa vybavenie do novovytvorenej učebne a zasadacej miestnosti.
Výpočtová technika bola zakúpená za 63 tis. Sk, bol zakúpený notebook, 2 ks laserová
tlačiareň, 1 ks printserver a externý hardisk. Výdaje na prevádzkové stroje a prístroje boli
čerpané vo výške 148 tis. Sk. Bolo dokúpené 2 ks jednoduché klimatizačné zariadenie,
plánovacie tabule. Všeobecný materiál je čerpaný vo výške 387 tis. Sk. Boli zakúpené

kancelárske potreby, tonery do tlačiarní, čistiace a hygienické potreby. Výdaje na knihy
a časopisy boli vykázané vo výške 290 tis. Sk. Knižnica Justičnej akadémie bola doplnená
odbornými publikáciami, boli uhradené náklady na predplatné odborných časopisov. Výdavky
na softvér a licencie boli čerpané vo výške 206 tis. Sk. Pre knižnicu bol zakúpený systém
AKIS PROFLIB na evidenciu kníh, antivírusová licencia, bolo uhradené aktualizované
programové vybavenie pre používanie mzdového programu. Prostriedky rozpočtované na
reprezentačné účely vo výške 20 tis. Sk boli vyčerpané vo väzbe na pravidelné zasadnutia
Rady Justičnej akadémie.
Položka 634 – dopravné
Dopravné celkom bolo čerpané vo výške 397 tis. Sk, z toho výdaje na palivá, mazivo a oleje
predstavujú čiastku 218 tis. Sk, náklady na servis, údržbu a opravy boli vykázané vo výške 90
tis. Sk, poistenie vozidiel bolo uhradené vo výške 83 tis. Sk. Karty, známky a pracovné odevy
boli zakúpené vo výške 6 tis. Sk.
Položka 635 – rutinná a štandardná údržba
Výdavky v tejto položke boli čerpané vo výške 977 tis. Sk. Na údržbu výpočtovej techniky
bolo použitých 39 tis. Sk, na opravu telekomunikačných zariadení 7 tis. Sk. Na vykonanie
revízií a servisu zariadení meracej a regulačnej techniky, klimatizačných jednotiek,
servisných kontrol kopírovacích zariadení a bezpečnostného signalizačného zariadenia, revízií
výťahu a protipožiarnych klapiek bolo vyčerpaných 428 tis. Sk. Na opravu budovy sme
použili 502 tis. Sk, z toho na opravu zatekania zelenej strechy bolo vyčlenených 463 tis. Sk.
Položka 636 – nájomné za nájom
Rozpočet 33 tis. Sk bol čerpaný na úhradu nájomného za dve prenajaté garáže a nájomné za
pozemok v Omšení pre podnik Lesy, š.p.
Položka 637 – ostatné tovary služby
Za služby bolo uhradených celkom 4 180 tis. Sk. Za realizované kurzy, školenia a semináre
bolo uhradených 1 110 tis. Sk. Školenie a semináre sa konali najmä v Omšení, Starej Lesnej
a Krpáčove. Všeobecné služby boli uhradené vo výške 644 tis. Sk. Pravidelne mesačne boli
uhrádzané náklady na upratovanie pre dve upratovačky a čistenie rohoží.

Z cestovných

náhrad iným než vlastným zamestnancom bolo vyplatených 35 tis. Sk. Boli vyplatené
cestovné náhrady lektorom prednášajúcim na plánovaných seminároch pre Justičnú akadémiu.
Z položky štúdie, expertízy, posudky bolo vyčerpaných 7 tis. Sk. Na poplatkoch bolo
zaplatených 250 tis. Sk. Rozhodujúcu čiastku predstavuje poplatok za pripojenie odberného
miesta v Omšení do distribučnej siete dodávateľa uhradený spoločnosti Západoslovenská
energetika vo výške 237 tis. Sk. Na stravovanie zamestnancov bolo vynaložených 225 tis. Sk.

Za poistenie budovy a jej vnútorného vybavenia, prístrojov, strojov a zariadení bolo
uhradených 66 tis. Sk. Prídel do sociálneho fondu predstavuje čiastku 62 tis. Sk. Tieto
prostriedky boli čerpané na poskytnutie príspevku zamestnancom na stravovanie a rekreáciu.
Kolkové známky boli zakúpené vo výške 12 tis. Sk. Na odmenách zamestnancom mimo
pracovný pomer bolo vyplatených 1 654 tis. Sk. V tejto kategórii je čerpanie z dôvodu
vyššieho počtu prednášajúcich lektorov a odvodov spojených s uzavretými dohodami
o vykonaní prác s lektormi, ako aj vyplácaním odmien stavebnému dozoru v Omšení na
základe príkaznej zmluvy a dohody o zabezpečení prevádzky knižničného systému. Boli
uhradené dane z nehnuteľnosti v Omšení a budovy v Pezinku vo výške 36 tis. Sk. Ostatné
výdavky boli vykázané vo výške 39 tis. Sk za úhradu školení pre vlastných zamestnancov.
V zmysle platného zákona č. 152/1994 Z. z. je používaný a tvorený sociálny fond
percentuálnym prídelom z úhrnu hrubých miezd v zmysle kolektívnej zmluvy. V roku 2006
bol vytvorený vo výške 62 tis. Sk a celá táto čiastka bola aj vyčerpaná.

Objem kapitálových výdavkov bol pôvodne stanovený na rok 2006 vo výške 10 mil.
Sk. Na základe našej žiadosti a súhlase pána ministra nám boli pridelené ďalšie kapitálové
prostriedky vo výške 4 089 tis. Sk. Z roku 2005 boli presunuté finančné prostriedky vo výške
2 174 150 Sk a pridelené na investičnú akciu 11961- rekonštrukcia objektu v Omšení na
školiace zariadenie. Tieto prostriedky boli použité na vypracovania projektovej dokumentácie.
Celkové disponibilné kapitálové prostriedky boli v objeme 16 263 tis. Sk. Na zakúpenie
prístupovej cesty a priľahlého pozemku pri budove v Omšení bolo vynaložené 218 tis. Sk, za
technológiu ozvučenia pre školiace stredisko v Omšení bolo uhradených 595 tis. Sk, na
projektové a súvisiace práce bolo použitých 3 215 tis. Sk a na zhotoviteľovi stavby v Omšení
boli uhradené faktúry vo výške 12 235 tis. Sk. Kapitálové prostriedky boli čerpané na 100%.

V tomto roku sme uzatvorili s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu
na projekt pod názvom „Vzdelávanie sudcov a prokurátorov v novej legislatíve a cudzích
jazykoch“ na obdobie od 1.6.2006 do 31.5.2008. Ministerstvo financií SR pridelilo pre
Justičnú akadémiu do rozpočtu Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2006 ako prvú zálohovú
platbu finančné prostriedky vo výške 1 860 222,- Sk v kategórii 630 – tovary a služby.
Tieto prostriedky boli čerpané v súlade s finančným rozpočtom na zabezpečenie projektu JPD
Cieľ 3 pre súdy a prokuratúry Bratislavského kraja. Pridelené finančné prostriedky boli do
konca roku v plnom rozsahu vyčerpané.

Rozhodujúci objem prostriedkov bol použitý na nákup odbornej literatúry. Zakúpili sme
kancelársky nábytok a vybavenie pre učebňu v budove v Pezinku. Tieto novovytvorené
priestory slúžia pre účastníkov odborných seminárov. V zmysle schváleného projektu sa
zabezpečila jeho publicita ( tlač zošitov, brožúr, letákov a plagátov). Okrem toho sme kúpili
technické vybavenie, a to jeden počítač, notebook, laserovú tlačiareň a USB kľúče. Ďalšie
prostriedky boli použité na úhradu prevádzkových nákladov a na odmeny pre lektorov
a stravovanie účastníkov seminárov.

5.

Rekonštrukcia školiaceho zariadenia v Omšení
Po schválení stavebného zámeru MS SR a pridelení finančných prostriedkov

v novembri 2005 na rekonštrukciu školiaceho zariadenia JAS (Justičnej akadémie Slovenska)
v Omšení vo výške 87,3 mil. Sk a rokovaniach s projektantom stavby ešte v tom istom roku,
bola v januári 2006 uzavretá zmluva o dielo so STUDIOM A.P.P. Rudina na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre prestavbu a nadstavbu objektu v Omšení. Priebežne, ako boli
vypracovávané jednotlivé stupne projektovej dokumentácie, prebiehali aj rokovania
s príslušnými

orgánmi

a

organizáciami

s cieľom

urýchleného

prerokovania

tejto

dokumentácie a zabezpečenia relevantných vyjadrení potrebných pre získanie stavebného
povolenia na stavbu. Súbežne sme v súčinnosti s ministerstvom vykonali výberové konanie na
verejného obstarávateľa, ktorý následne v plnom rozsahu zabezpečoval verejnú súťaž na
budúceho zhotoviteľa stavby. Internej súťaže sa zúčastnili štyria záujemcovi, ako úspešný
bola vybraná organizácia ÚEOS Komercia , a.s. Bratislava. Táto odborne spôsobilá
organizácia pre verejné obstarávanie vykonala verejnú súťaž na uzatvorenie zákazky na
stavebné práce „Prestavba a nadstavba ŠS Omšenie“.
Ponuky do súťaže predložili tri stavebné firmy. Ako úspešná vo verejnom obstarávaní
bola komisiou 19.6.2006 vyhodnotená a.s. Stavomontáže Žilina, s ktorou bola v lehote
viazanosti ponúk uzatvorená zmluva o uskutočnení stavebných prác s termínom ukončenia
stavebného diela jún 2007. Po vydaní stavebného povolenia stavebným úradom v Omšení boli
zahájené práce na rekonštrukcii a prestavbe budovy. Celkove v minulom roku z kapitálových
výdavkov v súvislosti s touto investičnou akciou bolo vynaložených 16,263 mil. Sk, z toho na
projektové práce 3,142 mil. Sk a stavebné práce 12,235 mil. Sk. Čiastka 0,886 mil. Sk bola
vynaložená v súvislosti s odkúpením potrebných pozemkov, dokúpením technického

zariadenia na ozvučenie v školiacich miestnostiach a geologický prieskum. Práce pokračovali
plynule podľa harmonogramu, v závere roku však zástupcovia ministerstva vzniesli
požiadavku na prebudovanie relaxačnej časti budovy na rehabilitačnú časť, čo nesie so sebou
nákladové aj časové riziká a znamená ohrozenie dodržania harmonogramu zmluvných prác na
objekte.

6.

Prílohy

Percentuálna účasť na vzdelávacích aktivitách
Justičnej akadémie za rok 2006
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