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Organizačné, personálne zmeny a
dokumenty prijaté Justičnou akadémiou v roku 2007
Od svojho vzniku prešla Justičná akadémia rôznym vývojom. Po viac ako trojročnej
existencii môžeme konštatovať, že nadobudla už dostatok skúsenosti, ktoré zúročuje
v skvalitnení vzdelávacieho procesu tak ako v podobe organizačného a personálneho tak
aj materiálneho zabezpečenia jej chodu.
Začiatkom roka 2007 došlo k zmenám vo vedení Justičnej akadémie, keď s
účinnosťou k 1. marcu 2007 sa JUDr. Zuzana Ďurišová vzdala funkcie riaditeľky Justičnej
akadémie, ktorú zastávala od jej vzniku v roku 2005. Rada Justičnej akadémie následne
poverila JUDr. Vieru Bolebruchovú, zástupkyňu riaditeľky riadením Justične akadémie do
doby vymenovania nového riaditeľa.
S účinnosťou od 1. mája 2007 bol na základe výsledkov výberového konania
vymenovaný do funkcie riaditeľa Justičnej akadémie JUDr. Peter Hulla, ktorý rovnako od
vzniku Justičnej akadémii pôsobil ako člen pedagogického zboru.
Rada Justičnej akadémie dňa 21.6. 2007 schválila návrh zmien organizačného
poriadku Justičnej akadémie spolu s organizačnou štruktúrou a zmien Štatútu Justičnej
akadémie v zmysle zefektívnenia práce, ako aj prehĺbenia zodpovednostnej roviny
zamestnancov a pedagogického zboru. V organizačnej štruktúre sa z doterajších 6 katedier
práva reorganizáciou vytvorili 4 nové katedry:
- katedra trestného práva, a ďalšieho vzdelávania súdnych úradníkov a odbornej
prípravy čakateľov,
- katedra občianskeho, rodinného a pracovného práva, a spoločensko-vedných disciplín,
- katedra obchodného práva, správneho, finančného práva a informačných technológií,
- katedra európskeho a medzinárodného práva, ústavného práva a cudzích jazykov,
ktoré vedú stáli členovia pedagogického zboru. Zároveň zanikol útvar vzdelávania a odborné
referentky pre vzdelávanie sa transformovali na tajomníčky katedier.
V rámci zmien organizačného poriadku sa vytvorilo detašované pracovisko v Omšení,
ako vzdelávacie zariadenie pre potreby Justičnej akadémie a tri regionálne učebne pre
jednoduchší prístup k vzdelávacím aktivitám v miestach aplikačnej praxe.
Dôležitým medzníkom bolo schválenie dokumentu s názvom „Koncepcia vzdelávania
Justičnej akadémie“ Radou Justičnej akadémie dňa 21. júna 2007, ktorá určuje dlhodobejšie
smerovanie a ciele Justičnej akadémie na úseku vzdelávacej činnosti akadémie.
V roku 2007 došlo aj k zásadnej obmene pedagogického zboru Justičnej akadémie. Na
základe vyhláseného výberového konania a jeho výsledkov bol dňa 6. septembra 2007 prijatý
za stáleho člena pedagogického zboru na katedru európskeho a medzinárodného práva,
ústavného práva a cudzích jazykov JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. S účinnosťou ku dňu
31.10. 2007 bola stálej členke pedagogického zboru, ktorá pôsobila na katedre trestného práva
a ďalšieho vzdelávania súdnych úradníkov a odbornej prípravy čakateľov JUDr. Soni
Smolovej zrušená stáž a Rada Justičnej akadémie následne vyhlásila výberové konanie na
voľné miesto stáleho člena na vyššie uvedenú katedru.
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V zmysle časovej kontinuálnosti Rada Justičnej akadémie vyhlásila výberové konanie
aj na voľné miesto zástupcu riaditeľa nakoľko dňa 15. septembra 2007 uplynulo funkčné
obdobie JUDr. Viere Bolebruchovej, doterajšej zástupkyne riaditeľa. Do predmetného
výberového konania sa prihlásil jeden kandidát a na základe jeho výsledkov riaditeľ
vymenoval s účinnosťou od 1. decembra 2007 JUDr. Petra Sepešiho, prokurátor Generálnej
prokuratúry SR za svojho zástupcu.
Okrem personálnych zmien na Justičnej akadémii v roku 2007 došlo aj k viacerým
zmenám v oblasti jej materiálneho zabezpečenia a zmeny jej sídla. Vzhľadom na skutočnosť
reoptimalizácie súdneho systému, znovu vytvoreniu Okresného súdu Pezinok sa sídlo
Justičnej akadémie presťahovalo do nových priestorov a kvalitatívne vyhovujúcejších
priestorov v Pezinku na Suvorovovej ul. 5/C ku koncu roku 2007.
Rovnako boli v roku 2007 ukončené stavebné práce na rekonštrukcii detašovaného
pracoviska Justičnej akadémii v Omšení. Ku dňu 31.8. 2007 sa uskutočnila jeho kolaudácia
a Justičná akadémia sa priblížila k sfunkčneniu tak, aby sa väčšina vzdelávacích aktivít mohla
realizovať v samostatných a moderných priestoroch od v prvého štvrťroku 2008.
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Správa katedry trestného práva a ďalšieho vzdelávania súdnych úradníkov
a odbornej prípravy čakateľov.
K obsahovej náplni vzdelávacích podujatí, ktoré sú organizované v gescii Katedry
trestného práva a ďalšieho vzdelávania súdnych úradníkov a odbornej prípravy čakateľov
(ďalej len „trestná katedra“) je potrebné na úvod uviesť, že špecifikom tejto katedry je, že jej
náplňou je okrem vzdelávania sudcov (cca 260 sudcov vybavujúcich trestnú agendu)
a prokurátorov (cca 700 prokurátorov vybavujúcich trestnú agendu) aj prípravné vzdelávanie
právnych čakateľov prokuratúry (cca 80) a vyšších súdnych úradníkov (cca 750), ako aj
vzdelávanie probačných a mediačných úradníkov a súdnych úradníkov.
Ku vzdelávaniu právnych čakateľov prokuratúry, vyšších súdnych úradníkov, ako aj
probačných a mediačných úradníkov je potrebné uviesť, že vzhľadom na počet vzdelávaných
subjektov, ako aj rozsah ich pracovných úloh, ktorý okrem trestného práva zahŕňa aj ďalšie
právne odvetvia, ich vzdelávanie v odvetviach práva spadajúcich pod iné katedry Justičnej
akadémie zabezpečovali príslušné katedry.
Pri vzdelávaní vyšších súdnych úradníkov sa okrem štandardných 2-3 dňových
seminárov využívala najmä forma 1-dňového regionálneho vzdelávania v sídlach krajských
súdov, ktorá sa vzhľadom na vysoký počet vyšších súdnych úradníkov javí byť optimálna tak
z hľadiska organizačného, ako aj z hľadiska efektivity a hospodárnosti vzdelávania.
V rámci prípravy právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov na
justičné skúšky trestná katedra organizuje vždy mesiac pred skúškami tzv. predskúškové
sústredenie, ktoré sú pre kvalitnú prípravu adeptov na justičné skúšky veľmi dôležité a preto
sa vždy kladie dôraz na ich obsadenie kvalitnými lektormi spravidla z radov členov
skúšobných komisií. Vzhľadom na dĺžku trvania predskúškového sústredenia (5 dní), počet
jeho účastníkov (cca 40-70), ako aj počet lektorov (cca 6-10) sú tieto podujatia náročné aj po
organizačnej stránke. Tu je potrebné spomenúť, že pri organizovaní predskúškových
sústredení pravidelne poskytuje veľmi dobrú súčinnosť oddelenie vzdelávania generálnej
prokuratúry a konkrétne najmä p. Mgr. Božena Švagerková.
V roku 2007 Justičná akadémie zorganizovala 3 predskúškové sústredenia, na ktorých
sa zúčastnilo spolu 155 účastníkov, z toho 104 vyšších súdnych úradníkov a 51 právnych
čakateľov prokuratúry (29.1.-2.2.07 vo VaRC Krpáčovo; 37 účastníkov z toho 25 VSÚ a
12 PČP, 14.-18.5.07 vo VaRC Krpáčovo; 61 účastníkov z toho 47 VSÚ a 14 PČP a 17.21.9.07, vo VaRC Krpáčovo; 57 účastníkov z toho 32 VSÚ a 25 PČP), ako aj následné
uskutočnenie písomnej a ústnej časti odborných justičných skúšok.
V rámci prípravy na písomnú časť odbornej justičnej skúšky Justičná akadémia
uskutočnila praktické semináre pre právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych
úradníkov, ktorých témou bolo vyhotovovanie rozhodnutí a podaní v netrestných veciach
(22.-24.1.2007, 2.-3.5.2007), resp. vyhotovovanie písomných rozhodnutí v trestných veciach
(23.-24.4.2007).
Okrem organizovania uvedených podujatí pripravila Justičná akadémia aj celý rad
ďalších vzdelávacích podujatí pre vyšších súdnych úradníkov, právnych čakateľov
prokuratúry a probačných a mediačných úradníkov, ktorých cieľom bola jednak dlhodobá
príprava vyšších súdnych úradníkov a právnych čakateľov prokuratúry na vykonanie odbornej
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justičnej skúšky a u vyšších súdnych úradníkov aj príprava na výkon ich funkcie v oblastiach
ich pôsobnosti vymedzených v ust. § 3 až 8 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch,
resp. u probačných a mediačných úradníkov v zmysle zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných
a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pod gesciou trestnej katedry boli v uvedenom smere uskutočnené tieto podujatia:
 Súdne rozhodnutia, 16.-17.1.07, Omšenie, 50 účastníkov (VSÚ).
 Praktická príprava k rozhodovacej činnosti sudcov, 22.-24.1.07, Omšenie, 36 účastníkov,
26 VSÚ, 10 PČP.
 Konanie na súde po podaní obžaloby , rozhodnutia súdu (ESF), 13.-14.2.07, JA Pezinok,
20 účastníkov (VSÚ).
 Seminár pre probačných a mediačných úradníkov - pracovné stretnutie, 12.-14.3.07,
Omšenie, 101 účastníkov (probační a mediační úradníci).
 Súdne rozhodnutia, 26.-27.03.07, Omšenie, 56 účastníkov (VSÚ).
 Praktická príprava k dozorovej činnosti prokurátorov, 23.-24.4.07, Omšenie,
35 účastníkov (PČP).
 Praktická príprava k rozhodovacej činnosti sudcov v občianskoprávnych veciach,
2.-3.5.07, Omšenie, 54 účastníkov, 34 VSÚ, 20 PČP.
 Aktuálne problémy trestných kódexov, 15.-16.5.07, KS Bratislava, 26 účastníkov, 20 VSÚ,
6 PČP.
 Konanie na súde po podaní obžaloby podľa nového TP a TZ, 21.5.2007, KS Trenčín, 32
(VSÚ).
 Konanie na súde po podaní obžaloby, 13.6.2007, KS Prešov, 38 účastníkov (VSÚ).
 Konanie na súde po podaní obžaloby, 14.-15.6.07, KS Košice, 65 účastníkov (VSÚ).
 Rozsudok v trestnom konaní, 24.9.07, KS Banská Bystrica, 18 účastníkov (VSÚ).
 Rozsudok v trestnom konaní, 22.10.07, KS Trenčín, 27 účastníkov (VSÚ).
 Konanie na súde po podaní obžaloby, 23.10.07, KS Žilina 39 účastníkov (VSÚ).
 Úloha sudcu pre prípravné konanie, 22.11.07, KS Prešov, 32 účastníkov (VSÚ).
 Úloha sudcu pre prípravné konanie, 23.11.07, KS Košice, 56 účastníkov (VSÚ).
 Rozsudok v trestnom konaní, 10.12.07, KS Nitra, 37 účastníkov (VSÚ).
 Rozsudok v trestnom konaní, 11.12.07, KS Trnava (VSÚ).
Z počtu účastníkov uvedených podujatí je zrejmé, že o tieto podujatia je veľký záujem,
pričom z anonymných hodnotiacich formulárov vyplýva, že ich účastníci by privítali aj väčší
počet, resp. opakovanie jednotlivých vzdelávacích podujatí.
Katedra trestného práva a ďalšieho vzdelávania súdnych úradníkov a odbornej
prípravy čakateľov sa v rámci organizovania podujatí v roku 2007 zamerala v prvom rade na
aplikačné problémy vyplývajúce z rekodifikovaných trestných kódexov.
Hoci rekodifikované trestné kódexy nadobudli platnosť 1.1.2006 ich aplikácia v praxi
postupne ukázala a stále ukazuje ďalšie viac, či menej závažné nedostatky právnej úpravy.
Niektoré z nich vyrieši judikatúra, avšak viaceré závažné nedostatky je nevyhnutné riešiť
legislatívnou zmenou.
K tomuto záveru dospeli aj viaceré odborné diskusie, ktoré sa uskutočnili na
seminároch organizovaných Justičnou akadémiou v gescii trestnej katedry k rôznym
problematickým trestno-právnym témam.
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Vzhľadom na predpokladané schválenie noviel Trestného zákona a Trestného
poriadku (vychádzajúc z legislatívneho plánu Vlády SR) boli do plánu podujatí Justičnej
akadémie na koniec roka 2007 zaradené aj semináre k pripravovanej „veľkej“ novele
rekodifikovaných trestných kódexov.
Tieto semináre sa však z dôvodu spomalenia procesu a nejednoznačnosti podoby
návrhu noviel oboch trestných kódexov neuskutočnili, pričom tieto semináre budú
uskutočnené zrejme v roku 2008, v nadväznosti na schválenie návrhov noviel oboch trestných
kódexov Národnou radou SR.
Zdrojom pre stanovenie konkrétnych tém vzdelávacích podujatí Justičnej akadémie
uskutočnených v roku 2007, ktorých cieľovou skupinou boli sudcovia a prokurátori
vybavujúci trestnú agendu, boli okrem požiadaviek prokuratúr a súdov SR, aj návrhy členov
externého pedagogického zboru Justičnej akadémie, a veľká pozornosť sa taktiež venuje
požiadavkám, resp. námetom získaným od účastníkov seminárov prostredníctvom
anonymných hodnotiacich formulárov k jednotlivým seminárom. Ďalším nezanedbateľným
faktorom pri tvorbe plánu podujatí Justičnej akadémie je aj vlastné profesionálne poznanie
sudcov a prokurátorov pôsobiacich v Justičnej akadémii.
Výsledkom uvedeného procesu získavania informácií a ich premietnutia do
konkrétnych podujatí boli v roku 2007 nasledovné podujatia pre sudcov a prokurátorov
vybavujúcich trestnú agendu:
 Prípravné konanie pre prokurátorov, 8.-9.1.07, JA Pezinok, 15 účastníkov
(prokurátorov). Lektormi boli prokurátori Generálnej prokuratúry SR JUDr. Anna
Magvašiová - vedúca oddelenia všeobecnej kriminality, a JUDr. Tibor Šumichrast riaditeľ trestného odboru, ktorí sa zaoberali aktuálnymi otázkami vyplývajúcimi z
praxe resp. z Trestného poriadku účinného od 1. januára 2006. Odozvou bola
požiadavka účastníkov o pravidelné cyklické opakovanie tohto seminára.
 Európske právo a právny styk s cudzinou, európsky zatýkací rozkaz (ESF), 15.16.1.07, JA Pezinok, 15 účastníkov, 1 sudca, 6 prokurátorov, 7 VSÚ, 1 PČP.
Lektorkou bola prokurátorka Generálnej prokuratúry SR Mgr. Alica Kováčová PhD. zástupkyňa riaditeľa medzinárodného odboru, ktorá v uvedenej problematike
identifikovala aplikačné problémy a analyzovala možnosti ich riešenia.
 Zaisťovacie úkony, 5.-6.2.07, JA Pezinok, 30 účastníkov, 3 sudcovia, 14 prokurátorov,
10 VSÚ, 3 PČP. Lektori podujatia - prokurátori Generálnej prokuratúry SR JUDr.
Jozef Čentéš PhD. a Mgr. Peter Šufliarsky realizovali rozbor zaisťovacích úkonov
s dôrazom na vzatie do väzby, dôvody väzby, počítanie lehôt väzby v praxi ako aj
z pohľadu ďalších požiadaviek vyplývajúcich z praxe.
 Ukladanie trestov (ESF), 5.-6.3.07, JA Pezinok, 24 účastníkov, 9 sudcov, 12
prokurátorov, 3 VSÚ. Toto podujatie, na ktorom prednášali predseda senátu
najvyššieho súdu JUDr. Pavol Toman a sudca genmjr. JUDr. Ondrej Samaš - predseda
Vyššieho vojenského súdu, malo veľmi pozitívny ohlas u účastníkov, pričom títo
vyzdvihli skĺbenie teoretických poznatkov s praktickými znalosťami a aktuálnymi
problémami praxe. Osobitý ohlas mala prednáška k uplatneniu asperačnej zásady
podľa § 38 Tr. Zákona pri stanovení trestnej sadzby trestu odňatia slobody.
 Kontradiktórne konanie (ESF), 16.-17.4.07, JA Pezinok, 16 účastníkov
(prokurátorov). JUDr. Anna Magvašiová a sudca JUDr. René Štepánik - podpredseda
OS Bratislava V, prednášali o podstate kontradiktórneho konania, jeho procesných
aspektoch, taktike kontradiktórneho výsluchu, pričom účastníci v písomnom
anonymnom ohodnotení semináru ocenili najmä inscenované hlavné pojednávanie.

7

 Zákon o výkone trestu odňatia slobody, Zákon o výkone väzby, 19.-20.4.07, Omšenie,
24 účastníkov, 4 sudcovia, 20 prokurátorov. Okrem JUDr. Tibora Šumichrasta boli
lektormi aj pracovníci Generálneho riaditeľstva ZVJS plk. Mgr. Peter Kulíšek a JUDr.
Vladimír Štefanka. Prednášajúci sa okrem rozboru hlavných právnych predpisov na
úseku výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody zaoberali aj praktickými
aspektmi činnosti dozorových prokurátorov a príslušníkov ZVJS SR.
 Ochrana utajovaných skutočností, 24.4.2007, JA Pezinok. Lektorka p. Margita
Bobeková prednášala o administratívnej a personálnej bezpečnosti z pohľadu právnej
úpravy a jej aplikácie v praxi.
 Alternatívne spôsoby ukončenia trestného stíhania, 14.-15.5.07, Omšenie, 33
účastníkov, 31 prokurátorov, 2 PČP. Prokurátor ÚŠP JUDr. Maroš Žilinka a genmjr.
JUDr. Ondrej Samaš vo svojich vystúpeniach ozrejmovali potrebu využívania
odklonov v trestnom konaní, ako aj dôležitosť existencie týchto právnych inštitútov
v trestnom systéme. Podľa hodnotení účastníkov sa s pozitívnym ohlasom stretla
okrem iného aj otvorená konfrontácia názorov sudcu a prokurátora k právnym
problémom súvisiacim s touto témou.
 Aktuálne problémy trestných kódexov, 28.-29.5.07, Omšenie, 37 účastníkov, 36
sudcov, 1 prokurátor. O pripravovaných zmenách v rámci novelizácie trestnoprávnych
kódexov informovali samotní autori „veľkej rekodifikácie“ JUDr. Pavol Toman
a JUDr. Jozef Čentéš, PhD. V diskusii odznela okrem iného aj vecná kritika
rekodifikácie v súvislosti s nutnosťou novely oboch trestných kódexov.
 Seminár o problematike alternatívnych trestov (EDUKOS), 26.6.07, Žilina, 41
účastníkov, 3 sudcovia, 17 prokurátorov, 2 VSÚ, 19 probačných a mediačných
úradníkov (spoločný popis pri podujatí č. 11)
 Seminár o problematike alternatívnych trestov (EDUKOS), 27.6.07, Spišský Hrhov,
30 účastníkov, 3 sudcovia, 10 prokurátorov, 17 probačných a mediačných úradníkov.
Dôležitým posolstvom seminárov k problematike alternatívnych trestov (semináre pod
bodom č. 10 a 11) bola myšlienka, že prvoradým účelom trestného konania nie je
represia, ale reparácia protiprávneho stavu a preventívne pôsobenie trestného konania
tak na páchateľa, ako aj na celú spoločnosť. Oba semináre, na ktorých prednášali Mgr.
Pavel Stern - riaditeľ probačnej a mediačnej služby ČR, Mgr. Dagmar Doubravová predsedníčka Združenia pre probáciu a mediáciu v justícii ČR, JUDr. Kamil Ivánek sudca OS Bratislava V, Mgr. Marta Pauková - vedúca odboru sociálnych vecí
Žilinského samosprávneho kraja, PhDr. Vladimír Cehlár - probačný a mediačný
úradník OS Žilina a Ing. Eva Vajzerová -prezidentka EDUKOS-u (konzultačného
a informačného centra), sa tešili veľkej podpore a odozve.
 Rozhodnutia v trestnom konaní, 13.-14.9.07, JA Pezinok, 18 účastníkov, 10 sudcov,
8 VSÚ. Lektormi boli sudca JUDr. Martin Bargel (KS Žilina) a sudkyňa JUDr.
Daniela Wänkeová (KS Žilina), ktorí postupne prezentovali formálne a obsahové
náležitosti rozsudku, uznesenia, trestného rozkazu ale aj ďalších súdnych rozhodnutí
a opatrení.
 Prípravné konanie pre prokurátorov, 18.-19.9.07, JA Pezinok, 25 účastníkov
(prokurátorov). Lektori JUDr. Anna Magvašiová a JUDr. Tibor Šumichrast sa vo
svojich príspevkoch zamerali najmä na oprávnenia a rozhodnutia policajtov
a prokurátorov pred začatím trestného stíhania, postup prokurátorov pri preskúmavaní
postupu policajta podľa § 197 Tr. poriadku, postup po začatí trestného stíhania
a rozhodnutia prokurátora a policajta v prípravnom konaní.
 Dokazovanie, dôkazné prostriedky v trestnom konaní, 25.10.-26.10.07, Omšenie,
44 účastníkov, 4 sudcovia, 21 prokurátorov, 19 VSÚ. Lektormi seminára boli JUDr.
Martin Bargel a JUDr. Ján Zanovit, PhD. - zástupca špeciálneho prokurátora, ktorí sa
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okrem teórie dokazovania zaoberali najmä praktickými aspektmi dokazovania
v prípravnom konaní a v konaní pred súdom s dôrazom na zmeny, ktoré priniesla
rekodifikáciu Trestného poriadku. O toto podujatie bol veľký záujem a malo veľmi
pozitívny ohlas, pričom účastníci požadovali pravidelné opakovanie seminára k tejto
téme.
Trestné činy v oblasti podnikania po rekodifikácii TZ, 29.-31.10.07, Krpáčovo,
36 účastníkov, 22 sudcov, 8 prokurátorov, 6 VSÚ. Lektormi seminára boli JUDr.
František Púry, Doc. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. Ján Šanta, PhD. a genmjr.
JUDr. Ondrej Samaš. Podstatou seminára bolo zvýraznenie subsidiárnej povahy
trestného konania, ktoré by malo v súlade s princípom „ultima ratio“ a to najmä
v ekonomických vzťahoch zasahovať až vtedy, keď nápravu porušených právnych
vzťahov nie je možné zabezpečiť prostriedkami iných právnych odvetví.
Rozbor zrušených trestných rozhodnutí a riešenie aktuálnych problémov práce sudcu
na trestnom úseku, 5.-6.11.07, Omšenie, 27 účastníkov, 1 sudca, 12 prokurátorov, 13
VSÚ, 1 PČP. Lektormi boli sudcovia JUDr. Viliam Dohňanský a JUDr. Stanislav
Hájiček, ktorí analyzovali obsah a formu výrokov a odôvodnení súdnych rozhodnutí
v trestnom konaní.
Prax a rozhodnutia podľa európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a
základných ľudských slobôd, 15.-17.11.07, Omšenie, 7 účastníkov, 3 sudcovia 4 VSÚ.
Lektormi seminára boli p. Samuel Laine a p. Francoise Travaillot z Francúzska,
pričom podstata ich prednášok sa dotýkala najmä právnej úpravy európskeho
zatýkacieho rozkazu vo Francúzsku a aplikačnej praxe.
Workshop č. 9 - Praktické aspekty európskeho zatýkacieho rozkazu, 28.-30.11.07,
Omšenie. Lektormi seminára boli p. Samuel Laine a p. Francoise Travaillot
z Francúzska a Mgr. Alica Kováčová PhD. - zástupkyňa riaditeľa medzinárodného
odboru Generálnej prokuratúry SR. Predmetom seminára bola právna úprava inštitútu
európskeho zatýkacieho rozkazu v práve EÚ, ako aj právny rámec a vývoj justičnej
spolupráce v trestných veciach v priestore EÚ.
Odhaľovanie a realizácia trestných činov proti ľudskosti so zameraním na xenofóbiu
a rasizmus, 29.-30.11.07, Omšenie. Okrem prokurátora Generálnej prokuratúry SR
JUDr. Róberta Vlachovského boli lektormi aj npor. Mgr. Roman Záň a Mgr. Ria
Žvachová - príslušníci oddelenia všeobecnej kriminality, Úradu justičnej a kriminálnej
polície Prezídia PZ, ktorí poskytli náhľad na uvedenú problematiku zo svojho uhla
profesijného pohľadu. Zaujímavým doplnením seminára boli príspevky JUDr. Daniela
Mila - predsedu Občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu a Doc. JUDr. PhDr.
Miroslava Mareša (Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálnych štúdií).

Predmetom seminárov organizovaných v roku 2007 boli aj témy vychádzajúce zo
Stratégie prevencie kriminality na roky 2007-2010 schválenej Vládou SR uznesením č. 681 z
15.8.2007. Tu je potrebné spomenúť najmä semináre pre sudcov a prokurátorov k téme
Trestné činy v oblasti podnikania po rekodifikácii TZ (Omšenie, 29.-31.10.2007), ako aj
seminár k téme Odhaľovanie a realizácia trestných činov proti ľudskosti so zameraním na
xenofóbiu a rasizmus (Omšenie, 29.-30.11.2007).
Vzdelávacie aktivity trestnej katedry sa uskutočnili pod vedením externých lektorov členov externého pedagogického zboru, ako aj lektorov - odborníkov, ktorí v tomto zozname
nie sú vedení. Najlepšie hodnotenými a účastníkmi najviac požadovanými lektormi podľa
hodnotiacich formulárov boli najmä Doc. JUDr. Harald Stiffel, JUDr. Pavol Toman, JUDr.
Milan Lipovský, JUDr. Štefan Minárik, Doc. JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. František Púry,
JUDr. Martin Bargel, JUDr. Anna Kohútová, JUDr. Viliam Dohňanský, JUDr. Stanislav
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Hájiček, JUDr. Daniela Wänkeová, genmjr. JUDr. Ondrej Samaš, JUDr. Anna Magvašiová,
JUDr. Jozef Čentéš, JUDr. René Štepánik, JUDr. Jozef Szabó, Mgr. Alica Kováčová, PhD.,
Mgr. Branislav Boháčik.. Ďalších lektorov, ktorých je potrebné spomenúť a poďakovať im za
ich kvalitne odvedenú lektorskú činnosť sú najmä JUDr. Richard Bureš, JUDr. Ján Zanovit
PhD., JUDr. Ján Šanta, PhD., JUDr. Maroš Žilinka, JUDr. Soňa Smolová, JUDr. Jolana
Madejová a ďalší.
V rámci vzdelávania vyšších súdnych úradníkov boli vzhľadom na vysoký počet
vyšších súdnych úradníkov, ktorí majú právo na vzdelávanie a nárok na vykonanie justičnej
skúšky (cca 750, hoci aktuálna ročná potreba je cca 30-40 nových sudcov), realizované
vzdelávacie aktivity najmä formou regionálneho vzdelávania na jednotlivých krajských
súdoch. Je potrebné uviesť, že pri uvedenom počte vyšších súdnych úradníkov
a obmedzených kapacitách Justičnej akadémie, nie je možné hovoriť o komplexnosti
vzdelávania v tomto smere. Možným riešením tohto problému by mohlo byť využitie
moderných vzdelávacích metód s využitím počítačovej techniky a internetu, tzv. E-learning.
Na zefektívnenie a skvalitnenie vzdelávania organizovaného Justičnou akadémiou pre
pracovníkov justície sa javí byť do budúcnosti účelné vykonať príslušné legislatívne zmeny,
ktorých výsledkom by malo byť to, že počet vzdelávaných vyšších súdnych úradníkov, resp.
justičných čakateľov by zodpovedal spoločenskej potrebe nových sudcov (cca 30-40 sudcov
ročne).
Cestou ku zefektívneniu vzdelávania súdnych úradníkov sa javí byť vzdelávanie
prostredníctvom elektronickej komunikácie tzv. E-learning, ktorý je efektívnou metódou
využívanou najmä pri vzdelávaní cieľových skupín s veľkým počtom vzdelávaných
subjektov.
E-learning využíva pri vzdelávaní pracovníkov justícii napr. aj renomovaná
vzdelávacia inštitúcia ERA v Trevíri (Europäische Rechtsakademie - Akadémia európskeho
práva).
V budúcom smerovaní vzdelávania je potrebné zohľadniť pripomienky a požiadavky
účastníkov seminárov uvedené v hodnotiacich formulároch, z ktorých jednoznačne vyplynulo,
že sudcovia, prokurátori i súdni úradníci očakávajú, že témy jednotlivých seminárov nebudú
poňaté iba teoreticky ale, že dôraz bude na praktické poznatky a problémy a ich riešenie.
Veľmi žiadanou formou prezentácie problémov je tzv. kazuistika (posúdenie jednotlivého
prípadu podľa všeobecného pravidla alebo normy), čo sa Justičná akadémia snaží podporovať
napr. aj ponukou lektorom oskenovať a pripraviť na projekciu písomnosti, ktoré chce lektor
pri kazuistike využiť/analyzovať.
Metóda, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom bolo inscenovanie rôznych
procesných situácií - priebehu hlavného pojednávania, priebehu výsluchu a pod.
Ďalšou metódou, ktorá zvyšuje pridanú hodnotu každého seminára je snaha
o interaktívne vedenie seminárov so širším zapojením účastníkov a využitím ich praktických
poznatkov a skúseností. K tomu má prispieť aj snaha Justičnej akadémie o to, aby sa účastník
seminára mohol pred seminárom pripraviť na témy, ktoré budú jeho predmetom. Táto snaha
sa v praxi realizuje tým, že osnovy prednášok, prezentácie a príslušné dokumenty k téme,
vrátane právnych predpisov, sú aspoň 5 dní pred seminárom umiestnené na internetovej
stránke Justičnej akadémie, resp. účastníkom seminára sú zaslané e-mailom.
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Správa Katedry občianskeho, rodinného a pracovného práva
a spoločensko-vedných disciplín
Pri vyhodnotení činnosti katedry treba zohľadniť skutočnosť, že obsah vzdelávacej
náplne tejto katedry je veľmi široký. Okrem rozsiahlej oblasti pozitívno-právnych disciplín
(občianske právo hmotné, občianske právo procesné, rodinné a pracovné právo) zabezpečuje
aj vzdelávanie v spoločensko-vedných disciplínach.
Tiež treba zdôrazniť, že o obe z uvedených oblastí činnosti je zo strany cieľových
skupín veľký záujem, ktorý naďalej rastie.
Rovnako je pri hodnotení potrebné brať do úvahy skutočnosť, že katedra s takýmto
obsahom vznikla až 21. júna 2007, po prijatí nového štatútu Justičnej akadémie.
Je potrebné konštatovať, že katedra občianskeho práva, ktorá figurovala aj
v predchádzajúcom štatúte Justičnej akadémie, nebola fakticky obsadená stálym členom
pedagogického zboru. To iste viedlo k tomu, že civilnému právu nebola vo vzdelávacej
činnosti Justičnej akadémie venovaná pozornosť adekvátna jeho významu.
Sme si vedomí, že tento nedostatok musí byť čo najskôr v našej činnosti odstránený.
Civilné právo
Vzhľadom na uvedené malo podujatie s problematikou civilného práva mimoriadne
pozitívny ohlas. V súvislosti s novelou Občianskeho súdneho poriadku sa uskutočnil
v Omšení v dňoch 18. a 19. októbra 2007 seminár s názvom: Novela OSP. Schválenie
príklepu pri dražbe nehnuteľnosti a rozvrh výťažku z dražby nehnuteľnosti.
Na seminári odzneli témy: poznatky z aplikácie novely OSP a zákona o súdnych
poplatkoch účinných od l. júla 2007, procesnoprávne aspekty (napr. okruh účastníkov
konania, petit) zákona o dobrovoľných dražbách (zákon č. 527/2002 Z.z.), zabezpečovací
prevod práva – poznatky o jeho zneužívaní v praxi a pripravované zmeny. Lektorom seminára
bol JUDr. Peter Straka. Problematiku schválenia príklepu udeleného pri dražbe nehnuteľnosti
a rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľnosti lektoroval JUDr. Boris Tóth.
Obaja lektori boli účastníkmi hodnotení veľmi pozitívne a v diskusii sa riešili aj
súvisiace otázky. V hodnotení semináru účastníci zdôrazňovali potrebu častejšieho
vzdelávania v tejto oblasti a pre širší okruh účastníkov. Tieto požiadavky určite budú
zohľadnené pri zostavovaní plánov Justičnej akadémie na ďalšie obdobie. Nazdávame sa, že
táto problematika bude nosnou časťou činnosti tejto katedry.

Rodinné právo
Z oblasti rodinného práva sa uskutočnili dve podujatia.
V dňoch 22. – 23. novembra 2007 sa v Omšení uskutočnil seminár venovaný aktuálnym
otázkam rodinného práva. Boli prednesené témy: aspekty zisťovania základu pre určovanie
výživného (Dipl. Ing. Karol Csányi), právne postavenie maloletého klienta v majetkových

11

vzťahoch s bankou, zastupovanie maloletého a právne otázky s tým súvisiace pri vzniku,
zmene a zániku bankových obchodov, „bežné veci“ v kontexte právnej úpravy Občianskeho
zákonníka a Zákona o rodine (JUDr. Roman Meliš).
Tento seminár bol do plánu aktivít Justičnej akadémie zaradený na požiadavku
sudcov, ktorú vyjadrili v hodnotiacich hárkoch z predchádzajúceho obdobia. Sudcovia získali
vedomosti, ktoré nie sú obsahom rodinnoprávneho kódexu, ale úzko súvisia s ochranou
majetkových práv maloletého dieťaťa. Napríklad sa dozvedeli, aké doklady sú potrebné
vyžiadať si od povinného rodiča, ktorý je podnikateľom, aby získali lepší obraz o jeho
príjmoch.
Druhý seminár sa konal v termíne 21. – 23. mája 2007 v Omšení na tému: Aktuálne
problémy rodinného práva. Boli prednesené témy: dopad uplatňovania niektorých
medzinárodných dohovorov a právnych aktov EÚ na Zákon o rodine (JUDr. Alena Mátejová),
úprava výkonu rodičovských práv a povinností (Mgr. Magdaléna Andreánska), pripravované
zmeny v procesnom kódexe, ktoré sa dotknú rodinnoprávnej úpravy (JUDr. Peter Straka),
konanie o osvojiteľnosti (JUDr. Viera Benčátová), Zákon o rodine – platná právna úprava
a návrhy de lege ferenda (JUDr. Róbert Madej).
Seminár viedol k jednoznačnému záveru, že je potrebné zaradiť do plánu viac podujatí
venovaných nariadeniam Rady (EÚ) a ostatným prameňom práva Európskej únie najmä
oblasti občianskeho práva. Splniť túto úlohu sa katedre podarilo viacerými akciami (pozri aj
časť VSÚ, TAIEX, TWL).
Relevantné nariadenia Rady (EÚ) boli predmetom týchto akcií:
Dňa 3. mája 2007 v Omšení sa uskutočnil seminár: Postup súdu pri riešení vecí
s cudzím prvkom (doručovanie v EÚ a v ostaných štátoch sveta, výkon dôkazu v EÚ
a v ostatných štátoch sveta). Lektor: JUDr. Tatiana Hačková.
Dňa 29. októbra 2007 sa v Pezinku konal seminár Doručovanie súdnych písomností
v občianskych a obchodných veciach v rámci členských štátov EÚ a iných štátov sveta
a vykonávanie dôkazov v EÚ a iných štátov sveta. Lektorom seminára bola JUDr. Tatiana
Hačková.
V Omšení sa uskutočnil dňa 5. novembra 2007 aj seminár určený sudcom a VSÚ:
Postup súdu pri riešení vecí s cudzím prvkom (nariadenia Brusel I. a Brusel IIbis). Lektorom
bola opäť vysoko pozitívne hodnotená JUDr. Tatiana Hačková, ktorá svoje vystúpenia oživila
konkrétnymi prípadmi z praxe.
Pre význam tejto problematiky zabezpečila Katedra občianskeho, rodinného,
pracovného práva a spoločensko-vedných disciplín aj pre vyšších súdnych úradníkov osobitné
semináre na tému: Doručovanie súdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v
rámci členských štátov EÚ a vykonávanie dôkazov v rámci EÚ a iných štátoch sveta.
Desať seminárov sa uskutočnilo v mieste príslušného krajského súdu: 18.9.2007
Košice, 9.10.2007 Žilina, 16.10.2007 Banská Bystrica, 23.10.2007 Trnava, 30.l0.2007 Nitra
1. skupina, 8.11.2007 Trenčín, 12.11.2007 Nitra 2. skupina, 29.11.2007 Prešov, 11.12.2007
Bratislava 1. skupina, 15.1.2008 2. skupina.
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Lektorkou seminárov bola JUDr. Tatiana Hačková, zástupkyňa riaditeľa odboru
medzinárodného práva súkromného a procesného Ministerstva spravodlivosti SR alebo JUDr.
Alexandra Hasalová rovnako z odboru medzinárodného práva súkromného a procesného MS
SR.
Z reakcií VSÚ v diskusii vyplynulo, že mnohí majú v tejto oblasti veľké skúsenosti
i znalosti a rátajú, že aj v budúcnosti sa budú tejto neľahkej a často sa meniacej problematike
venovať.
Vyvrcholením (v každom smere – z hľadiska časového, počtu účastníkov, počtu
materiálov i komfortu) bol seminár na tému: Používanie nariadení Rady (EÚ), ktorý Justičná
akadémia v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR a TAIEX-om zorganizovala
v dňoch 3. a 4. decembra 2007.
Lektorom podujatia bola pani Brid Moriarty z Írska a pán Peter Beaton zo Škótska,
ktorých erudovaná prednáška prednáška v anglickom jazyku bola tlmočená do slovenčiny.
Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov podujatia na konkrétnych prípadoch
používanie nariadení Rady (ES). Obsahom bola najmä problematika:
•
•
•
•
•
•
•

doručovanie písomností, nariadenie Rady (KES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000
o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných
veciach v členských štátoch,
výkon dôkazov, nariadenie Rady č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi
súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach
nariadenie Rady č. 44/2001 z 22.decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
nariadenie Brusel II bis, avšak iba ohľadne rozhodnutí v manželských veciach, (t.j.
nariadenie Rady č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone
rozsudkov manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností)
nariadenie Rady č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný
titul pre nesporné nároky
nariadenie Rady č. 864/2007 o rozhodnom práve pre nezmluvné záväzky (RÍM II),
nariadenie o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (RÍM I)
návrh nariadenia o rozhodnom práve v manželských veciach (RÍM III) a rovnako
návrh nariadenia o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť.

Seminár sa uskutočnil v bratislavskom hoteli City Hotel Bratislava. Bol určený pre
sudcov civilných súdov všetkých stupňov. Finančné náklady hradil predovšetkým TAIEX.
Mohli sa ho zúčastniť všetci civilní sudcovia Slovenskej republiky.
Pre vyčerpanie pozornosti tejto problematiky treba ešte spomenúť, že jej je venovaný
priestor aj v rámci projektov TWL.
Projekt twinning light
Justičná akadémia v predchádzajúcom období prijala ponuku francúzskej Agentúry pre
medzinárodnú justičnú spoluprácu ACOJURIS na realizáciu projektu: Podpora k ukončeniu
založenia Justičnej akadémie (TWL 2005). Pri realizácii projektu spolupracuje Justičná
akadémia s Ministerstvom spravodlivosti SR.
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V rámci projektu Katedra občianskeho, rodinného a pracovného práva a spoločenskovedných disciplín zabezpečila v Omšení tieto workshopy:
 Workshop č. 10
21. – 23. november 2007 – Vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí (prípadové
štúdie)
 Workshop č. 4
26. – 28. november 2007 – Súdne konanie v civilných a trestných veciach mládeže
(prípadové štúdie)
 Workshop č. 6
17. – 19. december 2007 – Vzdelávací seminár pre lektorov (lektorovanie)
Všetky workshopy sa uskutočnili vo francúzskom jazyku s tlmočením.
 Cieľom workshopu č. 10 bolo pomocou metódy prípadových štúdií rozobrať:




praktické aspekty nariadenia Rady č. 44/2001/EC o rozhodnutiach a uznávaní
a uplatnení rozsudkov v civilných a obchodných veciach
praktické aspekty nariadenia Rady č. 1206/2001/EC o spolupráci medzi súdmi
členských štátov, vykonávanie dôkazov v civilných a obchodných veciach
ostatné aspekty justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach medzi
členskými štátmi EÚ.

Lektormi podujatia boli francúzske expertky: p. Natalie Fricero a p. Nicole Cochet.
Odborným garantom za slovenskú stranu bola JUDr. Tatiana Hačková, zástupkyňa riaditeľa
Sekcie medzinárodného a európskeho práva Ministerstva spravodlivosti SR.
Účastníci sa zhodli na tom, že podujatie bolo veľmi aktuálne a je potrebné, aby sa
v budúcnosti opakovalo pre ďalších kolegov.
 Lektormi workshopu č. 4 boli francúzske expertky: p. Guillen – Sanchez a p.
Chamboncel.
Cieľom seminára bolo oboznámiť sudcov a prokurátorov s právnou úpravou súdnictva
vykonávaného nad mládežou. V štátoch Európskej únie je súdnictvo nad mládežou
samostatne a komplexne právne upravené. Zákon o súdnictve nad mládežou sa zaoberá jednak
ohrozenými deťmi ako aj delikvenciou detí – mládeže. Obsahom seminára bolo najmä
definovanie pojmov:
ohrozené dieťa – kritériá stavu nebezpečenstva
 opis situácie dieťaťa v nebezpečenstve
 z pohľadu rôznych profesií: sociálne služby, výchova, mládež, právnici a špeciálni
sudcovia pre mládež
 systém výchovnej starostlivosti: jej obsah a dôsledky.
Delikventná mládež – rozdiel medzi opatreniami v oblastiach prevencie a represie
 z pohľadu rôznych profesií: sociálne a prevýchovné služby, právnici, úrad pre mládež
a špeciálni sudcovia pre mládež
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 špecifiká trestného konania, ktoré sa vzťahuje na mladistvých
 špecifiká väzenského režimu.
Účastníci sa zhodli na potrebe prijatia zákona, ktorý bude sledovať špeciálny prístup pri
rozhodovaní tejto agendy, špeciálnu prípravu sudcov, ktorí túto agendu vybavujú a zdôraznili
potrebu koncepčného riešenia tejto problematiky.
 Workshop č. 6 bol určený najmä stálym externým členom pedagogického zboru
Justičnej akadémie. Francúzskymi lektormi boli: p. M. Eric Veyssiere, Mme.
Frédérigue Dubost
Cieľom seminára bolo, aby účastníci ovládali metodológiu lektorovania a mali aj
prehľad o teoretických a pedagogických metódach, ktoré sa vyžadujú pri ich školiteľskej
činnosti.
Európsky sociálny fond a rodinné právo
Vzdelávanie v oblasti rodinného práva zabezpečila katedra aj prostredníctvom
realizácie projektu z ESF.
V roku 2005 nadobudli v Slovenskej republike účinnosť dva nové právne predpisy,
ktoré významne ovplyvňujú postavenie a ochranu maloletých detí v rodine i v spoločnosti –
Zákon o rodine a Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Medzi inštitúty,
ktoré prešli závažnými legislatívnymi zmenami, patrí aj ústavná starostlivosť.
Z uvedeného dôvodu bola táto problematika zaradená do modulu ESF (jún 2006 – máj
2008) – vzdelávanie sudcov a prokurátorov v novej legislatíve.
Platná právna úprava výslovne ukladá, aby sudca poznal prostredie zariadenia na
výkon ústavne starostlivosti. Preto je súčasťou seminárov aj návšteva týchto zariadení.
Pri rozhodovaní o ústavnej starostlivosti je nevyhnutné zohľadniť aj psychologický
aspekt. Sudcovia i vyšší súdni úradníci, ktorí vybavujú túto agendu, musia mať dostatočné
sociálne zručnosti, aby ich komunikácia s maloletým dieťaťom bola citlivá a efektívna.
Cieľom seminárov je zvýšiť empatické správanie, sociálnu citlivosť, toleranciu
a komunikačné schopnosti sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Zvládnutie týchto zručností
by v konečnom dôsledku malo viesť k správnemu rozhodnutiu o osude dieťaťa. Dôraz bude
kladený na rešpektovanie princípov zákazu diskriminácie a rodovej rovnosti. Sociálna
kompetencia účastníkov seminárov bude rozvíjaná najmä aktívnym sociálnym učením
tréningom.

Témy odbornej teoretickej časti seminárov:
• nová právna úprava ústavnej starostlivosti, psychologické dimenzie rozhodovania
o ústavnej starostlivosti, právne a psychologické aspekty aplikácie ustanovenia § 43
Zákona o rodine – právo dieťaťa vyjadriť svoj názor;
• trendy náhradnej inštitucionálnej starostlivosti, psychológia rodiny a rodinné modely,
súrodenecké konštelácie, manželské krízy a ich vplyv na dieťa;
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•

dilemy náhradne rodinnej a inštitucionálnej starostlivosti, možnosti odbornej
psychologickej podpory sanácie pôvodného rodinného prostredia, vývinové dimenzie
emocionality dieťaťa v partnersky disharmonickej rodine.

Jednotlivé semináre sa uskutočňujú podľa schváleného časového harmonogramu. Prvá
akcia v rámci projektu bola ešte v októbri 2006.
V roku 2007 sa uskutočnili v rámci projektu tieto štyri podujatia:
22. – 23. január 2007 1. skupina
24. – 25. január 2007 2. skupina
23. – 24. apríl 2007 1. skupina
25. – 26. apríl 2007 2. skupina
Účastníci navštívili viacero zariadení pre deti: Diagnostické centrum Bratislava,
Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, Reedukačný domov Sološnica, Zariadenia na výkon
ústavnej starostlivosti Modra Harmónia a Studienka Bratislava.
Lektormi podujatí boli JUDr. Anna Klepáčová, PhDr. Albín Škoviera, PhD., PhDr.
Štefan Matula, PhDr. Ľudmila Matulová.
Pracovné právo
Vzhľadom na významnú novelizáciu Zákonníka práce bol vysoko aktuálny aj seminár
pre sudcov a prokurátorov, ktorý sa uskutočnil 2. – 3. októbra 2007 v Krpáčove Novela
Zákonníka práce.
Lektorka JUDr. Mária Buchtová, riaditeľka odboru pracovnoprávnych vzťahov
MPSVaR SR, sprostredkovala podrobný prehľad jednotlivých ustanovení o ktoré mali
účastníci záujem.
JUDr. Rudolf Čirč vystúpil s príspevkom: Poznatky z rozhodovacej činnosti NS SR
v pracovnoprávnych veciach.
Vzhľadom na aktuálnosť témy a veľký počet účastníkov nadväzovala na vystúpenie
lektora dlhá odborná diskusia. Účastníci konštatovali, že získali komplexnejší prehľad
o novele Zákonníka práce, prehľad o judikatúre NS SR a podrobnejšie informácie
o jednotlivých právnych inštitútoch. Za veľmi prínosné a zaujímavé označili poznatky, ktoré
sa týkajú zdravotníckych pracovníkov. Upozornili na skutočnosť, že o túto problematiku by
mali záujem aj ďalší ich kolegovia.

Spoločensko-vedné disciplíny
Druhou, rovnako dôležitou oblasťou pôsobnosti katedry, je vzdelávanie
v spoločensko-vedných disciplínach. Ide jednak o spoločenské vedy, ktoré počas
univerzitného štúdia funkčne starších sudcov vychádzali z iných princípov (napr. teória práva,
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sociológia)i vedy, ktoré boli v nemalej miere zaznávané (psychológia). V súčasnosti sa
vzdelávania v týchto oblastiach dožadujú jednotlivci, ich profesionálne združenia dokonca
i Súdna rada SR.
Túto problematiku otvorila Justičná akadémia seminárom Základy sudcovskej tvorby
práva, ktorý sa zaoberal najmä východiskami sudcovskej tvorby práva a teoretickými
i praktickými otázkami judikatúry NS SR a jej používaním v rozhodovacej praxi súdov.
Seminár sa uskutočnil dňa 5. novembra 2007 v Pezinku.
Lektormi boli prof. JUDr. Ján Svák, CSc. a JUDr. Roman Majerský.
Účastníci dospeli k záveru, že túto problematiku treba otvoriť pre väčší počet
účastníkov a zároveň sa jej venovať do väčšej hĺbky.
Katedra má v svojej pôsobnosti aj dôležitú úlohu pri kultivácii osobnosti sudcu
a prokurátora. V rozsahu, akým môže k napĺňaniu tohto cieľa prispievať vzdelávacími
aktivitami, zostáva profilovanie osobnosti sudcu a prokurátora permanentnou súčasťou jej
úloh.
V roku 2007 boli na základe požiadaviek sudcov a prokurátorov, ZSS i Súdnej rady SR
do akademického plánu zaradené viaceré aktivity venované psychologickým aspektom
výkonu funkcie sudcu a prokurátora.
Konkrétne ide o tieto podujatia:
V dňoch 5. a 6. februára 2007 v Omšení sa konala Komunikácia s médiami. Podujatie
bolo zamerané na rozvíjanie schopnosti viesť profesionálny dialóg s médiami, na rozvoj
pozitívnej komunikačnej dynamiky a na zlepšenie kultúry vyjadrovania. Lektorkou seminára
PhDr. Oľga Škvareninová, CSc.
Ku kultivácii osobnosti sudcov a prokurátorov prispelo aj podujatie venované
spoločenskému, vnútornému a diplomatickému protokolu. Uskutočnilo sa v dňoch 4. a 5.
júna 2007. Lektorka: JUDr. Dagmer Papcúnová.
Otázkam psychohygieny, sebapoznania, sebareflexie verbálnej i neverbálnej
komunikácie, zvládania záťažových situácií a pod. boli venované podujatia 12. – 14. 02.2007.
Psychologické aspekty práce sudcu, 21. – 22.03. 2007 Psychologické aspekty práce
prokurátora, 12. – 19.12. 2007 Psychologické aspekty práce v rezorte justície a prokuratúry.
(Lektori: PhDr. Štefan Matula, PhDr. Ľudmila Matulová).
Možno teda konštatovať, že sa uskutočnili akcie, ktoré predstavujú tak základný
stupeň osvojenia si poznatkov všeobecnej psychológie a psychológie osobnosti, ako aj
samostatné bloky nadstavbového vzdelávania v tejto oblasti (napr. komunikácia s médiami).
Získanie a prehĺbenie poznatkov zo psychológie má vplyv na kultiváciu osobnosti
sudcu a jeho prejavu. V konečnom dôsledku tak môže prispieť k zvýšeniu prestíže profesie
sudcu. Spoločnosť od sudcov oprávnene očakáva správanie sa podľa určitých štandardov na
súde i mimo neho. K určeniu obsahu týchto štandardov môžu prispieť podujatia venované
problematike etiky.
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S týmto zámerom bol organizovaný aj seminár Etika sudcu a prokurátora, ktorý sa
uskutočnil už v dňoch 28. – 30. januára 2008. Lekormi boli PhDr. Š. Matula, Mgr. O.
Brezinský, PhD., JUDr. J. Sopková Maximová, JUDr. Š Detvai, prof. A. Krsková, prof. PhDr.
R. Dupkala, CSc.
Účastníci seminára prijali závery, v ktorých vyslovili myšlienku, že sú si vedomí dlhu
ktorý majú sami voči vlastnému stavu v oblasti etiky a pravidiel správania sa. Zhodli sa tiež
na niektorých možných riešeniach (napr. vytvorenie expertnej skupiny na tvorbu výkladových
pravidiel správania sa. Z pohľadu Justičnej akadémie je dôležité, že zdôraznili potrebu
venovať pozornosť vzdelávaniu aj v tejto oblasti.
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Správa katedry obchodného práva, správneho,
finančného práva a informačných technológií
V zmysle organizačných zmien, ktoré nastali v 21. júna 2007, bola vytvorená aj
katedra obchodného práva, správneho, finančného práva a informačných technológií.
Odborná príprava a vzdelávanie sudcov, prokurátorov, právnych čakateľov
prokuratúry, ako aj vyšších súdnych úradníkov katedrou obchodného, správneho, finančného
práva v roku 2007 vychádzala z obsahovej náplne vzdelávania schválenej Súdnou radou,
akademického plánu Justičnej akadémie na rok 2007, požiadaviek zo strany justičných
orgánov, ako aj z hodnotení účastníkov vzdelávacích aktivít Justičnej akadémie
z predchádzajúcich období.
V oblasti obchodného práva bola obsahová náplň seminárov zameraná na
konkurz, konkurzné konanie, činnosť súdu počas konkurzu, konanie o oddĺžení a zmenkové
právo, ako aj:
 doručovanie súdnych rozhodnutí v obchodných veciach,
 právo obchodných spoločností, záväzkové právo, neplatnosť uznesení valného
zhromaždenia a konanie štatutárnych orgánov,
 české a slovenské obchodné právo v kontexte európskeho vývoja.
Oblasť konkurzného práva upravuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, s ktorými súvisí zákon č. 8/2005 Z.z.
o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúci statusové postavenie
konkurzných správcov. Keďže v minulom období ako aj v súčasnosti konania na konkurzných
súdoch prebiehajú veľmi zdĺhavo, zamerala katedra na úseku obchodného práva viaceré
vzdelávacie aktivity práve na problematiku konkurzného práva.
Cieľovou skupinou vzdelávacích aktivít zameraných na konkurzné právo boli
sudcovia, prokurátori a vyšší súdni úradníci, pričom základné okruhy tém tvorili:
 konkurzné konanie :
 konkurzné konanie
 rozhodovanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu, ustanovenie predbežného
správcu a vyhlásenie konkurzu
 činnosť súdu počas konkurzu a incidenčné konanie
 reštrukturalizačné konanie
 vysvetlenie jednotlivých štádií konania
 činnosť súdu
 incidenčné konania
 konanie o oddlžení dlžníka
 povolenie oddlžení
 rozhodnutie o oddlžení dlžníka
Vzdelávanie bolo realizované formou prednášok spojených s diskusiou a výmenou
skúseností, ako aj analýzou právnych predpisov a judikatúrou z oblasti konkurzného práva.
V oblasti súťažného práva katedra organizovala seminár so zahraničným lektorom na
tému nekalá súťaž a formy zneužívania dominantného postavenia pre sudcov a vyšších
súdnych úradníkov.
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Téme duševného vlastníctva a nekalej súťaži bol venovaný aj seminár, ktorý sa
uskutočnil pre sudcov a prokurátorov v Krpáčove v dňoch 27. – 28. 9.2007. Lektorkami boli
JUDr. Adriana Tomanová a JUDr. Dana Ondrejová.
Pre veľký záujem o túto problematiku katedra pristúpi k jej opätovnému zaradeniu do
akademického plánu na rok 2008.
Aplikačnou praxou registrových súdov sa zaoberal seminár určený najmä sudcom
a vyšším súdnym úradníkom, ktorý sa konal v dňoch 3. – 4. 10. 2007 v Omšení, pričom sa
lektor JUDr. Marián Blaha zaoberal najmä praktickými problémami pri vybavovaní tejto
agendy príslušnými súdmi.
Seminár, ktorý sa konal v dňoch 13.-14. 12. 2007 v Omšení s názvom „Náhrada škody
a bezdôvodné obohatenie“ poukázal najmä na skúsenosti aplikačnej praxe a judikatúru súdov
zo zahraničia. Lektorom bol Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Ďalšie podujatie usporiadané katedrou dňa 18.4. 2007 v Omšení poukázalo na
aktuálne problémy práva duševného vlastníctva a autorského práva spojené s viacerými
aktuálnymi zmenami právnych predpisov aj v súvislosti s implementáciou predmetných
smerníc EÚ. Lektormi seminára boli prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., JUDr. Eduard Szattler a
JUDr. Peter Molnár.
Začiatkom roka pokračoval seminár týkajúci sa problematiky zmenkového práva - pre
začiatočníkov 2. časť v Omšení v termíne15. – 16.2.2007. Lektormi pre vyše 50 sudcov
a vyšších súdnych úradníkov boli JUDr. Jozef Kotásek, PhD. a JUDr. Branislav Jablonka.
Tretia časť úspešného seminára zo zmenkového práva sa konala v termíne 2. a 3.4. 2007
v Krpáčove.
V termíne 9. - 10.5.2007 sa konal ďalší seminár na vybrané inštitúty zmenkového
práva v Pezinku. Lektormi boli JUDr. Ladislav Derka a JUDr. Karla Trávničková.
Na úseku správneho práva vychádzal počet vzdelávacích aktivít a ich obsahové
zameranie najmä z požiadaviek správneho kolégia NS SR a netrestného odboru Generálnej
prokuratúry SR, ale aj z námetov samotných sudcov a prokurátorov pracujúcich s touto
agendou.
Na základe týchto požiadaviek katedra organizovala seminár zameraný na
preskúmavanie rozhodnutí o priestupkoch a správnych deliktoch.
Seminár s názvom ,,Orgány obce a ich kompetencie a vydávanie všeobecne záväzných
nariadení “ bol určený viac pre prokurátorov a právnych čakateľov vykonávajúcich agendu na
netrestnom úseku prokuratúry.
Pre veľký záujem zo strany účastníkov o túto problematiku bude potrebné v tejto téme
pokračovať aj v nasledujúcom akademickom roku.
Z oblasti správneho súdnictva bol organizovaný blok seminárov, kde cieľovou
skupinou boli sudcovia a vyšší súdni úradníci so zameraním na činnosť súdov na úseku
správneho súdnictva.
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Obsahová náplň vzdelávacích aktivít sa zamerala najmä na témy:
 rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov,
 rozhodovanie súdov o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
orgánov,
 doručovanie písomností a ďalšie procesné aplikačné problémy po novele OSP.
Z úseku správneho práva katedra zorganizovala seminár na tému ,,Orgány obce a ich
kompetencie, vydávanie všeobecne záväzných nariadení“, ktorý bol realizovaný v Omšení
v dňoch 2. – 3.4. 2007, pričom bol určený najmä pre prokurátorov a právnych čakateľov
prokuratúry, ale aj sudcov, ktorí vybavujú agendu správneho súdnictva. Lektormi podujatia
boli Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., vedúci katedry správneho práva PF UK z Bratislavy a
JUDr. Slavomír Šúrek, zástupca riaditeľa netrestného odboru GP SR. Seminára sa venoval
praktickým skúsenostiam orgánov prokuratúry z uplatňovania rozhodovacej právomoci
orgánov územnej samosprávy a preskúmavania zákonnosti pri schvaľovaní a vydávaní
všeobecne záväzných nariadení obce orgánmi prokuratúry.
Poznatky z rozhodovania súdov v rámci správneho súdnictva prezentoval JUDr. Jozef
Kuruc, predseda senátu Krajského súdu v Košiciach.
Seminár na tému ,,Preskúmavanie rozhodnutí o priestupkoch a správnych deliktoch“
sa uskutočnil v dňoch 24. – 25. 5. 2007 v Omšení, kde cieľovou skupinou boli prokurátori
a sudcovia zaoberajúci sa priestupkovou agendou. Lektormi boli JUDr. Eva Babiaková, CSc.,
sudkyňa NS SR, JUDr. Slavomír Šúrek a JUDr. Ľuboš Bunčiak, prokurátori GP SR.
Ako vyplýva z názvu seminára, celá problematika bola venovaná postupu prokuratúry
a súdov pri preskúmavacej činnosti postupu a rozhodovania správnych orgánov v
priestupkových veciach.
Na úseku finančného práva katedra zaradila do akademického plánu na rok 2007 dva
semináre pre sudcov, prokurátorov, vyšších súdnych úradníkov ako aj právnych čakateľov
prokuratúry.
Prvým z nich bol seminár s názvom ,,Aktuálna problematika rozhodovania v daňových
veciach a daní z pridanej hodnoty“, ktorý bol rozčlenený na podtémy:
 daň z príjmu fyzických a právnických osôb,
 procesný postup a rozhodovanie o daniach podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov v znení neskorších predpisov,
 daň z pridanej hodnoty,
 odpočítavanie dane z pridanej hodnoty.
Ohlas a hodnotenia účastníkov seminára na túto tému bol veľmi pozitívny s tým, že by
sa táto téma vzhľadom na jej aktuálnosť, mala opakovať aj v budúcnosti. Seminár sa konal
v dňoch 15. – 16. 11. 2007 v Omšení a lektorkami boli Mgr. Viera Rojíková, Ing.Anna
Ferienčíková, Ing. Miroslava Brnová a JUDr. Marcela Beňová – pracovníčky Daňového
riaditeľstva v Banskej Bystrici.
Ako novinku zaradila katedra do akademického plánu seminár na tému
,,Preskúmavanie colných rozhodnutí a ochrana práv duševného vlastníctva colnými
orgánmi“. Vzdelávacia aktivita bola obsahovo zameraná na tieto hlavné oblasti:
 colné konanie a colné režimy
 colný dlh a jeho zabezpečenie
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 ochrana práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
Seminár sa konal v Omšení v dňoch 6. – 7.12.2007, kde lektorom bol JUDr. Marián
Kačmár, odborný radca Ministerstva financií SR.
Katedra spolupracovala aj pri zabezpečovaní vzdelávania na úseku práva Európskej
únie uskutočňovaného v rámci projektu s názvom ,,Vzdelávanie sudcov a prokurátorov
v novej legislatíve a cudzích jazykov“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu. Projekt sa začal implementovať v júni 2006 a ukončený bude v máji 2008.
Na spomínanom projekte akadémia spolupracuje s občianskym združením EUROIURIS –
Európske právne centrum.
V rámci tohto projektu boli uskutočnené pre sudcov a prokurátorov nasledovné
semináre:
V termíne 13. - 14. 2. 2007 sa v Pezinku uskutočnil seminár na vybrané oblasti práva
obchodných spoločností. Sudcom a vyšším súdnym úradníkom vybavujúcim obchodnú
agendu sa odprednášali najmä témy týkajúce sa neplatnosti valného zhromaždenia, zrušenia
účasti spoločníkov v spoločnosti súdom, zrušenia spoločnosti súdom, ako aj konkurzov
a pod. Lektorom seminára bol JUDr. Marián Blaha a inštitút účtovnej závierky obchodných
spoločností a družstva odprezentovala lektorka Ing. Anna Harmaniaková.
V termíne 13. – 14. 3. 2007 sa uskutočnil v Pezinku seminár ,,Nové konkurzné právo“,
kde úspešným a dlhoročným lektorom JA bol Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. Lektor sa
podrobne zaoberal novou právnou úpravou konkurzu, najmä činnosťou súdu a procesnými
ustanoveniami v jeho konaní. Rovnakou témou, t.j. českým konkurzným právom
a porovnaním so slovenskou úpravou sa zaoberal JUDr. Zdeněk Krčmář.
V termíne 28. - 29. 11. 2007 sa uskutočnil v Pezinku seminár burzové obchody, ktoré
lektorsky zabezpečili pracovníci z divízie burzových obchodov BCPB – Mgr. Ing. Oľga
Dlugopolská a JUDr. Svetlana Kucmenová – BCPB. Seminár bol určený pre sudcov a vyšších
súdnych úradníkov a jeho cieľom bolo získať nové poznatky o organizácii burzy cenných
papierov, obchodovaní na burze, zverejňovaní informácií, inšpekčnej činnosti na BCPB
a príklady z aplikačnej praxe.
V rámci plánu vzdelávania vyšších súdnych úradníkov katedra na úseku obchodného
a správneho práva zabezpečila pre túto cieľovú skupinu vzdelávacie podujatia formou
prednášok, ako aj praktických ukážok vo všetkých sídlach krajských súdov, pričom ako
vyplýva z ich vyhodnotení, takáto forma regionálneho vzdelávania sa plne osvedčila.
Hlavným obsahovým zameraním vzdelávacích aktivít bolo:
 všeobecné správne súdnictvo
 rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov
 rozhodovanie o správnych prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov
 právo obchodných spoločností a záväzkové právo
 neplatnosť uznesení valného zhromaždenia
 konanie štatutárnych orgánov
Napriek tejto konštatácii, bude na základe doterajších skúseností zrejme potrebné
vzhľadom na vysoký počet účastníkov vzdelávacích aktivít pristúpiť k novej legislatívnej
úprave vzdelávania súdnych úradníkov.
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Vzhľadom na vyššie uvedené, keďže sa okruh vzdelávacích aktivít rozšíril čo do
počtu, tak aj obsahovo, bude potrebné posilniť aj databázu externých lektorov na všetkých
odvetviach práva katedry, najmä však v agende finančného (daňového a colného) práva,
respektíve využívať viac formy spolupráce s lektormi zo zahraničia najmä vo vzťahu
k špecifickým odborným témam.
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Správa katedry európskeho a medzinárodného práva,
ústavného práva a cudzích jazykov
Katedra európskeho a medzinárodného práva, ústavného práva a cudzích jazykov
vznikla na základe novoprijatého štatútu akadémie a jej organizačného poriadku z 21. júna
2007.
Katedra začala efektívne fungovať jej personálny obsadením od septembra 2007 a
prijatím JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. na pozíciu stáleho člena na základe
výberového konania a schválenia Radou Justičnej akadémie.
Katedra ihneď prebrala najmä agendu vzdelávania v cudzích jazykoch (anglického,
nemeckého, francúzskeho), realizovaného aj z projektu ESF „Vzdelávanie sudcov
a prokurátorov v novej legislatíve a cudzích jazykoch“. Katedra ďalej zabezpečuje
vzdelávanie v oblasti práva Európskej únie realizovaného doposiaľ najmä z projektu ESF
„Zvyšovanie odbornej kvalifikácie sudcov a prokurátorov v oblasti európskeho práva
a informačných technológií“, ktorý prebieha od júna 2006 do mája 2008 v spolupráci
s občianskym združením EUROIURIS – Európske právne centrum v Bratislave.
Špecializované semináre z práva Európskej únie a medzinárodného práva (najmä
aplikácie Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách a judikatúry Európskeho
súdu pre ľudské práva) prebiehali od septembra 2007 aj v rámci projektu TWL „Podpora pri
ukončení založenia Justičnej akadémie“, ktorý Justičná akadémia realizuje v spolupráci s
Ministerstvom spravodlivosti SR a francúzskou organizáciou ACOJURIS.
Katedra ďalej plánuje pokračovať v trende minimálne dvoch špecializovaných
podujatí ročne zameraných najmä na aktuálnu judikatúru Ústavného súdu SR a aplikáciu
ústavných princípov v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, ale aj prokuratúry.
Katedra európskeho a medzinárodného práva, ústavného práva a cudzích jazykov
ďalej napomáhala a aj v budúcnosti bude asistovať pri zabezpečovaní medzinárodnej
spolupráce Justičnej akadémie so vzdelávacími inštitúciami pre sudcov a prokurátorov
v zahraničí, najmä zo susedných štátov.
Jednou z prvých úspešných akcií v rámci realizácie osobitnej dohody o spolupráci
s poľským Národným centrom pre sudcov, súdnych úradníkov a prokurátorov bola účasť
štyroch slovenských zástupcov na seminári organizovaného v Krakove v termíne 12. – 14.
novembra 2007 s názvom „Európsky model konaní v obchodných veciach„.
Katedra tiež pripravila návrh dohody o spolupráci s maďarskou Justičnou akadémiou
a napomáhala kancelárii riaditeľa Justičnej akadémie pri organizácii návštevy a prijatí
riaditeľa maďarskej Justičnej akadémie v Pezinku v dňoch 12. a 13. decembra 2007. Na tomto
dvojdňovom stretnutí došlo k prerokovaniu a podpísaniu dohody o spolupráci medzi
slovenskou a maďarskou akadémiou, ktorej obsahom sú najmä obojstranné výmeny sudcov
a prokurátorov na vzdelávacích podujatiach.
Ďalší návrh dohody o spolupráci pripravila katedra s Právnickou fakultou
Masarykovej univerzity v Brne. Osobitosť spolupráce s Právnickou fakultou v Brne a potreba
jej zmluvného zakotvenia vychádza z dlhodobej a úspešnej spolupráce s viacerými
vysokoškolskými pedagógmi práve brnianskej právnickej fakulty. Návrh dohody bol
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predložený a prerokovaný s dekankou prof. JUDr. Nadeždou Rozehnalovou, PhD., pričom
termín podpisu dohody bol stanovený na mesiac marec 2008.
Naviac katedra prebrala komunikáciu a agendu spolupráce s Európskou justičnou
vzdelávacou sieťou (EJTN), v rámci ktorej najmä organizuje výmenné pobyty a stáže
slovenských sudcov na súdoch členských štátov Európskej únie.
Zámery katedry európskeho a medzinárodného práva, ústavného práva a cudzích
jazykov na nachádzajúce obdobie vychádzajú jednak zo Súdnou radou určenej obsahovej
náplne vzdelávania, podrobnejšej koncepcie vzdelávania stanovenej radou Justičnej
akadémie, ako aj z vyhodnotenia seminárov za roky 2006 a 2007.
Ako kľúčová sa za jej krátke pôsobenie z hľadiska kvalitnej prípravy a realizácie
seminárov z európskeho, medzinárodného a ústavného práva javí užšia spolupráca
s Ústavným súdom SR, Najvyšším súdom SR, Ministerstvom spravodlivosti SR, Generálnou
prokuratúrou SR, zahraničnými inštitúciami špecializujúcimi sa na vzdelávanie sudcov,
prokurátorov a súdnych úradníkov a to osobitne na právo EÚ (napr. nemeckej Europäische
Rechtsakademie v Trevíri), ako aj zahraničnými právnickými fakultami (Brno, Praha,
Viedeň), či jednotlivými súdmi.
Ďalej katedra má za cieľ realizovať širšiu osvetu o možnostiach výmenných pobytov
a stáží slovenských sudcov na súdoch členských štátov EÚ v rámci Európskej justičnej
vzdelávacej siete (EJTN), nakoľko Slovenská republika disponuje väčšou kapacitou pri
vysielaní sudcov na stáže v rámci súdov členských štátov EÚ.
Po vzniku katedry a jej personálnom obsadení došlo aj k aktualizácii databázy
anglicky, nemecky, francúzsky a maďarsky hovoriacich sudcov, prokurátorov, vyšších
súdnych úradníkov a právnych čakateľov prokuratúry s cieľom efektívnej komunikácie
a zadávania ponúk zahraničných vzdelávacích akcií.
Katedra ďalej pokračuje v zabehnutej spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej
republiky a organizáciou ACOJURIS pri príprave a kvalitnom lektorskom zabezpečení
kurzov z francúzskeho jazyka. Potrebné kroky pre zakotvenie rovnakej spolupráce pri
lektorskom zabezpečení seminárov z nemeckého a anglického jazyka plánuje katedra aj vo
vzťahu k veľvyslanectvám Nemeckej a Rakúskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických.
Katedra v najbližšom období vypracovala plán seminárov obsiahnutých
v akademickom pláne Justičnej akadémie, ktorých cieľom je systematizácia vzdelávania na
poli najmä európskeho a ústavného práva. V tomto ohľade bude ponúkať jednak všeobecné
semináre venované aplikácie práva EÚ vrátane metodologických seminárov venovaných
problematike vyhľadávania prameňov práva EÚ, ako aj špecializované semináre venované
najmä novej právnej úprave (napr. európsky platobný rozkaz, exekučný titul, európske
konanie s nízkou hodnotou sporu a pod.).
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Semináre organizované katedrou v roku 2007
V rámci realizácie projektu z európskeho sociálneho fondu sa uskutočnili nasledovné
vzdelávacie aktivity:
 Aplikácia komunitárneho práva a náhrada škody (22.1., 26.2.,7.5.,11.6.)
opakujúci sa seminár so zameraním na:
 povinnosti národného sudcu a iných orgánov pri aplikácii komunitárneho práva
 zásady efektivity a ekvivalencie
 práva jednotlivca vyplývajúce z porušenia komunitárneho práva členským
štátom (právo na sudcu, právo na predbežného sudcu, právo na vrátenie
plnenie bez právneho dôvodu, právo na náhradu škody).
 Súdny systém EÚ, Prejudiciálna otázka (29.1.,19.11.)
opakujúci sa seminár zameraný na:
 priebeh konania pred súdmi EÚ (všeobecné pravidlá konania; incidenčné
otázky, zmier, späťvzatie návrhu; vstúpenie do konania; predbežné opatrenia;
rozhodnutia súdov EÚ; opravné prostriedky)
 druhy priamych konaní pred súdmi EÚ (konanie o neplatnosť aktov inštitúcií
EÚ; konanie o nesplnení povinností členského štátu; konanie o nečinnosti
inštitúcií EÚ; konanie o náhradu škody spôsobenej EÚ; pracovnoprávne spory
zamestnancov EÚ; stanoviská Súdneho dvora ES, ostatné druhy priamych
konaní)
 konanie o prejudiciálnej otázke (konanie pred vnútroštátnym súdnym
orgánom; komunitárne právo, ktoré môže byť predmetom konania
o predbežnej otázke; konanie o predbežnej otázke pred Súdnym dvorom)
 Justičná spolupráca v civilných a obchodných veciach (12.2.,23.4.)
opakujúci sa seminár zameraný na:
 rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky;
 právomoc súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí vo veciach civilných
a obchodných;
 právomoc súdov, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí vo veciach
manželských a vo veciach rodičovskej zodpovednosti;
 európsky exekučný titul pre nesporné pohľadávky;
 doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností;
 spoluprácu pri vykonávaní dôkazov
 Daňové právo (19.2.)
seminár zameraný na:
 harmonizáciu priamych a nepriamych daní
 zákaz diskriminačného zdaňovania v prípade práva na etablovanie
 vnútroštátne zdaňovanie a hospodárska súťaž
 refundácia daní, zdaňovanie nových podnikateľských subjektov
 zdaňovanie materských a dcérskych spoločností
 európske komunitárne dane
 Priebeh konania pred súdmi (21.3.)
Opakujúci sa seminár zameraný na:
 všeobecné pravidlá konania
 incidenčné otázky
 zmier, späťvzatie návrhu
 vstúpenie do konania
 predbežné opatrenia
 rozhodnutia súdov EÚ
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 Pracovné právo (26.3.)
seminár zameraný na:
 právo vstupu, pohybu a pobytu osôb na území iného členského štátu
 výhrada verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia
 voľný pohyb pracovníkov (prístup a podmienky zamestnávania) a ich
rodinných príslušníkov
 uznávanie diplomov a kvalifikačných predpokladov (harmonizácia výkonu
niektorých povolaní)
 Právo obchodných spoločností (14.5., 10.12.)
 harmonizácia práva obchodných spoločností (smernice EÚ)
 predpisy v oblasti účtovníctva
 nové subjekty európskeho obchodného práva – európska spoločnosť, európske
zoskupenie hospodárskych záujmov, európske družstvo.
 Trestné právo v EÚ (17.12., 18.12.)
opakujúci seminár so zameraním na:
 právny základ, právne nástroje III. piliera, právomoc Súdneho dvora, vlastnosti
aktov III. piliera
 úprava policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach v Zmluve o EÚ
 Europol, Eurojust, Európska justičná sieť
 spoločné vyšetrovacie tímy
 postavenie obetí v trestnom konaní
 Schengenský systém
 zásada vzájomného uznávania rozhodnutí justičných orgánov
 policajná spolupráca
 justičná spolupráca v trestných veciach
Katedra organizovala jazykovo zameraný seminár pre sudcov, prokurátorov a súdnych
úradníkov v rámci projektu TWL v spolupráci s organizáciou ACOJURIS: „Prax
a rozhodnutia podľa európskeho Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných ľudských
slobôd – porovnanie judikatúry Európskeho súdneho dvora s judikatúrou ESĽP“ (vo
francúzskom jazyku)“ v termíne 15. - 17. 10. 2007 v Omšení. Lektormi kladne hodnoteného
seminára boli francúzsky experti Dr. Anne-Francoise Tissier a Dr. Marie-Gabrielle Merloz.
Obsahovo bol seminár zameraný na terminológiu z nasledovných inštitútov:
 právo na spravodlivý súd (nezávislosť, nestrannosť, rovnosť),
 právo na vybavenie veci v rozumnom čase,
 právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, súkromia domácnosti
a korešpondencie,
 právo na súkromný majetok,
 právo na rovnosť pred zákonom a ochranu pred akoukoľvek diskrimináciou,
 politické a hospodárske práva, sociálne a kultúrne práva,
 právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,
 právo na prístup k spravodlivosti,
 formy diskriminácie (sexuálna, rasová, ekonomická, etc.),
 nezákonné obchodovanie s ľuďmi,
 práva detí, zneužívanie detí, pedofília,
 neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie a
 trest smrti.
Rovnako (obsahovo) zameraný jazykový seminár „Prax a rozhodnutia podľa
európskeho Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných ľudských slobôd – porovnanie
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judikatúry Európskeho súdneho dvora s judikatúrou ESĽP“ a to v nemeckom jazyku sa
uskutočnil v Omšení v termíne od 06. do 08. 11. 2007. Jeho lektormi boli Dr. Hannes Tretter
a Dr. Bernhard Painz.
Katedra nadviazala aj na semináre z anglického jazyka – právnickej terminológie
organizované pre sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov a právnych čakateľov prokuratúry
Starej Lesnej. Seminár v termíne od 05. do 07. 11. 2007 viedol anglický lektor a právnik p.
Philip Brooks, ktorý dopĺňal terminológiu najmä z európskeho a medzinárodného práva.
Obdobný seminár s dlhoročnou a úspešnou tradíciou vo francúzskom jazyku –
právnickej terminológie zabezpečila katedra pre justičnú obec v dňoch 03.- 05. 12. 2007
v Omšení. Lektorom bol najmladší prokurátor v Paríži Laurent Huet a asistoval mu tiež
právnik p. Frédéric Delaneuville. Obsahom seminára bola trestnoprávna a
medzinárodnoprávna problematika (právna úprava únosov detí).
V termíne 21. – 23. 3. 2007 sa uskutočnil seminár z nemeckého jazyka zameraný na
právnickú terminológiu, ktorý má taktiež dlhoročnú úspešnosť.
Dňa 13. 12. 2007 pokračoval jednodňový cyklus seminárov z nemeckého jazyka pre
pokročilých, ktorý lektorsky vedie Dr. Michaela Stessl – advokátka so sídlom v Bratislave.
Jeho obsahom bola najmä problematika smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame.
Nakoniec katedra v roku 2007 usporiadala v termíne 26.- 27. 11. 2007 seminár
z ústavného práva – aktuálne otázky, na ktorom sa prezentovali najnovšie trendy a judikatúra
ústavných súdov, či ústavnoprávnych otázok, ktoré stoja pred všeobecnými súdmi. Lektormi
seminára boli prof. JUDr. Ján Svák, CSc., Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. a podpredseda
Ústavného JUDr. Milan Ľalík. Okrem iného na seminári rezonovali témy:
 chápanie právneho štátu ako materiálneho právneho štátu,
 Slovenská republika ako sociálny štát, ekologický štát, demokratický štát, zvrchovaný
štát,
 uplatňovanie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky,
 systémové nedostatky v deľbe výkonu verejnej moci (parlament - referendum,
prezident -výkonná moc, ústavné súdnictvo - všeobecné súdnictvo),
 Ústavou SR nedefinované ústavné orgány (Súdna rada SR, prokuratúra),
 porušovanie princípov deľby výkonu verejnej moci (preberanie súdnej moci
parlamentom, delegovaná legislatíva),
 piliere súdnej moci na Slovensku a ich destabilizácia (sudcovská nezávislosť,
právomoc súdov a sudcovská tvorba práva),
 vzťah Ústavného súdu SR a všeobecných súdov a
 aktuálne trendy vo vývoji judikatúry Ústavného súdu SR.
V rámci úvodnej fázy realizácie projektu TWL „Podpora k ukončeniu založenia
Justičnej akadémie“ boli uskutočnené dve aktivity v termínoch:
1.
dňa 17. 9. 2007 v Pezinku „Vypracovanie analýzy nového systému
vzdelávania sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov na Slovensku“.
2.
dňa 4.10.2007 v Pezinku „Porovnávacia analýza rôznych existujúcich
vzdelávacích systémov v Európe“
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Podujatia, ktorých sa zúčastnili aj experti z Francúzskej republiky (Národnej školy pre
sudcov a prokurátorov) p. Florance Schmidt Parriset a p. Michel Allaix boli určené pre členov
Rady JA a pedagogický zbor JA a mali slúžiť ako pracovné podklady pre ďalšiu činnosť JA
v rámci vzdelávania.
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Odborná justičná skúška
Každej odbornej justičnej skúške realizovanej Justičnou akadémiou v roku 2007
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 155 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 2007, vzhľadom na veľký počet uchádzačov o vykonanie odbornej justičnej
skúšky, Justičná akadémia zorganizovala 3 termíny odborných justičných skúšok, a to:
5. – 6. marca 2007 (písomná časť) a 12.- 13. marca 2007 (ústna časť),
18. – 19. júna 2007 (písomná časť) a 26. – 27. júna 2007 (ústna časť),
22. – 23. októbra 2007 (písomná časť) a 29. – 31. októbra 2007 (ústna časť).
V októbrovom termíne už skúšala aj nová skúšobná komisia vymenované ministrom
spravodlivosti SR, keďže prvej skúšobnej komisii uplynulo trojročné funkčné obdobie a tiež
v budúcnosti sa počíta aj s veľkým záujmom o vykonanie odbornej justičnej skúšky najmä zo
strany vyšších súdnych úradníkov.
Praktická skúsenosť z predchádzajúcich období pri organizovaní odbornej justičnej
skúšky ukázala nutnosť doplniť a prepracovať Skúšobný poriadok Justičnej akadémie.
Riaditeľ spolu s pedagogickým zborom pripravili návrh a dňa 22.10. 2007 Rada Justičnej
akadémie na svojom 29. zasadnutí tento aj schválila.
Celkovo sa odborných justičných skúšok zúčastnilo 178 účastníkov z toho 49
právnych čakateľov prokuratúry, 128 vyšších súdnych úradníkov a 1 justičný čakateľ.
Štatistický prehľad:
1. 5. – 6. marca 2007 ( písomná časť ) a 12.- 13. marca 2007 ( ústna časť )
2. 18. – 19. júna 2007 ( písomná časť ) a 26. – 27. júna 2007 ( ústna časť )
3. 22. – 23. októbra 2007 ( písomná časť ) a 29. – 31. októbra 2007 ( ústna časť )

Prospel s
vyznamenaním

Prospel

Justičný čakateľ

-

-

Právny čakateľ
prokuratúry

6

1

Vyšší súdny
úradník

6

16

12

17

I. termín

Celkovo

Neprospel

1
5
6

PN

1
3
4

31

Prospel s
vyznamenaním

Prospel

Justičný čakateľ

-

1

Právny čakateľ
prokuratúry

9

8

Vyšší súdny
úradník

12

23

Celkovo

21

32

Prospel s
vyznamenaním

Prospel

Justičný čakateľ

-

-

Právny čakateľ
prokuratúry

7

10

Vyšší súdny
úradník

11

19

Celkovo

18

29

II. termín

III. termín

Neprospel

13
13

Neprospel

3
9
12

PN

1
6
7

PN

2
5
7

32

Medzinárodné a vnútroštátne aktivity
a) Prehľad zahraničných návštev
 V termíne 6. – 7. februára 2007 prijala Justičná akadémia francúzskych súdnych
exekútorov (hussier de justice) pána Patricka Safara a pána Patrice Nocqueta. V rámci
programu sa stretli so zástupcami Slovenskej exekútorskej komory a oboznámili sa
s činnosťou okresného súdu v oblasti súdnych exekúcii.
 Dňa 27. februára 2007 v spolupráci so Združením sudcov Slovenska prijala Justičná
akadémia delegáciu sudcov z Egypta.
 Dňa 21. marca 2007 navštívil Justičnú akadémie pán Palder, hlavný ministerský radca
bavorského Ministerstva spravodlivosti.
 Dňa 23. mája 2007 navštívil Justičnú akadémiu Dr. Wolfgang Heusel, riaditeľ
Akadémie európskeho práva v Trevíri. Riaditelia oboch inštitúcii rokovali
o možnostiach hlbšej spolupráce v oblasti organizovania medzinárodných seminárov
pre sudcov a prokurátorov.
 Dňa 14. júna 2007 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Acojurisu francúzskej
Národnej justičnej školy ( ENM ) k príprave realizácie projektu TWL 2005.
 V termíne 12. – 13. decembra 2007 prijala Justičná akadémia delegáciu z maďarskej
Justičnej akadémie vedenú jej riaditeľom Dr. Soltom Pálom. Zavŕšením dvojdňovej
návštevy bolo podpísanie dohody o spolupráci medzi oboma inštitúciami.
 V rámci realizácie výmenného projektu, ktorý zastrešuje EJTN Justičná akadémia
prijala troch zástupcov členských štátov a pripravila im odborné programy ( Rostislav
Krhut – sudca Krajského sudcu Ostrava, Česká republika, Irina Nicoleta Cioponea –
sudkyňa súdu v Prahove, Rumunsko, Dimitrijs Zamjatins – sudca súdu prvého stupňa
v Rezekne, Litva )

b) Prehľad zahraničných služobných ciest
 V rámci projektu AGIS sa uskutočnil medzinárodný seminár vo Fischbachau
v termíne 29. – 31. januára 2007 s názvom „Využívanie nástrojov spolupráce
v trestných veciach v rámci EÚ – vzájomná pomoc v trestných veciach a vzájomné
uznávanie súdnych rozhodnutí v EÚ„. Za Slovenskú republiku sa zúčastnilo 8
zástupcov súdov a prokuratúry (Dr. Burger, Dr. Šumichrast, Dr. Kohútová, Dr.
Toman, Dr. Štepánik, Mgr. Kováčová, Dr. Sepeši, Dr. Sivák).
 V termíne 27. – 28. marec 2007 sa v Kroměříži v spolupráci s ERA, Justičnou
akadémiou ČR a slovenskou Justičnou akadémiou uskutočnil seminár s názvom
„Nová úloha národného súdnictva podľa nariadenia 1/2003“. Za Slovenskú republiku
sa zúčastnilo 33 zástupcov z radov sudcov.
 V termíne 23. – 24. apríla sa v Trevíri uskutočnil seminár s názvom „ Medzinárodná
spolupráca v rodinnej mediácii“. Za Slovenskú republiku sa zúčastnili 4 zástupcovia
(Dr. Kotrčová, Dr. Čanadyová, Dr. Štolcová, Dr. Kasanová)
 V termíne 13. – 19. mája 2007 sa v Trieri uskutočnil seminár s názvom „ Európska
spolupráca v trestných veciach„. Za Slovenskú republiku sa zúčastnili 4 zástupcovia
(Dr. Sivák, Dr. Dlugoš, Dr. Hrubala, Dr. Burger).
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 V termíne 9. - 13. júna 2007 sa v Trevíri uskutočnilo zasadnutie Kuratoria (Dozorná
rada ERA) a Valné zhromaždenie EJTN. Justičná akadémia je členom oboch
zoskupení a reprezentovali ju 2 zástupcovia (Dr. Hulla, Mgr. Strížová).
 V termíne 4. – 6. júla sa v Madride uskutočnil medzinárodný seminár s názvom „ Ne
bis in idem„. Za Slovenskú republiku sa zúčastnil 1 zástupca (Dr. Ondrejová).
 V termíne 19. – 21. augusta sa vo Varšave uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov
vzdelávacích inštitúcii Poľskej republiky a Slovenskej republiky. Za Slovenskú
republiku sa zúčastnili 3 zástupcovia (Dr. Hulla, Dr. Arnoldová, Mgr. Strížová).
Zavŕšením pracovného stretnutia bolo podpísanie dohody o spolupráci medzi oboma
inštitúciami.
 V termíne 9. – 11. septembra 2007 sa uskutočnila konferencia pri príležitosti prvého
výročia založenia maďarskej Justičnej akadémie v Budapešti. Justičnú akadémiu SR
reprezentovali 3 zástupcovia (Dr. Hulla, Dr. Ďurica a Dr. Slašťan).
 V termíne 15. – 17. októbra 2007 sa v rámci realizácie projektu ESF uskutočnila
pracovná cesta sudcov a prokurátorov na súdoch v Štrasburgu a Luxemburgu. Celkovo
sa zúčastnili 15 účastníci z radov sudcov a prokurátorov.
 V termíne 24. – 26. októbra 2007 sa v Trevíri uskutočnil medzinárodný seminár
s názvom „ Medzinárodná spolupráca v boji proti terorizmu „.Za Slovenskú republiku
sa zúčastnil 1 zástupca (Dr. Hrubala).
 V termíne 10. – 17. novembra 2007 sa uskutočnila v rámci realizácie projektu TWL
2005 pracovná návšteva vzdelávacích inštitúcií ENM v Paríži a Bordauxe
(Francúzsko). Za Slovenskú republiku sa zúčastnili 5 zástupcovia (Dr. Hulla, Dr.
Sepeši, Dr. Slašťan, Dr. Moravová, Dr. Oriňák).
 V termíne 12. – 14. 11. 2007 sa v Krakove uskutočnil medzinárodný seminár
s názvom „ Európsky model konaní v obchodných veciach „ organizovaný Národným
vzdelávacím centrom Poľskej republiky. Za Slovenskú republiku sa zúčastnili 4
zástupcovia (Dr. Greguš, Dr. Hačková, Dr. Duditš, Dr. Seman)
 V termíne 21. – 23. novembra 2007 sa v Trevíri uskutočnil medzinárodný seminár
s názvom „Uznávanie súdnych rozhodnutí v trestných veciach“ organizovaný ERA.
Za Slovenskú republiku sa zúčastnil 1 zástupca (Dr. Žabková)
 V termíne 26. – 29. novembra 2007 sa v Bukurešti uskutočnila medzinárodná
konferencia s názvom „Ľudské práva „ organizovaná v spolupráci s Radou Európy
a rumunskou Justičnou akadémiou. Za Slovenskú republiku sa zúčastnil 1 zástupca
(Dr. Reištetter).
 V rámci realizácie výmenného projektu, ktorý zastrešuje EJTN Justičná akadémia
vyslala dvoch zástupcov Slovenskej republiky v rámci reciprocity do členských štátov
za účelom prehĺbenia si vedomostí o právnych úpravách iných štátov (JUDr. Zuzana
Belobradová – vyššia súdna úradníčka, Krajský súd v Košiciach, JUDr. Pavel Varga –
funkčne mladý sudca, Okresný súd Košice I)

c) Participácia Justičnej akadémii na projektoch
V roku 2007 pokračovala implementácia projektu z Európskeho sociálneho fondu
určeného pre samosprávny Bratislavský kraj s názvom „Zvyšovanie odbornej kvalifikácie
sudcov a prokurátorov v oblasti európskeho práva a informačných technológii“ a
„Vzdelávanie sudcov a prokurátorov v novej legislatíve a cudzích jazykov“.
Justičná akadémia v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR implementovala v
roku 2007 aj twinnigový projekt s názvom „Podpora k ukončeniu založenia Justičnej
akadémie na Slovensku“, v spolupráci s francúzskou organizáciou pre medzinárodnú justičnú
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spoluprácu ACOJURIS. Cieľom tohto dôležitého projektu je vylepšenie vzdelávacieho
systému v súdnictve na Slovensku a zlepšenie schopností slovenských sudcov a prokurátorov
pri aplikovaní práva EÚ. Na dosiahnutie cieľa tohto projektu sa uskutočnili semináre pre
sudcov, prokurátorov a školiteľov na odborné témy, vykonali sa analýzy nového
vzdelávacieho systému pre sudcov, prokurátorov a súdny personál, zrealizovali sa dva druhy
študijných pobytov, ktoré boli zamerané na výmenu skúseností medzi vzdelávacími
inštitúciami pre vedúcich pracovníkov Justičnej akadémie (v poradí druhý študijný pobyt sa
bude realizovať začiatkom roku 2008), uskutočnia sa strednodobé a krátkodobé študijné
pobyty na ESD (termín stáží je plánovaný na začiatok roku 2008).
Súčasne s vyššie uvedeným projektom prebieha realizácia aj projektu s názvom
„Zriadenie informačného systému Justičnej akadémie“ (v rámci projektu 2005/17-464.03.02
Podpora pri ukončení zriadenia Justičnej akadémie Slovenska). Základným cieľom projektu je
vytvorenie informačného systému Justičnej akadémie, ktorý bude pozostávať zo štyroch
softvérových komponentov, t.j. z informačného portálu JA, z prepojenia na existujúci
knižničný systém JA, zo softvéru pre skenovacie pracovisko JA a z modulov právnych
dokumentov s využitím technológie fulltextového vyhľadávacieho systému. Informačný
systém JA bude umožňovať komfortnú a efektívnu prácu s právnymi informáciami a s
odbornou právnou literatúrou a periodikami.
Koncom roku 2007 Justičná akadémia v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR
začala realizovať projekt Prechodného fondu Európskej únie s názvom „Odborné legislatívne
poradenstvo a vzdelávanie v oblasti súťažného a konkurzného práva“. Celkovým cieľom
projektu je posilniť efektívnosť súdnictva a zjednodušiť prístup k spravodlivosti. Čiastkovými
cieľmi tohto projektu sú vytvorenie legislatívnych riešení posilňujúcich efektívnu aplikáciu
konkurzného a súťažného práva a posilnenie efektívnosti súdnictva a zvýšenie
transparentnosti súdnych konaní v oblasti konkurzného a súťažného práva prostredníctvom
vyškolenia ľudských zdrojov. Prijímateľskou inštitúciou projektu je Ministerstvo
spravodlivosti SR (ďalej len „prijímateľ“ alebo „MS SR“), ktoré je zodpovedné i za
všeobecnú koordináciu implementácie projektu a Justičná akadémia vzhľadom na cieľovú
skupinu účastníkov a jej stanovené úlohy. Projekt má trvanie 8 mesiacov odo dňa podpisu
zmluvy t.j. od 31.10. 2007 do 30.06. 2008.
Ministerstvo kultúry SR realizovalo v roku 2007 projekt s názvom „Vytvorenie
databázy rozhodnutí a bibliografie literatúry z oblasti duševného vlastníctva a cyklus školení
pre verejnú a súdnu správu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva“. Ciele spomínaného
projektu boli rozdelené na všeobecné a konkrétne.
Všeobecným cieľom projektu je:
Projekt vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva má zabezpečiť vytvorenie zdroju
diverzifikovanej informačnej bázy pre postupovanie/rozhodovanie orgánov pôsobiacich
v oblasti vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a zlepšenie koordinácie medzi
policajnými orgánmi, colnými úradmi, prokurátormi, sudcami, organizáciami kolektívnej
správy práv, patentovými zástupcami a ďalšími dotknutými subjektmi.
Konkrétnymi cieľmi sú vývoj databázového softvéru súdnych rozhodnutí, rozhodnutí
ústredných orgánov štátnej správy, rozhodnutí súdov EÚ, bibliografie a literatúry v oblasti
autorských a priemyselných práv; cyklus školení zameraného na cieľové skupiny v oblasti
vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.
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Justičná akadémia v roku 2007 podala aj žiadosť o projekt s názvom „Vymožiteľnosť
práva v Slovenskej republike“, ktorého vyhlasovateľom je Agentúra na podporu výskumu a
vývoja.
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Plnenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu
V minulom roku sa odohrávali zásadné zmeny, ktoré sa premietali do rozpočtu
akadémie. Na základe požiadaviek podložených vecnými argumentmi nám Ministerstvo
spravodlivosti SR viackrát rozpočtovými opatreniami upravovalo výšku pridelených
kapitálových a bežných výdavkov.
V pôvodnom rozpočte na rok 2007 bežné výdavky spolu ( kategória 600) boli
stanovené v čiastke 14 150 tis. Sk. Viacerými rozpočtovými opatreniami boli bežné výdavky
upravované v priebehu roku. K 31.12.07 rozpočet bežných výdavkov dosiahol čiastku 25 606
tis. Sk. Celkovo boli zvýšené o 11 456 tis. Sk, čo predstavuje nárast o 81%. Bolo dosiahnuté
99,6 % - né čerpanie z celkového stanoveného ročného rozpočtu.
Mzdové prostriedky ( kategória 610) boli po úprave vykonanej MS SR k 31.12.2007
vo väzbe na Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na rok 2007 rozpočtované vo výške 5 576
tis. Sk. Tieto prostriedky boli čerpané v súlade s rozpočtom.
Poistné a príspevky do poisťovní ( kategória 620 ) bolo spojené s čerpaním miezd a
celkovo sa vyčerpalo 1 976 tis. Sk , čo je 98,9% - né plnenie z celkového rozpočtu. Do DDP
bolo odvedených 82 tis. Sk. Z tejto kategórie sa odvádzajú aj odvody za odmeny vyplatené
lektorom, ktorí prednášajú na odborných vzdelávacích seminároch Justičnej akadémie.
Kategória tovary a služby ( 630 ) bola rozpočtovaná vo výške 17 949 tis. Sk. Čerpanie
v tejto kategórii bolo na 99,9%. V tejto kategórii na energie, vodné a stočné, poštové
a telekomunikačné služby bolo vynaložených 1 316 tis. Sk. V položke materiál bolo
vyčerpaných 10 700 tis. Sk. Na interiérové vybavenie budovy v Omšení a v Pezinku bolo
vynaložených 3 483 tis. Sk. Bola zakúpená výpočtová technika, monitory, tlačiareň za 1 767
tis. Sk. V položke prevádzkové stroje a prístroje bolo čerpanie vo výške 3 350 tis. Sk. Na
všeobecný materiál bolo použitých 1 660 tis. Sk, knihy a časopisy boli zakúpené v čiastke
195 tis. Sk, za softvér a licencie bolo uhradených 216 tis. Sk. Reprezentačné výdavky boli
čerpané vo výške 99,6% a dosiahli čiastku 29 888,- Sk.
Dopravné náklady súvisiace s prevádzkou troch automobilov dosiahli čiastku 689 tis.
Sk, čo bolo čerpanie v súlade s rozpočtom. Z toho na pohonné hmoty bolo použitých 283 tis.
Sk, na servis a údržbu 214 tis. Sk, poistenie 104 tis. Sk, prepravné a nájom dosiahli 81 tis. Sk.
V položke rutinná a štandardná údržba bolo čerpaných celkom 518 tis. Sk. Na opravu
prevádzkových strojov a prístrojov bolo použitých 484 tis. Sk a na opravu objektov 15 tis. Sk.
V položke ostatné tovary a služby bolo vykázané čerpanie vo výške 4 515 tis. Sk. Za
semináre konané najmä v školiacom stredisku v Omšení a Krpáčove, bolo uhradených 765 tis.
Sk. V položke všeobecné služby bolo čerpaných 1 849 tis. Sk. Na stravovanie zamestnancov
bolo použitých 257 tis. Sk, poistné bolo uhradené vo výške 61 tis. Sk, prídel do sociálneho
fondu predstavoval čiastku 76 tis. Sk. Na základe DVP bolo celkové čerpanie vo výške 1 425
tis. Sk, kde sa vyplácali odmeny pre lektorov prednášajúcich na odborných seminároch
Justičnej akadémie a v mesačných intervaloch bola vyplácaná odmena pre stavebný dozor na
stavbe v Omšení podľa uzavretej zmluvy. Na tovary a služby bolo použitých 17 899 tis. Sk.
Čerpanie rozpočtu v tejto kategórii bolo na 99,7%.
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Bežné transfery (kategória 640 ) boli čerpané vo výške 118 tis. Sk. Na odstupnom bolo
vyplatené 34 tis. Sk, na nemocenské dávky bolo uhradené 49 tis. Sk a poplatok za členstvo
v medzinárodnej organizácii bol uhradený v čiastke 35 tis. Sk.
Bežné výdavky celkom dosiahli výšku 25 512 tis. Sk, čo predstavuje plnenie rozpočtu
na 99,6%.
Kapitálové prostriedky ( kategória 700 ) nám boli v pôvodnom rozpočte stanovené vo
výške 20 miliónov Sk. Na základe rozpočtových opatrení MS SR boli tieto výdavky upravené
v priebehu roku na čiastku 61 958 000 Sk. Zvýšenie prostriedkov v tejto kategórii bolo o 41
958 tis. Sk. Celkovo boli kapitálové výdavky vyčerpané na 100%.
Výdavky celkom boli z pôvodnej čiastky rozpočtovanej na rok 2007 vo výške 34 140
tis. Sk upravené v priebehu roku na 87 564 tis. Sk.
Tvorba a používanie sociálneho fondu bolo v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Fond je tvorený percentuálnym prídelom z úhrnu hrubých miezd
v zmysle kolektívnej zmluvy.
Každému zamestnancovi bol poskytnutý príspevok na stravovaciu jednotku zo
sociálneho fondu vo výške 10,- Sk.
Do konca decembra bol prídel do sociálneho fondu vo výške 76 452,- Sk, čo
predstavuje pre sociálny fond 100,% - né plnenie z upravených rozpočtových výdavkov.
Naďalej v roku 2007 pokračovalo čerpanie finančných prostriedkov z ESF na základe
zmluvy uzatvorenej medzi Justičnou akadémiou a Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny v roku 2006.
Celkové čerpanie týchto prostriedkov bolo v minulom roku vo výške 2 682 482 Sk.
Tieto prostriedky sa použili na realizáciu odborných seminárov, vyplatenie odmien pre
lektorov na základe DVP, na náklady spojené so seminármi, na organizáciu workshopov
a pracovných rokovaní, zakúpili sa kancelárske potreby.
Aktivity vzdelávania tohto projektu pokračujú a j v ďalšom období roku 2008.

a) Detašované pracovisko v Omšení
Úlohy stanovené plánom vzdelávania ako aj rozpočtom na rok 2007 zabezpečovali
zamestnanci v plánovanom počte 23 v kategórii zamestnancov vo verejnom záujme. V druhej
polovici roku došlo vykonanými racionalizačnými opatreniami, zmenou organizačnej
štruktúry a prerozdelením pracovných činností k úspore pracovných miest na pracovisku
v Pezinku. Bola vytvorená nová organizačná zložka detašované pracovisko v Omšení a táto
bola saturovaná dvomi pracovnými miestami. Výberovým konaním bola obsadená funkcia
koordinátora detašovaného pracoviska a asistent koordinátora.
V Omšení boli stavebné práce na rekonštrukcii a nadstavbe budovy školiaceho
zariadenia zhotoviteľom stavebného diela ukončené podľa zmluvy 31.8.2007. Po odstránení
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niektorých nedorobkov bola stavba prevzatá od zástupcov zhotoviteľa 14.9.2007. Na základe
našej žiadosti nám obec Omšenie ako špeciálny stavebný úrad vydala dňa 5.11.2007
kolaudačné rozhodnutie na komunikácie a spevnené plochy a dňa 14.11.2007 bolo vydané
kolaudačné rozhodnutie na všetky ostatné stavebné objekty, teda budovu, odberné regulačné
a meracie zariadenia a technologické časti.
V roku 2007 boli kapitálové výdavky na realizáciu tohto stavebného diela vyčerpané
vo výške 61 957 954 Sk. Z tohto objemu na úhradu vyvolanej projektovej dokumentácie
bolo použitých 252 tis. Sk, stavebné práce boli uhradené vo výške 60 343 tis. Sk a na
interiérové vybavenie bolo vynaložených 1 363 tis. Sk. Z bežných výdavkov pre detašované
pracovisko bol použitý rozhodujúci objem z finančných prostriedkov vo výške 10 mil. Sk
pridelených Ministerstvom spravodlivosti SR rozpočtovým opatrením č. 28/2007 zo dňa
12.12.2007. Napriek tomu, že bol vyčerpaný pridelený finančný limit v plnej výške, je
potrebné k zabezpečeniu prípravy prevádzky vynaložiť v roku 2008 prostriedky z kategórie
630 - Tovary a služby vo výške cca 1 mil. Sk a to ešte pred začatím komplexného využívania
detašovaného pracoviska.

b) Nové sídlo Justičnej akadémie
Po prerokovaní a schválení návrhu zákona vládou SR dňa 22.augusta 2007, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky,
ktorého účelom je zriadenie siedmich okresných súdov, ktoré boli s účinnosťou od 1. januára
2005 zlúčené s inými okresnými súdmi, bol urýchlený proces presťahovania Justičnej
akadémie do iných priestorov.
Nakoľko jedným z týchto siedmych súdov bol i súd v Pezinku, bolo rozhodnuté, že
budova na Štefánikovej ulici v Pezinku, ktorá bola od roku 2004 využívaná ako sídlo
Justičnej akadémie Slovenska, bude vrátená na súdne účely pre obnovený súd. Vo väzbe na
tieto skutočnosti bolo potrebné venovať zvýšenú pozornosť plynulému prechodu Justičnej
akadémie do budovy č. 15 nachádzajúcej sa v areáli bývalých kasárni v Pezinku na
Suvorovovej ulici v Pezinku a uvoľneniu nami užívaných priestorov pre výkon súdnej moci.
Presťahovaním sa do rekonštruovanej budovy sa mali vytvoriť kapacitne postačujúce
administratívne a ubytovacie možnosti, aby nové sídlo Justičnej akadémie bolo plnohodnotne
využívané ako regionálne vzdelávacie pracovisko pre krajské súdy Bratislava, Nitra, Trnava,
Najvyšší súd, Generálnu prokuratúru a prokuratúry náležiace k krajským súdom.
Dňa 17.7.07. Ministerstvo spravodlivosti SR zastúpené vedúcim služobného úradu
odovzdalo do užívania budovu č. 15 Justičnej akadémii. Následne sme vyvolali rokovanie so
zodpovednými zástupcami fy. QUADRIQ, ktorá vykonala stavebnú rekonštrukciu budovy
s cieľom odstránenia zistených závad na tejto už skolaudovanej budove. Obsahom viacerých
rokovaní bolo definitívne odstránenie závad a nedorobkov na budove. Pretrvávajúcim vážnym
problémom, bolo zatekanie do budovy cez strechu nad miestnosťami číslo 2.31, 2.34 a trvalé
zamokrenie suterénu budovy a následné vlhnutie stien v suteréne budovy. Odstraňovanie
týchto závad bolo ukončené až v mesiaci december 2007.
Pre účely Justičnej akadémie ako celoslovenskej vzdelávacej inštitúcie bolo potrebné
vykonať niektoré čiastkové stavebné úpravy v budove ešte pred nasťahovaním sa do budovy.
Vybúraním dvoch priečok na I poschodí medzi miestnosťami 2.32, 2.33, 2.34 sa vytvorila
jedna viacúčelová prednášková miestnosť, bola pripravená jednoduchá kuchynka pre výdaj
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jedla cateringovým spôsobom s vodovodom a drezom, (miestnosť 2.31) tak, aby vyhovovala
minimálnym hygienickým štandardom (umývateľná podlaha.) Na II poschodí jedna
obývateľná jednotka bola upravená na rokovaciu a prednáškovú miestnosť s možnosťou
využitia audiovizuálnej techniky a osobných počítačov. Na tomto poschodí boli dve najväčšie
bytové jednotky vybavené vnútorným zariadením postačujúcim pre ich funkčné využívanie na
ubytovacie účely. Ostatné priestory na tomto poschodí boli vybavené kancelárskym nábytkom
ako rokovacie miesta. V mesiaci november bolo fyzicky uskutočnené presťahovanie zariadení
a nábytku do budovy č. 15 a dňa 26.11.2007 Justičná akadémia bola presťahovaná celá a
začala s výkonom svojich funkcií už z priestorov na Suvorovovej ulici v Pezinku.
Pred presťahovaním bolo potrebné vykonať stavebné úpravy i pred vstupom do
budovy. Jednalo sa o búracie, výkopové práce, osadenie obrubníkov, položenie zámkovej
dlažby a terénne úpravy okolo budovy, vrátane sadových úprav.
Postupne boli sfunkčnené niektoré priestory na prízemí určené na dočasné ubytovanie.
Boli vybavené nevyhnutným nábytkovým zariadením, skompletizované hygienické
a sanitárne časti v bytových jednotkách. Komplexne bola pripravená šachta na osadenie
výťahu a uhradené výdavky spojené s jeho dodávkou a kompletizáciou. Boli pripravené
priestory pre výučbu frekventantov kurzov výpočtovej techniky a knižničné priestory
umožňujú plnenie úloh justičnej knižnice pre potreby sudcov a prokurátorov.

Porovnanie počtu vzdelávacích aktivít v roku 2006 - 2007
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Porovnanie účasti cieľových skupín na vzdelávacích aktivitách v rokoch 2006 - 2007
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Počet účastníkov na vzdelávacích aktivitách realizovaných v rámci projektu Európskeho
sociálneho fondu
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Počet účastníkov vzdelávacích aktivít katedry obchodného práva, správneho, finančného
práva a informačných technológií
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Počet účastníkov vzdelávacích aktivít katedry občianskeho, rodinného, pracovného
práva a spoločenskovedných disciplín

600

504

500
408

400

300

137

200

56
100

23

0
Sudcovia

Prokurátori

VSÚ

PČP

JČ

PaMÚ

42

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít katedry európskeho a medzinárodného práva,
ústavného práva a cudzích jazykov
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Počet účastníkov vzdelávacích aktivít katedry trestného práva a ďalšieho vzdelávania
súdnych úradníkov a odbornej prípravy čakateľov
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Počet účastníkov na vzdelávacích aktivitách v roku 2007
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