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Vážený čitateľ, 
 

dostáva sa Vám do rúk „Výročná správa o činnosti Justičnej akadémie (ďalej len akadémia) za rok 
2008“, ktorá poskytuje základné informácie o činnosti akadémie uskutočňované v rámci svojej kompetencie 
určenej osobitným zákonom pre justičnú obec na Slovensku v roku 2008. 

Rok 2008 predstavoval pre Justičnú akadémiu obdobie intenzívnej činnosti a hlbokých zmien spojených 
s potrebou dobudovania vlastných štruktúr ako po stránke personálno-organizačnej tak po stránke materiálno - 
technickej. V januári 2008 boli slávnostne otvorené nové priestory administratívneho sídla Justičnej akadémie  
v Pezinku, ktoré sú zároveň aj regionálnym pracoviskom pre západné Slovensko a znamenajú poskytovanie 
vyššieho štandardu pre vzdelávací proces cieľovej skupiny Justičnej akadémie ako aj kvalitné pracovné 
podmienky pre zamestnancov a pedagogický zbor pôsobiacich na akadémii. Významným medzníkom od vzniku 
Justičnej akadémie bolo dobudovanie vlastného detašovaného pracoviska v Omšení pri Trenčianskych 
Tepliciach, ktoré svoju prevádzku zahájilo v marci 2008. Týmito významnými skutočnosťami Justičná akadémia 
bola a bude schopná naplniť očakávania justičnej obce na Slovensku ako aj vo vzťahu k svojim zahraničným 
partnerom pri uskutočňovaní cieľov a pri implementácii študijného plánu v rámci vzdelávacieho procesu. 

Nosnou činnosťou akadémie bolo skvalitňovanie organizovaných vzdelávacích aktivít, ich špecifickejšie 
odborné zameranie na problémy aplikačnej praxe a v neposlednom rade rešpektovanie Koncepcie vzdelávania 
a presné definovanie jednotlivých cieľových skupín a im určené vzdelávacie podujatia o čom svedčí množstvo 
vzdelávacích podujatí a ich odborné zameranie podľa jednotlivých katedier práva. Pre skvalitnenie vzdelávacieho 
procesu sa akadémia aktívne podieľala na legislatívnom procese relevantných predpisov a zároveň 
inovatívnejším spôsobom pripravovala študijný plán na rok 2009 tak, aby sa v maximálnej možnej miere mohli na 
ňom podieľať všetky zainteresované subjekty. Tento proces bol úspešne zavŕšený na decembrovom zasadnutí 
rady Justičnej akadémie, kde bol schválený študijný pán na rok 2009.  

Pri tejto príležitosti sa mi žiada zdôrazniť, že v roku 2008 Justičná akadémia úspešne ukončila 
implementáciu viacerých projektov, z ktorých bol najvýznamnejší projekt z Európskeho sociálneho fondu 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“ určený pre sudcov a 
prokurátorov v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Významným projektom bol aj twinnigový projekt 
s názvom „Podpora k ukončeniu založenia Justičnej akadémie na Slovensku“, ktorý inšpiroval v mnohých 
smeroch vedenie akadémie na uskutočnenie organizačných zmien najmä v rámci odbornej justičnej skúšky. Naša 
vlastná skúsenosť ukázala, že sme sa vybrali správnym smerom a kvalitatívna úroveň odbornej justičnej skúšky 
nastavená novým skúšobným poriadkom bola pozitívne hodnotená aj samotnými členmi skúšobných komisií. Je 
potrebné poznamenať, že získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom rôznych projektov sa javí aj 
v budúcnosti ako jedno z riešení pre navŕšenie rozpočtu akadémie a tým aj zabezpečenie poskytovania 
kvalitnejších  vzdelávacích podujatí. Akadémia reagovala v rámci projektových aktivít na uverejnenú výzvu 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja a už začiatkom septembra 2008 bola podpísaná zmluva na 
implementáciu projektu s názvom „Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike“, ktorý slúži najmä na vedecko – 
odbornú činnosť v danej oblasti. 

V rámci prehlbovania medzinárodnej spolupráce za účelom výmeny odborných skúsenosti na poli 
vzdelávania, recipročných stáží a účasti na vzdelávacích podujatiach ako aj  bližšieho spoznávania právnych 
poriadkov Justičná akadémia zavŕšila tento proces podpisom rámcovej dohody o spolupráci s Justičnou 
akadémiou Českej republiky v júli 2008. Spolupráca ohľadne účasti slovenských sudcov a prokurátorov na 
podujatiach Maďarskej justičnej akadémie a Poľského národného vzdelávacieho centra sa v tomto roku postupne 
napĺňala. 

V záujme posilnenia informovanosti širšej verejnosti a celej justičnej obce akadémia spustila nový 
internetový portál (www.ja-sr.sk), ktorý ponúka najnovšie informácie o dianí v akadémii, celkový prehľad o jej 
činnosti, čo považujem za významnú zmenu, časť určenú pre registrovaných užívateľov, ktorá okrem iného 
ponúka možnosť elektronického prihlasovania sa na vzdelávacie podujatia organizované akadémiou. Významnou 
novinkou bude aj pripravovaná elektronická knižnica vrátane časopiseckého fondu odbornej právnickej literatúry. 

Nazdávam sa, že v roku 2008 si aj napriek nižšiemu rozpočtu akadémia objemom finančných 
prostriedkov, ale predovšetkým systémom práce a riešenia každodenných situácii, posilnila svoju pozíciu. Preto 
by som rád poďakoval vedeniu Ministerstva spravodlivosti SR, celej Rade Justičnej akadémie,  predstaviteľom 
Generálnej prokuratúry SR a v neposlednom rade členom pedagogického zboru Justičnej akadémie 
a zamestnancom za tento uplynulý rok plný zmien a dosiahnutých vytýčených cieľov. 
 
 
 
 

Peter Hulla 
                  riaditeľ 



2 
 

1. Úvod 
 
 

Justičná akadémia (ďalej len JA) bola zriadená zákonom č. 548/2003 Z. z. o Justičnej 
akadémii ako samostatná právnická osoba a nezisková organizácia, ktorá je rozpočtovou organizáciou 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Justičná akadémia hospodári s prostriedkami účelovo 
určenými v štátnom rozpočte na vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Základnou 
úlohou akadémie v zmysle zákona je zabezpečovať, organizovať a vykonávať vzdelávanie sudcov, 
prokurátorov a súdnych úradníkov ako aj justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry. 

 
Svoju činnosť začala 1. septembra 2004, kedy bola za riaditeľku vymenovaná JUDr. Zuzana 

Ďurišová, predsedníčka senátu Najvyššieho súdu SR a jej zástupkyňou sa stala prokurátorka JUDr. 
Viera Bolebruchová. Sídlom Justičnej akadémie sa stala budova bývalého Okresného súdu v Pezinku. 

 
  

Do konca roka 2004 sa akadémia formovala 
ako po stránke personálnej tak aj po stránke 
organizačnej. Prioritou bolo vypracovanie kvalitného 
akademického plánu na rok 2005. Pri vypracovaní 
návrhu akademického plánu sa prihliadalo 
predovšetkým k aktuálnym legislatívnym zmenám. 
V priebehu roka 2005 sa akadémia postupne budovala  
z hľadiska jej personálneho obsadenia, pričom do 
konca roka nárast počtu zamestnancov JA dosiahol 
konečný počet  23 zamestnancov. Nárast počtu 
zamestnancov súvisel aj so skutočnosťou, že od                
1. septembra 2005 prešla správa administratívnej 
budovy v Pezinku do správy JA, takže bolo potrebné 
zabezpečiť aj činnosti, ktoré dovtedy zabezpečoval jej predchádzajúci správca, Okresný súd Pezinok.  
 
 

Začiatkom roku 2007 došlo k relevantnej zmene vo vedení Justičnej akadémie, a to z dôvodu 
oznámenia terajšej riaditeľky JUDr. Zuzany Ďurišovej o vzdaní sa svojej funkcie s účinnosťou k                  
1. marcu 2007. V nadväznosti na to rada Justičnej akadémie rozhodla, že riadením Justične akadémie 
bola do doby vymenovania nového riaditeľa poverená JUDr. Viera Bolebruchová, ktorá dovtedy 
pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa. Minister spravodlivosti SR na základe výsledkov výberového 
konania s účinnosťou od 1. mája 2007 vymenoval do funkcie riaditeľa Justičnej akadémie JUDr. Petra 
Hullu, ktorý dovtedy pôsobil ako stály člen pedagogického zboru. 

 
                                                     V rámci zmien organizačného poriadku bolo vytvorené 

detašované pracovisko Justičnej akadémie v Omšení, ako 
vzdelávacie zariadenie pre potreby Justičnej akadémie 
a tri regionálne pracoviska pre jednoduchší prístup 
k vzdelávacím aktivitám v miestach samotného výkonu 
práce cieľových skupín. 

 
Dôležitým medzníkom pre ďalšiu činnosť Justičnej 
akadémie bolo schválenie dokumentu s názvom 
„Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie“ Radou 
Justičnej akadémie dňa 21. júna 2007, ktorý určuje 
dlhodobejšie smerovanie a ciele Justičnej akadémie v 
oblasti vzdelávania. 

 
 
V roku 2007 došlo aj ku niektorým zmenám v pedagogickom zbore Justičnej akadémie. Bolo 

obsadené voľné miesto na katedre európskeho a medzinárodného práva, ústavného práva a cudzích 
jazykov, keď na základe výsledkov výberového konania bol odo dňa 6. septembra 2007 prijatý za 
stáleho člena pedagogického zboru na túto katedru JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  

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, dovtedajšej zástupkyne riaditeľa. Na základe výsledkov výberového konania 
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riaditeľ Justičnej akadémie vymenoval s účinnosťou od 1. decembra 2007 za zástupcu riaditeľa JUDr. 
Petra Sepešiho, prokurátora Generálnej prokuratúry SR.  

 
S účinnosťou ku dňu 31.10.2007 bola ministrom spravodlivosti SR zrušená stáž stálej členke 

pedagogického zboru JUDr. Soni Smolovej, ktorá pôsobila na katedre trestného práva a ďalšieho 
vzdelávania súdnych úradníkov a odbornej prípravy čakateľov. Rada Justičnej akadémie následne 
vyhlásila výberové konanie na voľné miesto stáleho člena na vyššie uvedenú katedru. Na základe 
úspešného výberového konania s účinnosťou od 01.02.2008 nastúpil na menovanú pozíciu Mgr. Mário 
Potúček, prokurátor Generálnej prokuratúry SR.  

 
S účinnosťou od 01.03.2008 bola ministrom spravodlivosti SR zrušená stáž stálej členke 

pedagogického zboru Justičnej akadémie JUDr. Marianne Arnoldovej, CSc., ktorá pôsobila na 
Justičnej akadémii od jej začiatkov. Následne Rada Justičnej akadémie vyhlásila výberové konanie na 
obsadenie tejto voľnej funkcie. 

 
  K 15. decembru 2008 bolo prokurátorom generálnej prokuratúry, ktorí pôsobili v Justičnej 

akadémii zrušené ich dočasné pridelenie rozhodnutím generálneho prokurátora SR JUDr. Dobroslava 
Trnku. Odchádzajúci prokurátori v Justičnej akadémii zastávali nasledovné posty: 

• JUDr. Peter Sepeši (prokurátor medzinárodného odboru GP SR) - pôsobil od 01.12.2007 
ako zástupca riaditeľa,   

• JUDr. Viliam Breziansky (prokurátor netrestného odboru GP SR) - pôsobil od 01.09.2006 ako 
stály člen pedagogického zboru poverený vedením katedry správneho práva, obchodného 
práva a finančného práva a informačných technológií,   

• Mgr. Mario Potúček (prokurátor medzinárodného odboru GP SR) - pôsobil od 01.02.2008 ako 
stály člen pedagogického zboru poverený vedením katedry trestného práva a ďalšieho 
vzdelávania súdnych úradníkov a odbornej prípravy čakateľov. 

 
Na uvoľnené miesta boli vyhlásené výberové konania.  

 
Z pohľadu materiálneho zabezpečenia boli dňa 31. 
augusta 2007 ukončené stavebné práce na 
rekonštrukcii detašovaného pracoviska v Omšení, 
uskutočnila sa jeho kolaudácia a Justičná akadémia sa 
opäť priblížila k jeho sfunkčneniu tak, aby sa 
vzdelávacie aktivity v novom zariadení mohli začať 
realizovať v prvom štvrťroku 2008 už v jej vlastnom 
zariadení.  
 
V decembri 2007 sa Justičná akadémia presťahovala 
do nových priestorov na Suvorovovej ulici 5/C 
v Pezinku a s účinnosťou 1.1. 2008 disponuje svojim 
vlastným sídlom, ktorý plne vyhovuje jej vzdelávacím 
potrebám.  

 
 
Identifikácia organizácie: 
 
Názov: Justičná akadémia 

Sídlo: Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 

Detašované pracovisko: Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie 

IČO: 378 516 24 

DIČ: 202 188 79 67 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: 7000194169/8180 

web: www.ja-sr.sk 

email: akademia@ja-sr.sk  

tel: +421 33 69 03 301 

fax: +421 33 69 03 320 
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2. Organiza čná štruktúra, základné personálne údaje 
 
 

Justičná akadémia sa od svojho vzniku riadi základnými internými smernicami (Štatútom 
Justičnej akadémie a Organizačným poriadkom Justičnej akadémie). Počas svojej existencie prešla 
viacerými organizačnými zmenami vzhľadom na vyplývajúci stav spoločnosti a požiadavky kladené na 
plnenie jej cieľov a úloh.  

Prvou významnou zmenou bola úprava organizačnej štruktúry schválená Radou Justičnej 
akadémie ešte v júni 2007, ktorá zasiahla vtedy existujúci útvar vzdelávania.  

V roku 2008 bolo potrebné, aby nová organizačná štruktúra odzrkadľovala reálny stav 
vytvorenia Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie v Omšení. Pokynom Ministerstva 
spravodlivosti SR bol počet zamestnancov Justičnej akadémie navŕšený celkovo na 34 zamestnancov. 

Posledná zmena, o ktorej informoval riaditeľ Justičnej akadémie Radu Justičnej akadémie na 
jej decembrovom zasadnutí v roku 2008 priniesla prerozdelenie kompetencií v rámci útvaru ekonomiky 
a vnútornej správy, a to vytvorením funkcie „metodik Justičnej akadémie“ a nadriadenosti 
a podriadenosti jednotlivých zamestnancov. V neposlednom rade je potrebné spomenúť, že pôvodné 
štyri katedry práva sa zlúčili na tri v súčasnosti existujúce katedry: 

• Katedra verejného práva- zabezpečuje vzdelávanie z trestného práva, ústavného práva, 
finančného práva a správneho práva 

• Katedra súkromného práva- zabezpečuje vzdelávanie z občianskeho práva a obchodného 
práva  

• Katedra medzinárodného a európskeho práva, prípravného vzdelávania  
a spoločenskovedných disciplín – zabezpečuje vzdelávanie v odvetví práva Európskej únie, 
medzinárodného práva, anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka ako aj prípravného 
vzdelávania v rámci schválenej Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie. V rámci tejto 
katedry je vytvorené samostatné oddelenie, ktoré zabezpečuje vzdelávacie aktivity zamerané 
na spoločenskovedné disciplíny /rétorika, kultivácia osobnosti, psychológia a iné/. 
 
Justičná akadémia sa člení  v zmysle organizačného poriadku na tieto základné útvary: 
 

• Riaditeľ 
• Zástupca riaditeľa 
• Katedry práva 
• Kancelária akadémie 
• Útvar ekonomiky a vnútornej správy 
• Metodik Justičnej akadémie 
• Detašované pracovisko Justičnej akadémie JA 
• Regionálne pracoviská JA 
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Organiza čná štruktúra platná k 31.12. 2008:  
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Základné personálne údaje 
 
  Záväzným limitom regulácie zamestnanosti pre rok 2008 bol stanovený počet 34 
zamestnancov. Rok 2008 znamenal pre akadémiu v oblasti ľudských zdrojov vysokú záťaž najmä na 
množstvo výberových konaní na obsadenie voľných funkčných miest v Detašovanom pracovisku 
Justičnej akadémie v Omšení ako aj v rámci zvýšenej fluktuácie v sídle akadémie. V roku 2008 bolo 
uzatvorených 370 dohôd o vykonaní práce s externými členmi pedagogického zboru ako aj inými 
lektormi v celkovom počte odpracovaných hodín 5195.  
   
 
Základné personálne údaje spracované v tabuľkách:  
 
1. Delenie zamestnancov podľa veku a pohlavia – stav k 31.12.2008 
 

Vek Muži Ženy Celkom  Percento  
do 35 r. 4 8 12 36,3 % 
36 - 45 3 5 8 27,3 % 
46 - 60  4 9 13 39,4 % 

nad 60 r. 0 0 0 0 
Celkom 11 22 33 100 % 

Percento  33,3 % 66,7 % 100 % –––– 
 
 
2. Delenie zamestnancov podľa vzdelania a pohlavia – stav k 31.12.2008 
 
Dosiahnuté vzdelanie  Muži Ženy Celkom  Percento  
Základné 0 0 0 0 
Vyučený 0 0 0 0 
Stredné odborné 2 4 6 18,19 % 
Úplné stredné 5 11 16 48,48 % 
Úplné stredné odborné 1 2 3 9,09 % 
Vyššie odborné 0 0 0 0 
Vysokoškolské 3 5 8 24,24 % 

Celkom 11  22  33  100 % 
 
 
3. Celkový údaj o priemerných platoch  – stav k 31.12.2008 
 

Celkom Priemerný hrubý 
mesačný plat 

7 918 000 Sk 21 994 Sk 
262 829 € 730 € 

 
 
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovných pomerov v roku 2008 
 

Počet 
Nástupy 29 
Odchody 13 
 
 
5. Trvanie pracovného pomeru zamestnancov v roku 2008 
 

Doba trvania Počet Percento 
do 5 rokov 33 100% 
do 10 rokov 0  
do 15 rokov 0  
do 20 rokov 0  
nad 20 rokov 0  

celkom 33 100% 
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3. Vzdelávacia činnos ť Justi čnej akadémie 
 
 
  Študijný plán na rok 2008 bol zostavený a schválený v dvoch etapách, a to ako študijný plán – 
„zimný semester 2007/2008“ na obdobie od septembra 2007 do februára 2008 a „študijný plán na rok 
2008“ na obdobie od marca do decembra 2008. Praktické skúsenosti ukázali, že ako najvhodnejší 
spôsob tvorby a samotnej implementácie študijného plánu vzhľadom na potreby cieľovej skupiny je 
pripraviť študijný plán na celý kalendárny rok vopred, čo sa aj uskutočnilo pri jeho tvorbe na rok 2009.  
   V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2007 bolo v tomto roku 2008 naplánovaných 
a zorganizovaných o 9 vzdelávacích podujatí viac (149 počet aktivít na rok 2008) a celkovo bolo 
preškolených 1191 sudcov, 868 prokurátorov, 1433 vyšších súdnych úradníkov, 86 právnych 
čakateľov prokuratúry, 13 justičných čakateľov a 130 probačných a mediačných úradníkov. 
 
Graf- porovnanie celkového počtu aktivít v rokoch 2007 a 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf-  porovnanie celkového počtu preškolených sudcov, prokurátorov a VSÚ v rokoch 2007 a 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pri organizovaní vzdelávacích podujatí sa jednotlivé katedry práva riadili schválenou 
Koncepciou vzdelávania a snažili sa implementovať do živého vzdelávacieho procesu zásady v nej 
uvedené. Je dôležité poznamenať, že v októbri 2008 sa uskutočnili zasadnutia externých členov 
pedagogického zboru Justičnej akadémie pôsobiacich na jednotlivých katedrách práva podľa oblastí 
práva. Výstupom z týchto odborných stretnutí boli konkrétne návrhy a námety na tvorbu nového 
študijného plánu na rok 2009 a pripomienky k formám vzdelávania. Prítomní tiež vyzdvihli 
organizovanie vzdelávania tak, aby bolo zachované rozdelenie cieľových skupín v zmysle Koncepcie 
vzdelávania Justičnej akadémie. Keďže sa tieto odborné diskusie osvedčili v praxi akadémia bude 
podporovať stretávanie sa externých členov pedagogického zboru a bude rozvíjať užšiu spoluprácu 
medzi nimi a akadémiou tak prostredníctvom pracovných stretnutí ako aj diskusiou prostredníctvom 
portálu Justičnej akadémie. 
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  Okrem iného sa vzdelávací proces pridŕžal úloh vyplývajúcich z obsahovej náplne vzdelávania 
určenou Súdnou radou SR a Uznesení vlády SR, a to najmä dotýkajúcich sa špecifických tém podujatí 
so zreteľom na cieľovú skupinu akadémie (napr. Prevencia kriminality a iné stratégie). V roku 2008 sa 
uprednostňovala forma dvojdňových vzdelávacích podujatí, odborných workshopov a praktických 
cvičení s konkrétnymi prípadmi – spismi.    
 
 
3.1 Aktivity katedry trestného práva, a ďalšieho vzdelávania súdnych úradníkov 
a odbornej prípravy čakateľov v roku 2008  
 
  Vzdelávanie zastrešované katedrou trestného práva a ďalšieho vzdelávania súdnych úradníkov 
a odbornej prípravy čakateľov (ďalej len KTP) prináša dve odlišné formy podujatí. V prvom rade je 
potrebné odlišovať cieľovú skupinu sudcov a prokurátorov a ich celoživotné vzdelávanie v danom 
obore práva a v druhom rade je to skupina vyšších súdnych úradníkov a právnych čakateľov 
prokuratúry pri ich prípravnom vzdelávaní na úspešné vykonanie odbornej justičnej skúšky. 
V neposlednom rade je potrebné spomenúť probačných a mediačných úradníkov, pre ktorých je 
nevyhnutné zabezpečovať veľmi široké čo sa tém týka ale najmä koncepčné vzdelávanie potrebné pre 
výkon ich funkcie. 
  Na KTP pôsobil ako stály člen pedagogického zboru v období od 01.02. 2008 do 15.12. 2008 
Mgr. Mário Potúček, prokurátor medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry.  

V rámci prípravy právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov na odbornú 
justičnú skúšku KTP organizovala minimálne mesiac pred termínom skúšky tzv. predskúškové 
sústredenie, ktoré sú pre kvalitnú prípravu adeptov na odborné justičné skúšky veľmi dôležité a preto 
sa vždy kladie dôraz na ich obsadenie 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.  

V roku 2008 KTP pristúpila k rozdeleniu predskúškového sústredenia na dve časti a to najmä 
z dôvodov vysokej náročnosti a rozsahu daného sústredenia. Prvá časť predskúškového sústredenia 
je zameraná na praktickú stránku výkonu funkcie sudcu alebo prokurátora a jej cieľom je pripraviť 
účastníka na písomnú časť odbornej justičnej skúšky, t.j. správne vyhotovenie písomného rozhodnutia 
v trestnej alebo inej než trestnej veci. Druhá časť predskúškového sústredenia je obsahovo zameraná 
na úspešné vykonanie ústnej časti odbornej justičnej skúšky a to najmä rozborom a odborným 
výkladom otázok na ústnu časť.  

V roku 2008 KTP zorganizovala 4 predskúškové sústredenia a 2 semináre zamerané na 
vyhotovenie rozhodnutí, spolu sa zúčastnilo 178 vyšších súdnych úradníkov a 89 právnych čakateľov 
prokuratúry:  

 
• „Predskúškové sústredenie“ v termíne 11. - 15. 02. 2008 vo VRaC Krpáčove, celkovo sa 

zúčastnilo 21 právnych čakateľov prokuratúry a 28 vyšších súdnych úradníkov, 
• „Práca so spisom, vypracovanie rozhodnutí a iných právnych aktov“ v termíne 05. - 06.06. 

2008  vo VRaC Krpáčove, celkovo sa zúčastnilo 14 právnych čakateľov prokuratúry a 31 
vyšších súdnych úradníkov, 

• „1.časť „Predskúškové sústredenie právnych čakateľov prokuratúry a VSÚ“  v termíne 25. - 
27.06. 2008 VRaC Krpáčove, celkovo sa zúčastnilo 17 právnych čakateľov prokuratúry a 50 
vyšších súdnych úradníkov, 

• 2. časť „Predskúškové sústredenie právnych čakateľov prokuratúry a VSÚ“ v termíne 02. - 
05.09. 2008 v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, celkovo sa zúčastnilo 14 právnych 
čakateľov prokuratúry a 21 vyšších súdnych úradníkov, 

• „Práca so spisom, vypracovanie rozhodnutí a iných právnych aktov“ v termíne 22. - 23.09. 
2008 v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení, celkovo sa zúčastnilo 17 právnych čakateľov 
prokuratúry a 28 vyšších súdnych úradníkov, 28 sudcov a 17 prokurátorov, 

• „Predskúškové sústredenie“ v termíne 27. - 31. 10. 2008 Inštitúte vzdelávania MS SR 
v Omšení, celkovo sa zúčastnilo 6 právnych čakateľov prokuratúry a 20 vyšších súdnych 
úradníkov. 
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Graf- celkový počet PČP a VSÚ preškolených za rok 2008 na KTP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rámci odbornej prípravy probačných a mediačných úradníkov KTP začala uplatňovať 
cyklické vzdelávanie sústredené na jednotlivé krajské súdy rozdelené podľa vedomostnej úrovne 
samotných účastníkov podujatí pod názvom „Mediácia a probácia v prípravnom konaní: aplikačné 
poznatky a problémy, prípadové štúdie mediácie“. Ambíciou akadémie je aj v roku 2009 pokračovať 
v nastolenom systéme vzdelávania probačných a mediačných úradníkov. 
 
Graf- porovnanie preškolených PaMÚ na KTP v rokoch 2007 a 2008:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Okrem organizovania uvedených podujatí pripravila Justičná akadémia aj celý rad ďalších 
vzdelávacích podujatí pre vyšších súdnych úradníkov, ktorých cieľom bola príprava na výkon ich 
funkcie v oblastiach ich pôsobnosti vymedzených v ust. § 3 až 8 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych 
úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Graf- porovnanie počtu aktivít organizovaných KTP v rokoch 2007 a 2008: 
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Graf- porovnanie počtu jednotlivých cieľových skupín preškolených na KTP v rokoch 2007 a 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roku 2008 bolo pod gesciou KTP zorganizovaných celkovo 57 vzdelávacích podujatí pre 
sudov (340), prokurátorov (638), súdnych úradníkov (397) a právnych čakateľov prokuratúry (67). 
   Na záver je potrebné poznamenať, že schválením novej organizačnej štruktúry v decembri 
2008 sa oblasť trestného práva pričlenila na katedru verejného práva a prípravné vzdelávanie na 
katedru medzinárodného a európskeho práva. 
 
 
Chronologický preh ľad vzdelávacích podujatí KTP za rok 2008: 
 

• 16.- 17. 01. „Postavenie a práva poškodeného v trestnom konaní“ v Inštitúte vzdelávania MS 
SR v Omšení, zúčastnených 4 sudcovia a 16 prokurátorov 

• 12. - 13.02.“Dokazovanie, dôkazové prostriedky v trestnom konaní“ v Inštitúte vzdelávania MS 
SR v Omšení, zúčastnených 20 sudcov a 13 prokurátorov 

• 11. - 15. 02. „Predskúškové sústredenie“ vo VRaC Krpáčove, zúčastnených 21 právnych 
čakateľov prokuratúry a 28 vyšších súdnych úradníkov 

• 11. - 15. 02.  „Práca s dokumentmi v novom informačnom systéme PATRICIA a práca s 
právnymi dokumentmi EÚ“ na okresnej prokuratúre BA V, zúčastnených 50 prokurátorov 

• 18.-22. 02. „Práca s dokumentmi v novom informačnom systéme PATRICIA a práca s právnymi 
dokumentmi EÚ“ na okresnej prokuratúre BA V, zúčastnených 53 prokurátorov 

• 06. - 07.03.“Postup súdu prvého stupňa po podaní obžaloby. Predbežné prejednanie obžaloby. 
Príprava a vedenie hlavného pojednávania. Vykonávanie dôkazov pred súdom. 
Zadokumentovanie priebehu hlavného pojednávania.“ v Inštitúte vzdelávania MS SR 
v Omšení, zúčastnených 13 sudcov a 10 prokurátorov 

• 13. 03.“Rozsudok v trestnom konaní“ na Krajskom súde v Žiline, zúčastnených 38 vyšších 
súdnych úradníkov 

• 10.-14. 03. „Práca s dokumentmi v novom informačnom systéme PATRICIA a práca s právnymi 
dokumentmi EÚ“ vo VaRC Krpáčovo, zúčastnených 93 prokurátorov 

• 17. – 19. 03. „Práca s dokumentmi v novom informačnom systéme PATRICIA a práca s 
právnymi dokumentmi EÚ“ na okresnej prokuratúre BA V, zúčastnených 27 prokurátorov 

• 31.03.-04.04. „Práca s dokumentmi v novom informačnom systéme PATRICIA a práca s 
právnymi dokumentmi EÚ“ vo VaRC Stará Lesná, zúčastnených 43 prokurátorov 

• 03.-04.04 „Odklony v trestnom konaní pre sudcov. „Superrýchle“ vyšetrovanie, podmienečné 
zastavenie trestného stíhania, konanie o dohode o vine a treste - aplikačné problémy.“ V JA 
Pezinok, zúčastnených 8 sudcov, 22 prokurátorov 

• 08.-09.04. „Neplnoleté osoby v trestnom konaní: maloletý/mladistvý páchateľ, neplnoletý svedok 
(poškodený). Osobitosti trestného konania proti mladistvým, trestnej zodpovednosti 
mladistvých a trestného postihu mladistvých. Domáce násilie - prípadové štúdie. Neplnenie 
vyživovacej povinnosti - civilnoprávne a trestnoprávne aspekty; špecifiká prípadov s cudzím 
prvkom.“ V JA v Pezinku, zúčastnených 4 sudcovia, 24 prokurátorov a 3 právny čakatelia 
prokuratúry 
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• 07.-11.04. „Práca s dokumentmi v novom informačnom systéme PATRICIA a práca s právnymi 
dokumentmi EÚ“ vo VaRC Stará Lesná, zúčastnených 36 prokurátorov 

• 14.-17.04. Práca s dokumentmi v novom informačnom systéme PATRICIA a práca s právnymi 
dokumentmi EÚ“ vo VaRC Stará Lesná, zúčastnených 34 prokurátorov 

• 21.-22.04. „Počítačová kriminalita. Internet a práva duševného vlastníctva - trestnoprávne 
aspekty. Výroba a rozširovanie detskej pornografie a ďalšie trestné činy proti iným právam a 
slobodám. Prípadové štúdie k počítačovej kriminalite, využitie EJN a Eurojustu. Metódy a 
technické možnosti dokazovania počítačovej kriminality.“ V Detašovanom pracovisku JA 
v Omšení, zúčastnených 2 sudcovia, 10 prokurátorov 

• 21.-23.04. „Trestná činnosť korupcie, hmotno-právne a procesno-právne aspekty.“ vo VaRC 
Krpáčovo, zúčastnených 4 sudcovia, 8 prokurátorov a 14 justičných čakateľov. 

• 23.-24.04. „Európsky zatýkací rozkaz - novela zákona o EZR - aplikačné poznatky a problémy. 
Schengenský informačný systém e jeho praktické využitie; osobitný útvar Prezídia PZ 
SIRENE - praktické informácie.„Ne bis in idem“ v európskom práve, vrátane judikatúry ESD.“ 
V JA v Pezinku, zúčastnených 9 sudcov a 12 prokurátorov. 

• 24.04. „Trestný poriadok, vybrané právne problémy“ na krajskom súde v Prešove, 
zúčastnených 51 vyšších súdnych úradníkov. 

• 30.04. „Rozsudok v trestnom konaní“ na krajskom súde v Bratislave, zúčastnených 35 vyšších 
súdnych úradníkov, 6 právnych čakateľov prokuratúry 

• 05.-07.05. „Seminár k aplikačným problémom na úseku dozoru nad výkonom väzby, nad 
výkonom TOS, ochrannej výchovy a ochranného liečenia“ vo VaRC v Krpáčove, 
zúčastnených 19 informatikov 

• 07.05. „Trestný poriadok, vybrané právne problémy“ na krajskom súde v Košiciach, 
zúčastnených 70 vyšších súdnych úradníkov a 3 právni čakatelia prokuratúry 

• 14.05. „Efektívne vyhľadávanie a práca s právnymi predpismi a judikatúrou (SR, EÚ a iné) s 
využitím internetu - pre začiatočníkov.“ v JA v Pezinku, zúčastnených 21 sudcov, 2 
prokurátori, 1 justičný čakateľ  

• 19.-21.05. „Medzinárodná justičná spolupráca v tr. veciach. Právna pomoc (aktívna, pasívna), 
resp. v štádiu súdneho konania. Výsluch obvineného v cudzine; resp. v SR v rámci právnej 
pomoci. Vykonanie dôkazu podľa cudzieho práva. Použiteľnosť dôkazov v tr. konaní 
prevzatom z cudziny. Informácie o cudzom práve v tr. veciach. Legalizácia úradných 
dokumentov. Preklady a tlmočenie - praktické poznatky a problémy.“ v Detašovanom 
pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 16 sudcov a 5 prokurátorov. 

• 19.-20.05. „Drogová kriminalita. Organizovaná skupina a zločinecká skupina - aplikačné 
problémy trestného konania, resp. vyšetrovania a dokazovania trestnej činnosti páchanej 
skupinami. Spolupracujúci obvinený. Aplikačné problémy pri využívaní ITP a agenta v 
trestnom konaní.“ v JA v Pezinku, zúčastnených 23 prokurátorov 

• 26.-27.05. „Trestné činy proti životu a zdraviu. Trestné činy v doprave. 
Metodika vyšetrovania dopravných nehôd. Odborné vyjadrenie vs. znalecké dokazovanie. 
Kolízia správneho a trestného konania pri dopravných deliktoch.“ v Detašovanom pracovisku 
JA v Omšení, zúčastnených 14 sudcov a 26 prokurátorov 

• 26.-28.05. „Aktuálne problémy v oblasti právneho styku s cudzinou vrátane metodických 
usmernení v nadväznosti na pripravovanú novelu zákona č. 403/2004 Z. z. o EZR“ vo VaRC 
v Krpáčove, zúčastnených 23 prokurátorov 

• 05.-06.06. „Práca so spisom, vypracovanie rozhodnutí a iných právnych aktov.“ vo VaRC 
v Krpáčove, zúčastnených 31 vyšších súdnych úradníkov a 14 právnych čakateľov 
prokuratúry 

• 12.06. „Trestný poriadok, vybrané právne problémy.“ na Krajskom súde v Nitre, zúčastnených 
31 vyšších súdnych úradníkov a 1 právny čakateľ prokuratúry 

• 16.06. „Trestný poriadok, vybrané právne problémy.“ na Krajskom súde v Banskej Bystrici, 
zúčastnených 15 vyšších súdnych úradníkov a 2 právni čakatelia prokuratúry 

• 19.06. „Trestný poriadok, vybrané právne problémy.“ na Krajskom súde v Trnave, zúčastnených 
22 vyšších súdnych úradníkov a 3 právni čakatelia prokuratúry 

• 25.-27.06. 1. časť „Predskúškové sústredenie právnych čakateľov prokuratúry a VSÚ“ vo VaRC 
v Krpáčove, zúčastnených 50 vyšších súdnych úradníkov a 17 právnych čakateľov 
prokuratúry 

• 02.-05.09. 2. časť „Predskúškové sústredenie právnych čakateľov prokuratúry a VSÚ“ 
v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 21 vyšších súdnych úradníkov a 14 
právnych čakateľov prokuratúry 
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• 16.09. „Mediácia a probácia v prípravnom konaní:- aplikačné poznatky a problémy 
- prípadové štúdie mediácie.“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 3 
prokurátori a 17 probačných a mediačných úradníkov 

• 22.-23.09. „Práca so spisom, vypracovanie rozhodnutí a iných právnych aktov.“ V Inštitúte 
vzdelávania MS SR v Omšení, zúčastnených 28 sudcov, 17 prokurátorov, 28 vyšších súdnych 
úradníkov a 17 právnych čakateľov prokuratúry 

• 24.-26.09. „Zaistenie osôb a vecí v predsúdnom konaní. Zaisťovacie úkony v rámci justičnej 
spolupráce v trestných veciach. Zaisťovacie úkony a ochrana utajovaných skutočností. 
Slobodný prístup k informáciám a ochrana osobných údajov. Judikatúra ESĽP a ÚS SR k 
väzobnej agende.“ v JA v Pezinku, zúčastnených 6 sudcov a 9 prokurátorov 

• 25.09. „Trestný poriadok, vybrané právne problémy.“ na krajskom súde v Žiline, zúčastnených 
62 sudcov, 1 prokurátor a17 probačných a mediačných úradníkov  

• 01.-02.10. „Európsky zatýkací rozkaz - novela zákona o EZR, aplikačné poznatky a problémy. 
Schengenský informačný systém a jeho praktické využitie; SIRENE - osobitný útvar Prezídia 
PZ, praktické informácie.“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 24 sudcov 
a 4 prokurátori 

• 03.10. „Zasadnutie katedry trestného práva - prerokovanie návrhu akademického plánu na rok 
2009“ v JA v Pezinku, zúčastnených ....externých členov pedagogického zboru 

• 06.10. „Mediácia a probácia v prípravnom konaní: aplikačné poznatky a problémy, prípadové 
štúdie mediácie.“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 3 sudcovia, 1 
prokurátor, 17 probačných a mediačných úradníkov 

• 06.-08.10. „Ekonomická trestná činnosť v pôsobnosti Špeciálneho súdu.“ vo VaRC v Krpáčove, 
zúčastnených 41 prokurátorov  

•  09.-10.10. „Uplatňovanie prostriedkov trestného práva na ochranu ľudských práv s osobitným 
dôrazom na postih xenofóbie a rasizmu.“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, 
zúčastnených 7 sudcov 7 prokurátorov 

• 20.10. „Mediácia a probácia v prípravnom konaní: aplikačné poznatky a problémy, prípadové 
štúdie mediácie.“ Na krajskej prokuratúre v Košiciach, zúčastnených 19 sudcov, 15 
prokurátorov a 1 právny čakateľ prokuratúry 

• 20.-21.10. „Ukladanie trestov a ochranných opatrení. Úhrnný trest a spoločný trest. 
Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti. Vykonávacie konanie. Probácia - aktuálne poznatky 
a problémy. Kriminologické aspekty trestnej represie; využívanie kriminologických výskumov 
v trestnej justícii.“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 14 sudcov 20 
prokurátorov 

• 27.-28.10. „Implementácia RR Rady do právneho poriadku SR - metodické usmernenie, 
aktuálne informácie z oblasti právneho styku s cudzinou za účasti národného člena SR 
v Eurojuste. Pracovná porada zameraná na právny styk s cudzinou.“ Vo VaRC v Starej 
Lesnej, zúčastnených 16 prokurátorov 

• 27.-31.10. „Predskúškové sústredenie právnych čakateľov prokuratúry a VSÚ“ v Inštitúte 
vzdelávania MS SR v Omšení, zúčastnených 20 vyšších súdnych úradníkov a 6 právnych 
čakateľov prokuratúry 

• 03.-04.11. „Colné a daňové delikty; osobitosti procesných postupov a dokazovania. 
Dohovor Neapol II v praxi colných a justičných orgánov. Skresľovanie údajov hospodárskej a 
obchodnej evidencie. Využitie odborného konzultanta podľa § 151 TP. 
Individuálna zodpovednosť páchateľa - člena kolektívneho orgánu právnickej osoby.“ 
v detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 3 sudcovia a 15 prokurátorov 

• 06.-07.11. „Mimoriadne opravné prostriedky a na ne nadväzujúce rozhodnutia. Aktuálne právne 
problémy týkajúce sa odvolacieho konania a osobitne konania o dovolaní. Analýza vybraných 
judikátov ESD, ESĽP, ÚS SR a NS SR v trestných veciach.“ v Detašovanom pracovisku JA 
v Omšení, zúčastnených 11 sudcov, 7 prokurátorov, 3 vyšší súdny úradníci a 3 informatici 

• 13.11. „Efektívne vyhľadávanie a práca s právnymi predpismi a judikatúrou (SR, EÚ a iné) 
s využitím internetu - pre mierne pokročilých. „ v JA v Pezinku, zúčastnených 4 sudcovia 

• 11.-12.12. „Odklony v trestnom konaní. „Superrýchle“ vyšetrovanie, zmier, podmienečné 
zastavenie trestného stíhania, konanie o dohode o vine a treste - prípadové štúdie, aplikačné 
problémy.“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 1 sudca, 6 prokurátorov a 
3 informatici 
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3.2 Aktivita katedry ob čianskeho, rodinného a pracovného práva 
a spolo čensko-vedných disciplín v roku 2008  
 
 
  Vzdelávanie organizované katedrou občianskeho, rodinného a pracovného práva 
a spoločenskovedných disciplín (ďalej len KCP) je potrebné rozlišovať vo viacerých úrovniach. 
Vzhľadom na svoje široké pole pôsobnosti boli vzdelávacie podujatia zamerané najmä na 
problematické oblasti vyplývajúce z aplikačnej praxe ako aj z legislatívneho procesu (skoršia účinnosť 
novely občianskeho súdneho poriadku a iné).  

S účinnosťou od 01.03.2008 bola ministrom spravodlivosti SR zrušená stáž stálej členke 
pedagogického zboru Justičnej akadémie JUDr. Marianne Arnoldovej, CSc. a následne Rada 
Justičnej akadémie vyhlásila výberové konanie na obsadenie tejto voľnej funkcie. Praktická stránka 
vzdelávacieho procesu ako aj neobsadená pozícia stáleho člena na katedre si vyžiadala zo strany 
vedenia personálne opatrenie, ktorým sa dočasne poverila organizačným zabezpečením KCP vedúca 
kancelárie akadémie Mgr. Katarína Strížová.  

Nosnými vzdelávacími cieľmi KCP boli v roku 2008 aktivity zamerané najmä na problematiku 
občianskeho súdneho konania a to s dôrazom na skoršiu účinnosť novely Občianskeho súdneho 
poriadku. Pri samotnom výbere formy podujatí, cieľových skupín sa prihliadalo na chválenú Koncepcie 
vzdelávania. V rámci celoživotného vzdelávania súdnych úradníkov podľa osobitného právneho 
predpisu boli podujatia zamerané na problematiku súdnych poplatkov, trov konania a postavenie 
a úlohy vyššieho súdneho úradníka v občianskom súdnom konaní. Predmetné podujatia sa budú 
konať aj v roku 2009 so zameraním už na špecifickejšie podtémy ako sú exekučné konanie, dedičské 
konanie a iné.  

Ako ďalšiu aktivitu, ktorá práve v tomto období nadobúda omnoho silnejšie postavenie a svoje 
opodstatnenie boli vzdelávacie akcie určené pre sudcov a prokurátorov zamerané na kultiváciu 
osobnosti, psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora. Veľkým prínosom k danej problematike 
bolo aj uskutočnené stretnutie externých členov pedagogického zboru Justičnej akadémie v októbri 
2008, na ktorom sa špecifikovali krátkodobé a dlhodobé ciele koncepcie vzdelávania v 
spoločenskovedných disciplínach. Hmatateľným výstupom z pracovného stretnutia boli návrhy na 
vzdelávacie podujatie študijného plánu na rok 2009 ako aj skutočnosť, že obsahové zameranie 
spoločenskovedných disciplín sa vytvorilo ako samostatné oddelenie pod katedrou medzinárodného 
a európskeho práva a prípravného vzdelávania.  

V roku 2008 bolo pod gesciou KCP zorganizovaných celkovo 37 vzdelávacích podujatí pre 
sudov (364), prokurátorov (120), súdnych úradníkov (642) a právnych čakateľov prokuratúry (4). 
 
 
Graf- porovnanie počtu aktivít organizovaných KCP v rokoch 2007 a 2008: 
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Graf- porovnanie počtu jednotlivých cieľových skupín preškolených na KCP v rokoch 2007 a 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V závere je potrebné poznamenať, že KCP si podľa získaných praktických skúseností 
a stanovísk sudcov a prokurátorov určila priority na rok 2009, a to najmä plánovať a organizovať 
omnoho viac jednodňových aktivít na úrovni regionálneho, celoživotného vzdelávania pre sudcov 
a prokurátorov s užšou obsahovou tematikou odzrkadľujúcou aplikačné problémy. Tento zámer je 
podporený aj skutočnosťou, že v decembri 2008 bola schválená nová organizačná štruktúra, kde sa 
občianske právo subsumovalo pod katedru súkromného práva. 

 
Chronologický preh ľad vzdelávacích podujatí KCP za rok 2008: 
 

• 15.01. „Seminár pre VSÚ – civilné právo“ na krajskom súde v Bratislave, zúčastnených 21 
vyšších súdnych úradníkov a 1 sudca 

• 21.-23.01. „Súdne konanie v civilných a trestných veciach mládeže – prípadové štúdie (projekt 
TWL)“ v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení, zúčastnených 27 vyšších súdnych úradníkov, 
2 sudcovia, 1 právny čakateľ prokuratúry 

• 21.-23.01. „Seminár pre probačných a mediačných úradníkov (psychologický výcvik)“ v Inštitúte 
vzdelávania MS SR v Omšení, zúčastnených 26 probačných a mediačných úradníkov 

• 23.-25.01. „Seminár pre probačných a mediačných úradníkov (psychologický výcvik)“ v Inštitúte 
vzdelávania MS SR v Omšení, zúčastnených 26 probačných a mediačných úradníkov a 1 
prokurátor 

• 28.-30.01. „Etika sudcu a prokurátora“ v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení, zúčastnených 2 
vyšších súdnych úradníkov, 11 sudcov, 2 prokurátori 

• 05.02. „Trovy konania; Súdne poplatky“ v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení, zúčastnených 
50 vyšších súdnych úradníkov   

• 06.-07.02. „Medzinárodné únosy detí; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí 
a mládeže“ v JA v Pezinku, zúčastnených 7 sudcov, 2 vyšší súdni úradníci a 7 zástupcov MS 
SR a Centra 

• 13.-15.02. „Novela OSP“ v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení, zúčastnených 48 sudcov, 3 
vyšší súdni úradníci, 3 prokurátori 

• 19.-21.02. „Metodológia vedenia seminárov – workshop (projekt TWL)“ v Inštitúte vzdelávania 
MS SR v Omšení, zúčastnených 4 prokurátorov, 5 sudcov, 1 externý lektorov JA 

• 03.-05.03. „Vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí (projekt TWL)“ v Inštitúte vzdelávania MS 
SR v Omšení, zúčastnených 3 sudcovia, 8 vyšších súdnych úradníkov, 1 prokurátor a 1 
právny čakateľ prokuratúry 

• 05.03. „Súdne poplatky a trovy konania (I. skupina)“ na krajskom súde v Košiciach, 
zúčastnených 61 vyšších súdnych úradníkov 

• 06.03. „Súdne poplatky a trovy konania (II. skupina)“ na krajskom súde v Prešove, 
zúčastnených 33 vyšších súdnych úradníkov 

• 12.03. „Súdne poplatky“ na krajskom súde v Trenčíne, zúčastnených 25 vyšších súdnych 
úradníkov 

• 31.03.-01.04. „Rozhodovanie o trovách konania štátu – vymáhanie súdnych poplatkov“ 
v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 4 sudcovia a 27 vyšších súdnych 
úradníkov 
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• 15.04. „Súdne poplatky a trovy konania“ na krajskom súde v Nitre, zúčastnených 38 vyšších 
súdnych úradníkov 

• 23.-24.04. „Novela OPS (Praktické poznatky z aplikácie novely OSP a zákona o súdnych 
poplatkoch, trovy konania) a vybraté otázky OPN (dobrovoľné dražby, spotrebiteľské úvery, 
neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách poskytovanie peňažných 
prostriedkov a dobré mravy, moderačné právo sudcu na zníženie odplaty za poskytnutie 
prostriedkov)“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 29 sudcov a 3 vyšší 
súdni úradníci 

• 28.-30.04. „Novela OSP, aktuálne otázky v občiansko-súdnej oblasti“ vo VaRC v Krpáčove, 
zúčastnených 27 prokurátorov  

• 29.-30.04. „Exekučný poriadok – rozbor aplikačných problémov“ v Detašovanom pracovisku JA 
v Omšení, zúčastnených 2 sudcovia, 4 vyšší súdni úradníci a 1 zástupca MS SR 

• 30.04. „Kultivácia osobnosti sudcu a prokurátora (prejav, rétorika a sebaprezentácia)“ na 
krajskom súde v Trnave, zúčastnených 8 sudcov a 9 vyšších súdnych úradníkov 

• 13.05. „Súdne poplatky“ na krajskom súde v Žiline, zúčastnených 44 vyšších súdnych 
úradníkov 

• 14.05. „Kultivácia osobnosti sudcu a prokurátora (prejav, rétorika a sebaprezentácia)“ v JA v 
Pezinku, zúčastnených 15 sudcov, 5 prokurátorov,  2 vyšší súdni úradníci a 1 právny čakateľ 
prokuratúry 

• 16.05. „Aspekty zisťovania základu pre určovanie výživného“ na krajskom súde v Bratislave, 
zúčastnených 42 sudcov a 32 vyšších súdnych úradníkov 

• 26.-27.05. „Záverečný seminár – rodinné právo (projekt ESF) v Ja v Pezinku, zúčastnených 42 
sudcov a 32 vyšších súdnych úradníkov 

• 10.09. „Zasadnutie katedry civilného práva - prerokovanie návrhu akademického plánu na rok 
2009“ v Ja v Pezinku, zúčastnených .....externých lektorov JA 

• 17.09. „Zasadnutie katedry – príprava koncepcie v oblasti psychológie“ v Ja v Pezinku, 
zúčastnených .....externých lektorov JA 

• 22.-23.09. „Kultivácia osobnosti sudcu a prokurátora  - prejav, rétorika a sebaprezentácia“ 
v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 9 sudcov a 6 prokurátorov 

• 07.-08.10. „Vybrané otázky OSP – technika pojednávania, dokazovanie v civilnom procese, 
zvládnutie procesných pravidiel a protokolácie, náležitosti rozhodnutí“ v Detašovanom 
pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 34 sudcov 

• 07.10. „Súdne poplatky (I. skupina)“ na krajskom súde v Bratislave, zúčastnených 50 vyšších 
súdnych úradníkov 

• 08.10. „Súdne poplatky (II. skupina)“ na krajskom súde v Bratislave, zúčastnených 50 vyšších 
súdnych úradníkov 

• 09.10. „Súdne poplatky“ na krajskom súde v Trnave, zúčastnených 25 vyšších súdnych 
úradníkov 

• 15.-17.10. „Vybrané právne inštitúty Občianskeho zákonníka – BSM, vecné bremená, 
zodpovednosť za škodu a iné“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 33 
sudcov 

• 23.10. „Súdne poplatky“ na krajskom súde v Banskej Bystrici, zúčastnených 39 vyšších 
súdnych úradníkov 

• 27.-29.10. „Aktuálne otázky Zákonníka práce“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, 
zúčastnených 18 sudcov a 2 prokurátori 

• 13.-14.11. „Právne a psychologické aspekty výsluchu maloletého“ v Detašovanom pracovisku 
JA v Omšení, zúčastnených 9 sudcov, 11 prokurátorov, 10 probačných a mediačných 
úradníkov, 1 vyšší súdny úradník a 1 právny čakateľ prokuratúry  

• 26.-28.11. „Prokurátor v občianskom súdnom konaní“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, 
zúčastnených 2 sudcovia, 17 prokurátorov 

• 08.-10.12. „Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora – osobnosť v záťaži, nácvik 
relaxačných techník, zdokonaľovanie komunikačných zručností“ v Detašovanom pracovisku 
JA v Omšení, zúčastnených 30 sudcov  
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3.3 Aktivita katedry obchodného práva, správneho, f inančného práva a 
informa čných technológií v roku 2008 
 

Vzdelávacie podujatia organizované pod gesciou katedry obchodného, správneho, finančného 
práva a informačných technológii (ďalej len KSP) tak ako bolo spomenuté pri predchádzajúcich 
katedrách práva sú veľmi členité po stránke odbornej ako aj so zreteľom na cieľové skupiny. 
Jednotlivé oblasti práva a úrovne jednotlivých podujatí podľa Koncepcie vzdelávania boli v zmysle 
študijného plánu precízne naplánované a realizované počas celého akademického roku. Plánované 
vzdelávacie aktivity, ktoré bolo potrebné zrušiť alebo presunúť na nasledujúci rok 2009 boli iba 
odrazom legislatívnych zmien v Slovenskej republiky, a to najmä v problematike konkurzného práva.  

Funkciu stáleho člena pedagogického zboru na KSP zastával JUDr. Viliam Breziansky, 
prokurátor Generálnej prokuratúry, ktorý bol dočasne pridelený na výkon spomínanej funkcie dňa 
1.9.2006. Svoje pôsobenie JUDr. Viliam Breziansky na akadémii ukončil s účinnosťou ku dňu 
15.12.2008 a v súčasnom období sa jednotlivé oblasti práva začlenili v zmysle novej organizačnej 
štruktúry pod katedru verejného a súkromného práva.      

V roku 2008 sa KSP aktívne podieľala na implementácii projektov najmä vo forme 
organizovania odborných vzdelávacích podujatí v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR 
a poskytovateľom služieb v zmysle projektu – občianskym združením Euroiurisom.     

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 bolo posilniť 
efektívnosť súdnictva a zjednodušiť prístup k spravodlivosti. Čiastkovými cieľmi tohto projektu bolo 
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 bolo 
Ministerstvo spravodlivosti SR. Projekt trval 8 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy, t.j. od 31.10.2007 do 
30.06.2008. V rámci študijného plánu boli zrealizované vzdelávacie podujatia na predmetnú tému 
a boli vydané „Slovník termínov používaných v politike hospodárskej súťaže EÚ“ a „Príručka so 
zameraním na problematiku konkurzného práva“.  
 
 
 
Graf- porovnanie počtu aktivít organizovaných KSP v rokoch 2007 a 2008: 
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Graf- porovnanie počtu jednotlivých cieľových skupín preškolených na KSP v rokoch 2007 a 2008: 
 
 

 
 
Chronologický preh ľad vzdelávacích podujatí KSP za rok 2008: 
 

• 21.-22.02. „Úvod do problematiky hospodárskej súťaže (projekt MS SR – Euroiuris)“ v JA 
v Pezinku, zúčastnených 15 sudcov, 5 prokurátorov a 3 justiční čakatelia 

• 05.-06.03. „Obchodný register – aplikačné problémy pri zápisoch údajov do obchodného 
registra (projekt ESF)“ v JA v Pezinku, zúčastnených 8 sudcov, 23 vyšších súdnych úradníkov 
a 4 prokurátorov 

• 10.-12.03. „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o ochrane osobných údajov“ 
v Inštitúte vzdelávania MS SR, zúčastnených 21 sudcov, 7 prokurátorov a 2 justiční čakatelia 

• 24.-25.04. „Orgány obce a ich kompetencie; Vydávanie všeobecne záväzných nariadení“ 
v Inštitúte vzdelávania MS SR, zúčastnených 7 sudcov, 2 prokurátori a 1 justičný čakateľ 

• 03.-04.04. „Katastrálne konanie a súdny prieskum“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, 
zúčastnených 13 sudcov a 19 prokurátorov 

• 07.-09.04. „Seminár k problematike preskúmavania rozhodnutí daňových a colných orgánov“ 
v Inštitúte vzdelávania MS SR, zúčastnených 24 sudcov, 3 prokurátori a 18 justičných 
čakateľov 

• 10.-11.04. „Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž “ (projekt MS SR – Euroiuris)“ v JA 
v Pezinku, zúčastnených 14 sudcov, 4 prokurátori a 4 justiční čakatelia 

• 16.-18.04. „Reštrukturalizačné konanie a činnosť súdu počas tohto konania (projekt s MS SR)“ v 
Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 12 sudcov a 5 vyšších súdnych 
úradníkov 

• 24.-25.04. „Orgány obce a ich kompetencie. Vydávanie všeobecne záväzných nariadení“ 
v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 3 sudcovia a 16 prokurátorov 

• 12.-13.05. „Právo hospodárskej súťaže; zneužitie dominantného postavenia (projekt MS SR – 
Euroiuris)“v JA v Pezinku, zúčastnených 5 sudcov, 1 prokurátor, 1 vyšší súdny úradník a 5 
zástupcov protimonopolného úradu 

• 19.-20.05. „Správne a obchodné právo“ na krajskom súde v Žiline, zúčastnených 40 vyšších 
súdnych úradníkov 

• 26.-27.05. „Správne a obchodné právo“ na krajskom súde v Banskej Bystrici, zúčastnených 17 
vyšších súdnych úradníkov 

• 04.-06.06. „Konanie o oddlžení a príspevky experta so skúsenosťami zo zahraničia a 
cezhraničnom konkurze (projekt s MS SR)“ v JA v Pezinku, zúčastnených 14 sudcov a 2 
prokurátori 

• 18.-19.06. „Právo hospodárskej súťaže; koncentrácia - kritériá pre jej posúdenie a prípadové 
štúdie (projekt MS SR – Euroiuris)“ v JA v Pezinku, zúčastnených 9 sudcov  a 2 prokurátori 

• 23.-24.06. „1. časť „Práva priemyselného vlastníctva (projekt s MK SR)“ v Detašovanom 
pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 5 sudov, 6 vyšších súdnych úradníkov, 9 patentových 
zástupcov, 15 policajtov a 1 zástupca protimonopolného úradu 
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• 26.-27.06. „Správne a obchodné právo“ na krajskom súde v Trenčíne, zúčastnených 11 vyšších 
súdnych úradníkov 

• 30.06.-01.07. „2. časť „Práva priemyselného vlastníctva (projekt s MK SR)“ v JA v Pezinku, 
zúčastnených 13 colníkov a 45 policajtov  

• 02.-03.09. „Autorské právo (projekt s MK SR)“ v JA v Pezinku, zúčastnených 3 sudcovia, 2 
vyšších súdnych úradníkov, 4 patentových zástupcov, 33 policajtov, 1 zástupca MS SR, 13 
zástupcov MF SR a 4 zástupcovia orgánov kolektívnej správy 

• 25.-26.09. „Správne a obchodné právo“ na krajskom súde v Bratislave, zúčastnených 38 
vyšších súdnych úradníkov 

• 02.10. „Zasadnutie katedry obchodného, správneho a finančného práva – prerokovanie návrhu 
akademického plánu na rok 2009“ v JA v Pezinku, zúčastnených ......externých lektorov  

• 16.-17.10. „Správne a obchodné právo“ na krajskom súde v Košiciach, zúčastnených 64 
vyšších súdnych úradníkov 

• 23.-24.10. „Správne a obchodné právo“ na krajskom súde v Trnave, zúčastnených 42 vyšších 
súdnych úradníkov 

• 30.-31.10. „Formy súdnej ochrany v správnom súdnictve“ v Detašovanom pracovisku JA 
v Omšení, zúčastnených 7 sudcov a 7 prokurátorov 

• 05.-07.11. „Pracovné stretnutie k problematike výkonu dozoru orgánov verejnej správy“ vo 
VaRC v Krpáčove, zúčastnených 49 prokurátorov 

• 18.-19.11. „Aktuálne zmeny v sociálnom systéme SR“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, 
zúčastnených 11 sudcov a 1 prokurátor 

• 01.-02.12. „Zmenkové právo“ v Detašovanom pracovisku JA v Omšení, zúčastnených 15 
sudcov, 2 prokurátori a 15 vyšších súdnych úradníkov 

 
 
3.4 Aktivity katedry európskeho a medzinárodného pr áva, ústavného práva a 
cudzích jazykov v roku 2008 
 

Rok 2008 bol prvým uceleným obdobím riadneho chodu katedry európskeho práva, ústavného 
práva a cudzích jazykov (ďalej len KEP) pod vedením JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. Okrem 
organizovaní aktivít v roku 2008 sa katedra významnou mierou spolupodieľala aj na medzinárodných 
a projektových aktivitách Justičnej akadémie. 

Nosným cieľom katedry bolo zabezpečiť pre semináre schválené Radou Justičnej akadémie 
kvalitných lektorov. Možno uviesť, že napríklad problematiku práva EÚ a ústavného práva prednášali 
sudcovia Súdu prvého stupňa ES, generálny advokát ES, sudcovia Najvyššieho súdu SR a ČR, 
sudcovia Najvyššieho správneho súdu ČR, prokurátori Generálnej prokuratúry SR, profesori 
z Masarykovej univerzity v Brne, lektori z Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii a pod. 

V závere je potrebné poznamenať, že dôležitosť KEP sa ešte posilnila v závere roku 2008 aj na 
budúce obdobie, keďže pod KEP sa subsumovalo prípravné vzdelávanie justičných a právnych 
čakateľov ako aj vzdelávanie v oblasti spoločenskovedných disciplín ako samostatné oddelenie. 

V roku 2008 bolo pod gesciou KEP zorganizovaných celkovo 30 vzdelávacích podujatí pre 
sudov (295), prokurátorov (38), súdnych úradníkov (239) a právnych čakateľov prokuratúry (15). 

 
Graf- porovnanie počtu aktivít organizovaných KEP v rokoch 2007 a 2008: 
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Chronologický preh ľad vzdelávacích podujatí KEP za rok 2008: 
 

• – 7.2. „Workshop č.3 Postupy a rozhodnutia SD a súdu prvého stupňa“, seminára sa v rámci 
projektu TWL zúčastnilo 8 sudcov, 14 VSÚ a 1 PČP v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení.  

• 11. – 12. 2. „Aplikácia primárneho a sekundárneho práva Európskej únie“, seminára sa 
zúčastnilo 21 sudcov a traja prokurátori v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení.  

• 18. 2. „Súdny systém Európskej únie. Podávanie prejudiciálnych otázok slovenskými súdmi“, 
seminára sa v rámci ESF zúčastnilo 5 sudcov a 5 VSÚ v Inštitúte vzdelávania MS SR 
v Omšení. 

• 3. 3. „Nekalá súťaž“, seminára sa v rámci ESF zúčastnilo 8 sudcov a 2 VSÚ v sídle JA 
v Pezinku. 

• 4. - 6. 3. „Francúzsky jazyk pre pokročilých (konverzačný kurz)“, seminára sa v rámci 
spolupráce s Francúzskym veľvyslanectvom zúčastnili 2 sudcovia, 5 prokurátori a 4 VSÚ 
v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení. 

• 10. - 12. 3. „Prax a rozhodnutia podľa európskeho Dohovoru na ochranu ľudských práv a 
základných slobôd (v anglickom jazyku)“, seminára sa v rámci projektu TWL zúčastnilo 7 
sudcov, 3 prokurátori a 12 VSÚ v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení. 

• 12. - 14. 3. „Nemecký jazyk pre pokročilých (konverzačný kurz)“, seminára sa zúčastnilo 7 
sudcov a 9 prokurátori v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení. 

• 9. - 11. 4. „Aplikácia primárneho a sekundárneho práva EÚ“, seminára sa zúčastnilo 20 VSÚ 
a 3 PČP v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení. 

• 10. - 11. 4. „Aktuálna judikatúra k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd“, 
seminára sa zúčastnilo 13 sudcov a 4 prokurátori v detašovanom pracovisku JA v Omšení. 

• 14. 4. „Zmenkové právo“, seminára sa v rámci projektu ESF zúčastnilo 13 sudcov a 3 VSÚ 
v sídle JA v Pezinku. 

• 14. - 16. 4. „Súdny systém EÚ - žalobné prostriedky a konania pred súdmi EÚ“, seminára sa 
zúčastnilo 13 sudcov a 1 VSÚ v sídle JA v Pezinku. 

• 28. 4. „Súdny systém Európskej únie. Podávanie prejudiciálnych otázok slovenskými súdmi“, 
seminára sa v rámci projektu ESF zúčastnilo 7 sudcov a 2 VSÚ v sídle JA v Pezinku. 

• 28. - 29. 4. „Aktuálna judikatúra ústavných súdov“, seminára sa zúčastnilo 6 sudcov, 4 
prokurátori, 5 VSÚ 6 PČP v v detašovanom pracovisku JA v Omšení. 

• 5. 5. „Trestné právo EÚ“, seminára sa v rámci ESF zúčastnili 3 sudcovia a 5 VSÚ v sídle JA 
v Pezinku. 

• 19. 5. Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí. Európsky exekučný titul, seminára sa v rámci 
ESF zúčastnilo 6 sudcovia a 3 VSÚ v sídle JA v Pezinku. 

• 15. - 16. 5. „Zodpovednosť štátu za výkon verejnej moci“, seminára sa zúčastnilo 8 sudcov, 4 
prokurátori a 13 VSÚ v detašovanom pracovisku JA v Omšení. 

• 19. - 21. 5. „Anglický jazyk pre pokročilých (konverzačný kurz)“, seminára sa zúčastnilo 5 
sudcov a 17 VSÚ v detašovanom pracovisku JA v Omšení. 

• 21. - 23. 5. „Súdny systém EÚ - žalobné prostriedky a konania pred súdmi EÚ, seminára sa 
zúčastnilo 5 sudcov, 1 prokurátor 16 VSÚ a 3 PČP v detašovanom pracovisku JA v Omšení. 

• 25. - 27. 6. „Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v aplikačnej praxi súdu 
(trestné právo), Aktuálna judikatúra ESD v oblasti európskeho trestného práva.“ Seminára sa 
zúčastnil 1 sudca, 3 prokurátori a 16 VSÚ v detašovanom pracovisku JA v Omšení. 

• - 9. 9. „Sudcovská tvorba práva. Aplikácia právnych princípov sudcami všeobecných súdov (ako 
sa má vykladať zákon).“ Seminára sa zúčastnilo 21 sudcov, 9 VSÚ a 2 prokurátori v 
detašovanom pracovisku JA v Omšení. 

• 16. 9. „Ochrana spotrebiteľa v EÚ“, seminára sa zúčastnilo 23 sudcov a 1 VSÚ v sídle JA 
v Pezinku.  

• 17. - 19. 9. „Určovanie právomoci súdu, uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí z pohľadu 
judikatúry (komparácia zákona o MPSaV a nariadenia 44/2001). Justičná spolupráca 
členských štátov v EÚ v obchodných veciach. Európsky platobný rozkaz, exekučný titul, a 
konanie o nesporných nárokoch“. Seminára sa zúčastnilo 19 sudcov a 29 VSÚ v 
detašovanom pracovisku JA v Omšení. 

• 24. - 25. 9. „Disciplinárna zodpovednosť sudcov“, seminára sa zúčastnili členovia Súdnej rady 
SR, predsedovia a podpredsedovia krajských súdov v detašovanom pracovisku JA v Omšení.  

• 29. - 30. 9. „Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v aplikačnej praxi súdu 
(civilné právo)“, seminára sa zúčastnilo 24 sudcov a 4 prokurátori v detašovanom pracovisku 
JA v Omšení.  

• 12. - 14. 11. „Anglický jazyk pre pokročilých (konverzačný kurz)“. Seminára sa zúčastnilo 7 
sudcov a 18 VSÚ v detašovanom pracovisku JA v Omšení. 
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• 18. - 20. 11. „Nemecký jazyk pre pokročilých (konverzačný kurz)“, seminára sa zúčastnil 1 
sudca a 17 VSÚ v detašovanom pracovisku JA v Omšení.  

• 24. - 26. 11. „Francúzsky jazyk pre pokročilých (konverzačný kurz)“, seminára sa zúčastnili 3 
sudcovia, 1 prokurátor a 3 VSÚ v detašovanom pracovisku JA v Omšení.  

 
 
Graf- porovnanie počtu jednotlivých cieľových skupín preškolených na KEP v rokoch 2007 a 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Odborná justi čná skúška 
 

V roku 2008 príprava účastníkov na odbornú justičnú skúšku vychádzala z koncepcie 
vzdelávania a vzhľadom na tieto skutočnosti,  akadémia pristúpila okrem iného aj k rozdeleniu 
predskúškového sústredenia na dve časti, a to najmä z dôvodu vysokej obsahovej náročnosti 
prípravy, ktorá sa v rozsahu jedného týždňa ukázala ako nedostatočná. Prvá časť predskúškového 
sústredenia je zameraná na praktickú stránku výkonu funkcie sudcu alebo prokurátora a jej cieľom je 
pripraviť účastníka na písomnú časť odbornej justičnej skúšky, t.j. správne vyhotovenie písomného 
rozhodnutia v trestnej alebo inej než trestnej veci. Druhá časť predskúškového sústredenia je 
obsahovo zameraná na úspešné vykonanie ústnej časti odbornej justičnej skúšky, a to najmä 
rozborom a odborným výkladom otázok na ústnu časť.  

V roku 2008 KTP zorganizovala 4 predskúškové sústredenia a 2 semináre zamerané na 
vyhotovenie rozhodnutí, spolu sa zúčastnilo 178 vyšších súdnych úradníkov a 89 právnych čakateľov 
prokuratúry. 

  Z dôvodov skvalitnenia odbornej justičnej skúšky po stránke organizačnej ako aj hodnotovej 
predložil riaditeľ Justičnej akadémie návrh na zmenu Skúšobného poriadku rade Justičnej akadémie. 
Prijaté zmeny nadobudli účinnosť dňa 1. marca 2008. Zásadnými boli najmä úprava písomnej časti 
odbornej justičnej skúšky. Tu sa zakotvila možnosť vyhotovenia písomných rozhodnutí na počítačoch 
akadémie, čo v konečnom dôsledku uľahčilo prácu samotných účastníkov skúšky ako aj členov 
skúšobných komisií, ktorí písomné rozhodnutia opravujú. Ďalej je dôvodné spomenúť nový spôsob 
výberu konkrétneho písomného zadania (prípadu) pre vyhotovenie rozhodnutia, a to formou 
žrebovania jedného konkrétneho zadania z celkového počtu 20 spisov. Týmto spôsobom sa zvýšila 
transparentnosť a rovnosť šancí pri písomnej časti odbornej justičnej skúške. 
 
  V roku 2008 sa udiali zmeny aj v skúšobných komisiách, a to vymenovaním novej skúšobnej 
komisie a jej päť náhradníkov ministrom spravodlivosti SR s účinnosťou od 26. mája 2008 na trojročné 
funkčné obdobie a uplynutím funkčného obdobia skúšobnej komisie č. II, ktorej predsedom bol JUDr. 
Peter Dukes, predseda obchodného kolégia Najvyššieho súdu SR. 
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Nová skúšobná komisia a jej náhradníci: 
 

Predsední čka: 
JUDr. Daniela Švecová sudkyňa- podpredsedníčka NS SR 
 
Člen komisie JUDr. Milan Lipovský  sudca- trestnoprávne kolégium NS SR 
Člen komisie JUDr. Terézia Triznová prokurátorka- netrestný odbor GP SR 
Člen komisie JUDr. Vojtech Leffler  prokurátor- riaditeľ netrestného odboru GP SR 
Člen komisie JUDr. Anton Oriňák  sudca- podpredseda KS v Prešove 
 
Predseda náhradnej komisie:  
JUDr. Jozef Maruščák  sudca- KS v Košiciach 
 
Náhradník  JUDr. Martin Javorka  prokurátor- námestník KP v Trnave 
Náhradník  JUDr. Elena Kováčová sudkyňa- správne kolégium NS SR 
Náhradník  JUDr. Juraj Schwarz  sudca- predseda obchodnoprávneho kolégia KS v Košiciach   
Náhradník  JUDr. Dobroslav Trnka generálny prokurátor SR 
  
 

Komisia, ktorá ukončila svoje funkčné obdobie dňa 27. októbra 2008: 
 
Predseda  JUDr. Peter Dukes     predseda obchodného kolégia NS SR 
Člen komisie JUDr. Maroš Žilinka    zástupca riaditeľa odboru majetkovej kriminality ÚŠP 
Člen komisie  JUDr. Miriam Hrapková   prokurátorka, Generálna prokuratúra SR 
Člen komisie JUDr. Ladislav Tichý    I. námestník generálneho prokurátora SR 
Člen komisie prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. vedúci katedry občianskeho práva UPJŠ KE   
 

             
nová skúšobná komisia , zľava doprava: Dr. Ori ňák,            skúšobná komisia č.II, zľava doprava: Dr. Rumana,  
Dr. Lipovský, Dr. Švecová, Dr. Hrapková, Dr. Leffle r               prof. Voj čík, Dr. Dukes, Dr. Žilinka      
 

 
Vzhľadom na veľký počet uchádzačov o vykonanie odbornej justičnej skúšky, Justičná 

akadémia zorganizovala v roku 2008 celkovo 5 termínov odborných justičných skúšok z čoho jeden 
bol mimoriadny (č. II) schválený radou Justičnej akadémie a jeden bol opravný (č. III)  pre 
neúspešných účastníkov skúšky, a to:       

 
I. Termín: 01. apríla 2008 (písomná časť) a 08. – 09. apríla 2008 (ústna časť),  
II. Termín (mimoriadny): 27. februára 2008 opravná odborná justičná skúška, 
III. Termín (opravná skúška): 30. júna 2008 (písomná časť) a 08. júla 2008 (ústna časť),  
IV. Termín: 30. septembra 2008 (písomná časť) a 06. – 07. októbra 2008 (ústna časť), 
V. Termín: 01. decembra 2008 (písomná časť) a 08. – 09. decembra 2008 (ústna časť). 

   
Celkovo sa odborných justičných skúšok zúčastnilo 121 účastníkov z toho 57 právnych 

čakateľov prokuratúry a 64 vyšších súdnych úradníkov.  
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Po úspešnom ukon čení odbornej justi čnej skúšky sa uskuto čňuje slávnostné odovzdávanie osved čení  

 
 
 
 
 

Štatistický prehľad: 
 
 

I. Termín: 01. apríla 2008 (písomná časť) a 08. – 09. apríla 2008 (ústna časť),  
II. Termín (mimoriadny): 27. februára 2008 opravná odborná justičná skúška, 
III. Termín (opravná skúška): 30. júna 2008 (písomná časť) a 08. júla 2008 (ústna časť),  
IV. Termín: 30. septembra 2008 (písomná časť) a 06. – 07. októbra 2008 (ústna časť), 
V. Termín: 01. decembra 2008 (písomná časť) a 08. – 09. decembra 2008 (ústna časť). 
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III. termín  Prospel 
s vyznamenaním, 
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Graf- porovnanie úspešnosti VSÚ a PČP na odbornej justičnej skúške v rokoch 2007 a 2008:  
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4. Medzinárodné a ostatné vnútroštátne aktivity  

 
V roku 2008 Justičná akadémia pokračovala v  trende 

upevňovania medzinárodnej spolupráce medzi európskymi 
justičnými vzdelávacími inštitúciami a vytvárala podmienky pre 
nadväzovanie nových kontaktov medzi partnermi v rámci 

členských štátov Európskej 
únie a Rady Európy. 
Významným úspechom bola 
oficiálna návšteva riaditeľky     
Českej Justičnej akadémie na 
Slovensku v dňoch 23. – 24. 
júla 2008, ktorej vyvrcholením 
bolo podpísanie rámcovej 
dohody o spolupráci medzi 
oboma justičnými akadémiami. Hlavným cieľom dohodnutej 
medzinárodnej spolupráce je organizovanie spoločných 
vzdelávacích aktivít a iných foriem profesionálneho vzdelávania 

cieľových skupín, organizovanie výmenných stáží a odborných návštev pre cieľové skupiny, 
spolupráca v rámci medzinárodných inštitúcií (ERA, EJTN) a v neposlednom rade recipročná účasť 
sudcov a prokurátorov z oboch štátov na vybraných vzdelávacích aktivitách jednotlivých akadémií. 
Dohoda o medzinárodnej spolupráci s českou Justičnou akadémiou naplnila cieľ vybudovať osobitnú 
sieť kontaktov a spolupráce medzi justičnými akadémiami „Višegrádskej štvorky“.    

 

  V rámci medzinárodnej spolupráce Justičná akadémia významnou mierou prispela 
k upevňovaniu spolupráce medzi súdmi Slovenskej a Českej republiky. Dňa 23. a 24. októbra 2008 sa 

napríklad uskutočnilo na pôde Detašovaného pracoviska 
Justičnej akadémii v Omšení spoločné zasadnutie 
občianskoprávnych a obchodných kolégií Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Českej 
republiky. Na tomto podujatí došlo k výmene poznatkov 
z rozhodovacej činnosti súdoch oboch štátov a 
informácií o stave legislatívnych prác na kodifikácii 
súkromného práva. Výsledky tohto stretnutia následne 
Justičná akadémia využila v rámci svojej vzdelávacej 
činnosti.  

   

Rok 2008 bol pre akadémiu z pohľadu prijímania zahraničných delegácii a oficiálnych návštev 
jeden z najúspešnejších, čo vyplýva z napĺňania strategického plánu Justičnej akadémie budovať 
a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu. Vyvrcholením tohto úsilia bolo napríklad vyžiadané stretnutie 
poľského a arménskeho ministra spravodlivosti a najmä 
týždňový študijný pobyt delegácie Národného inštitútu 
spravodlivosti Moldavskej republiky, ktorý  sa uskutočnil na 
podnet Rady Európy v dňoch 6. – 9.10. 2008 v rámci 
plnenia spoločného programu Rady Európy a Európskej 
komisie implementovaného v Moldavskej republike pod 
názvom "Zvýšenie nezávislosti, transparentnosti a 
efektívnosti súdneho systému Moldavskej republiky". Rada 
Európy spolu s Európskou komisiou v rámci uvedeného 
programu už niekoľko rokov aktívne pôsobia v spolupráci 
s moldavskými najvyššími ústavnými orgánmi v oblasti 
reformy súdnictva v Moldavsku, čomu napomáhajú aj skúsenosti štátov strednej a východnej Európy 
v rámci reformy justície. Ako úspešný a fungujúci model justičného vzdelávania bola práve slovenská 
Justičná akadémia vybraná Radou Európy ako model pre dokončenie obdobnej inštitúcie 
v Moldavsku. Návšteva moldavskej delegácie, ktorú tvorila aj predsedníčka Rady Národného inštitútu 
spravodlivosti Moldavskej republiky, zástupca riaditeľa, sudcovia Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, 
prokurátori Generálnej prokuratúry, či univerzitní profesori z Moldavska, mala počas týždňového 
pobytu možnosť načerpať všetky potrebné informácie a skúsenosti z prípravy vzdelávacieho procesu, 
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koncepcie vzdelávania v rezorte spravodlivosti, spôsobe náboru a skúšania justičných čakateľov 
a právnych čakateľov prokuratúry, či metodológii vzdelávania v rámci viacerých aktivít Justičnej  
akadémie SR. 

  Justičná akadémia sa v roku 2008 opäť aktívne podieľala 
aj na aktivitách spoluorganizovaných Európskou justičnou 
vzdelávacou sieťou (EJTN), a to najmä pri implementácii 
programu výmen a stáží sudcov a prokurátorov počas, ktorého 
akadémia prijala a týždeň školila dvoch justičných čakateľov 
z Rumunska a jednu lektorku z Bulharska a organizovala 
dvojtýždňový študijný pobyt pre jedného sudcu z Českej 
republiky, Holandského kráľovstva a Poľska. Na druhej strane 
Justičná akadémia vyslala na dvojtýždňový študijný pobyt 
jedného sudcu do Anglicka.  

 

4.1 Prehľad zahrani čných návštev v roku 2008  

 

 

4.2 Prehľad zahrani čných služobných ciest v roku 2008 

p.č Dátum Krajina Prijatie Zástupcovia 
 
1. 

 
10.3. 

 
Nemecko 
(Bavorsko) 

 
Hlavného ministerského radcu MS Bavorska 

 
Dr. Helmut Palder 

 
2.  

 
5.5. 

 
Francúzsko 

 
Záverečné stretnutie k projektu TWL 2005 

 
Zástupcovia ACOJURISU 
 

 
3. 

 
4.6.  

 
Poľsko 

 
Pracovné stretnutie s ministrom spravodlivosti 
a Veľvyslanectva Poľskej republiky 

Zbigniew Ćwiąkalski, Bogdan Wrzochalski 
Łukasz Rędziniak, Tomasz Darkowski 
Jaroslaw Paszke, Adam Olech, Jakub Flasiński 

 
4. 

 
4.6.  

 
Ukrajina 

 
Zástupcov akadémie prokuratúry Ukrajiny 

Grygorij Mykolaiovych Tytarchuk 
Sergiy Volodymyrovych Dombrovskyi 
Mychailo Grygorovich Chornyi 

 
5. 

 
23.-24.7. 

 
Česká republika 

 
Zástupcov Justičnej akadémie ČR  
 

 
JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Jana Wurstová 
Ing. Jiří Jachan 

 
6. 

 
6.-9. 10. 

 
Moldavsko 

Prijatie zástupcov Národného inštitútu 
spravodlivosti Moldavskej republiky 

 
10 členná delegácia 
 

 
7. 

 
7.10.  

 
Arménsko 

ministra spravodlivosti Arménskej republiky 
 

 
pán Gevorga Danielyana. 
 

p.č Dátum Krajina Ú čel cesty Meno vyslaného pracovníka 
 
1. 

 
7. – 8. 2.  

 
Štrasburg 

Pracovné stretnutie kontaktných osôb EJTN 
k výmennému programu PEAJ 2008 

 
1 účastník z JA SR (Strížová) 

2. 10. -13. 2.  Štrasburg, Luxemburg Pracovná cesta na ESĽP a ESD  (v rámci 
realizácie projektu ESF) 

15 účastníkov z radov sudcov, 
prokurátorov a zástupcov JA SR (Dr. 
Sepeši) 

3. 
 

14.- 15.2. Paríž Konferencia organizovaná EROU na tému 
trestnýcg činov proti životnému prostrediu 

2 účastníci (Dr. Novocký, Dr. Gavalec) 

4. 11. 2. – 7. 3.  Luxemburg Krátkodobá stáž na ESD (v rámci realizácie 
projektu TWL 2005) 

1 účastník (Dr. Murínová) 

5. 3. – 7. 3.  Luxemburg Krátkodobá stáž na ESD (v rámci realizácie 
projektu TWL 2005) 

1 účastník (Dr. Onuferová) 

6. 9. – 15. 3.  Francúzko (Paríž, Dijon) Pracovná  návšteva ENM  (realizácia projektu 
TWL 2005) 

5 účastníkov (Dr. Hulla, Dr. Slašťan, 
Dr. Hudák, Dr. Švecová, Dr. Volkai, 
Dr. Burger) 

7. 30.3. – 1. 4.  Bulharsko (Sofia) Medzinárodná konferencia vzdelávacích inštitúcii 1 účastník (Dr. Slašťan) 
8. 2. – 4. 4.  Holandsko (Amsterdam) Pracovné stretnutie zástupcov „Working Group 

Programme EJTN“ 
1 účastník (Dr. Slašťan) 

9. 7. – 11. 4.  Luxemburg Krátkodobá stáž na ESD (v rámci realizácie 
projektu TWL 2005) 

1 účastník (Dr. Benczová) 

10. 18. – 21. 5.  Štrasburg, Luxemburg Pracovná cesta na ESĽP a ESD  (v rámci 
realizácie projektu ESF) 

15 účastníkov z radov sudcov, 
prokurátorov a zástupcov JA SR (Dr. 
Dr. Hulla, Dr. Slašťan, Strížová) 
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4.3 Participácia Justi čnej akadémii na projektoch  

V roku 2008 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“. Formálno právne sa projektu ukončil odovzdaním záverečnej 
monitorovacej správy zo strany akadémie v máji 2008 na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR.  

 
Justičná akadémia v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR implementovala v roku 

2008 aj twinnigový projekt s názvom „Podpora k ukončeniu založenia Justičnej akadémie na 
Slovensku“, kde bol vo výberovom konaní úspešný francúzsky parter zastúpený Francúzkou národnou 
školou (ENM) a Acojurisom. Cieľom tohto dôležitého projektu bolo vylepšenie vzdelávacieho systému 
na Slovensku a zlepšenie schopností slovenských sudcov a prokurátorov pri aplikovaní práva EÚ. Na 
dosiahnutie cieľa projektu sa uskutočnili semináre pre sudcov, prokurátorov a školiteľov na odborné 
témy, zrealizoval sa študijný pobyt, ktorý bol zameraný na výmenu skúseností medzi vzdelávacími 
inštitúciami pre vedúcich pracovníkov Justičnej akadémie, uskutočnili sa  strednodobé a krátkodobé 
študijné pobyty na ESD.  

 
Súčasne s vyššie uvedeným projektom prebiehala realizácia 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 bolo 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 umožňuje komfortnú a efektívnu prácu s právnymi informáciami a s 
odbornou právnou literatúrou a periodikami. Spracovaním a odovzdaním záverečnej správy k projektu 
v máji 2008 sa pripravovala pôda pre spustenie nového internetového portálu Justičnej akadémie, 
ktorý sa stal novým nástrojom pre popularizáciu činnosti akadémie ako aj priestorom pre odbornú 
diskusiu cieľovej skupiny. Širokej verejnosti bol portál Justičnej akadémie www.ja-sr.sk v novembri 
2008.   

 
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 bolo posilniť 
efektívnosť súdnictva a zjednodušiť prístup k spravodlivosti. Čiastkovými cieľmi tohto projektu bolo 
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 bolo 
Ministerstvo spravodlivosti SR. Projekt trval 8 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy, t.j. od 31.10.2007 do 
30.06.2008. V rámci študijného plánu boli zrealizované vzdelávacie podujatia na predmetnú tému 
a boli vydané Slovník termínov používaných v politike hospodárskej súťaže EÚ. Za Justičnú akadémiu 
projekt pomáhal koordinovať a odborne zastrešoval vzdelávacie podujatia JUDr. Viliam Breziansky, 
stály člen pedagogického zboru.   

 
Justičná akadémia môže konštatovať, že v októbri 2008 bola úspešne ukončená 

implementácie projektu financovaného z prechodného fondu Európskej únie s názvom „Vytvorenie 

11. 6. – 8. 6.  Nemecko (Trier) Zasadnutie Kuratória ERA 2 zástupcovia JA SR (Dr. Hulla, Dr. 
Slašťan) 

12. 24. – 25. 6.  Slovinsko (Ľublana) Zasadnutie Valného zhromaždenia EJTN 1 účastník (Dr. Slašťan) 
13. 22.-24.10.  Trier Seminár Súdne rozhodnutia v trestných veciach, 

ERA  
1 účastník (Dr. Ondrejová) 

14. 30. – 31.10.  Štrasburg 10. plenárne zasadnutie "Európskej siete pre 
výmenu informácií medzi osobami a 
organizáciami zodpovednými za vzdelávanie 
sudcov a prokurátorov" (tzv. Lisabonská sieť). 

1 účastník (Dr. Slašťan) 

15. 5.-7.11.  Trier Seminár zameraný na hodnotenie legislatívy 
a judikatúry v boji proti terorizmu, ERA 

2 účastníci (Dr. Burger, Dr. Slašťan) 

16. 11.11. Brussel Pracovné stretnutie EJTN 1 účastník (Dr. Slašťan) 
17. 13.-14.11.  Barcelona Seminár Tretie fórum o migračnej politike, ERA 1 účastník (Dr. Beczová, KS TT) 

 
18. 
 

25.-28.11.  Durby, Holandsko Konferencia k trestným činom informačných 
technológii 

1 účastník (Dr. Tiza Miroslav, 
prokurátor) 

19. 
 

18.-19.12. Paríž Seminár zameraný na boj proti terorizmu 3 účastníci (Dr. Smolová, Dr. Hrubala, 
Dr. Reištetter) 
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informačného systému vrátane databázy rozhodnutí, legislatívy a literatúry z oblasti duševného 
vlastníctva a cyklus školení pre verejnú a súdnu správu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva". 
Konečným prijímateľom projektu bolo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Justičná akadémia 
v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a poskytovateľom - Konzorcium EUROIURIS, s.r.o., 
DATALAN, a.s., a Consulting & Management s.r.o., realizovala v rokoch 2007 a 2008 predmetný 
projekt, ktorého ciele boli rozdelené na všeobecný cieľ a konkrétne ciele.  
 

Všeobecným cieľom projektu bolo: 
 

Projekt vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva má zabezpečiť vytvorenie zdroja 
diverzifikovanej informačnej bázy pre postup/rozhodovanie orgánov pôsobiacich v oblasti 
vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a pre zlepšenie koordinácie medzi policajnými orgánmi, 
colnými úradmi, prokurátormi, sudcami, organizáciami kolektívnej správy práv, patentovými 
zástupcami a ďalšími dotknutými subjektmi.   

 
Konkrétnymi cieľmi boli: 
 
1.  Vývoj databázového softvéru súdnych rozhodnutí, rozhodnutí ústredných orgánov štátnej 

správy, rozhodnutí Európskeho súdu, bibliografie a literatúry v oblasti autorských a priemyselných 
práv;  

2. Cyklus školení zameraný na cieľové skupiny v oblasti vymožiteľnosti práv duševného 
vlastníctva. 
 
   Vzhľadom k dôležitosti šírenia informácii o danej problematike a v rámci publicity konkrétnych 
výstupov z daného projektu, ako aj pre informovanosť celej justičnej obce a pre potreby celoživotného 
vzdelávania v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva sa vytvoril nový internetový portál 
www.dusevnevlastnictvo.gov.sk , na ktorom je možné nájsť množstvo iných informácii užitočných pre 
každodennú prax slovenskej justície k danej problematike. V závere uvádzame, že v rámci publicity 
spomínaného projektu boli Justičnou akadémiou distribuované informačné brožúrky k projektu s 
názvom „(O)chráň tvorbu svojej mysle" na všetky krajské súdy a krajské prokuratúry.  
 

Justičná akadémia už v roku 2007 podala žiadosť o projekt s názvom „Vymožiteľnosť práva 
v Slovenskej republike“, ktorého vyhlasovateľom bola Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Od 
septembra 2008 Justičná akadémia úspešne implementuje spomínaný projekt číslo  APVV-0745-07, 
pričom začiatok riešenia je od 01.09.2008 a koniec riešenia projektu 31.12.2010. Vymožiteľnosť práva 
v Slovenskej republike je jedným z hlavných problémov podnikateľského sektora a demokratického 
fungovania občianskej spoločnosti. Z toho dôvodu sa zostavený kolektív riešiteľov z akademických 
kruhov, doplnený o sudcov, prokurátorov a právnikov z praxe, ktorí disponujú so skúsenosťami z 
oblasti vedy a výskumu rozhodol preskúmať v čom spočívajú nedostatky efektívneho uplatňovania 
práv a povinností jednotlivcami v oblasti občianskeho, obchodného, trestného a správneho práva. 
Výsledkom výskumu budú konkrétne poznatky o nedostatkoch súčasného stavu a návrhy na ich 
odstránenie. 

 
Cieľom projektu je:  

• definovanie a detailný rozbor pojmu "vymožiteľnosť práva"  
• analýza súčasného stavu vymožiteľnosti práva na Slovensku v odvetviach civilného, 

trestného, správneho a obchodného práva  
• analýza plynulosti občianskeho súdneho konania a trestného konania  
• analýza faktorov spôsobujúcich prieťahy v občiansko-súdnom a v trestnom konaní  
• vypracovanie podrobnej štúdie o stave vymožiteľnosti práva na Slovensku  
• vypracovanie konkrétnych návrhov na odstránenie nedostatkov vymožiteľnosti práva v SR 

 
Na realizácii projektu sa podieľajú členovia výskumného tímu:  

• Zodpovedný riešiteľ, doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.,  
      členka katedry občianského práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

• riešiteľ, JUDr. Daniela Švecová 
      sudkyňa, podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

• riešiteľ, JUDr. Jana Bajánková 
      sudkyňa, predsedníčka senátu a občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej  

republiky 
• riešiteľ, doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD. 
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      prorektorka VŠ v Sládkovičove a členka katedry obchodného, hospodárskeho a finančného práva 
Fakulty práva Janka Jesenského v Sládkovičove 
• riešiteľ, doc. JUDr. Ján Cirák, CSc. 

      člen katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
• riešiteľ, doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

      prokurátor, člen katedry trestného práva, kriminalistiky a kriminológie Právnickej fakulty Univerzity   
      Komenského v Bratislave 

• riešiteľ, doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. 
      sudca, predseda obchodnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici, vedúci katedry   

obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici 
• riešiteľ, JUDr. Imrich Fekete, CSc. 

      výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie poisťovateľov 
• riešiteľ, genmjr. JUDr. Ondrej Samaš 

      sudca, predseda Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne 
• riešiteľ, JUDr. Pavol Toman 

      sudca, predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
• riešiteľ, JUDr. Peter Straka 

      sudca, riaditeľ sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
• riešiteľ, JUDr. Ivan Rumana 

      sudca správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
• riešiteľ, JUDr. Marian Blaha 

      sudca, predseda obchodnoprávneho grémia Okresného súdu v Banskej Bystrici 
• riešiteľ, JUDr. Peter Hulla 

      sudca, riaditeľ Justičnej akadémie 
 
  V závere je potrebné poznamenať, že Justičná akadémia podala žiadosť o získanie ďalších 
finančných prostriedkov v rámci Nórskych finančných mechanizmov v partnerstve s občianskym 
združením EUROIURIS pod názvom „Slovenský sudca a prokurátor v Európskej únii.   
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5. Rozpočet Justi čnej akadémie, Plnenie záväzných ukazovate ľov štátneho 
rozpo čtu  

 
 
Príjmy:  
 
Príjmy na rok 2008 boli stanovené ako záväzný ukazovateľ vo výške 30 tis. Sk. 
Skutočné plnenia príjmov k 31. 12. 2008 je vo výške 1 202 416,89 Sk.  
Rozdiel oproti záväznému ukazovateľu je 1 172 416,89 Sk.  
 
Výdavky:  
 
Záväzné ukazovatele výdavkových položiek štátneho rozpočtu na rok 2008 sú stanovené nasledovne:  
 
Program 08P – Financovanie systému súdnictva 
Podprogram 08P04 – Vzdelávanie a školenie zamestnancov v súdnictve 
 

- mzdy, platy, služobné príjmy 5 650 tis. Sk, 
- poistné a príspevok do poisťovní 2 100 tis. Sk, 
- tovary a služby 6 000 tis. Sk, 
- bežné transfery 50 tis. Sk. 

 
Ročný rozpočet po úpravách Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“): 
 
I. štvrťrok 2008 

- rozpočtové opatrenie č. 299/2007-42 – pridelenie limitu na reprezentačné výdavky vo výške 10 
tis. Sk,  

- rozpočtové opatrenie č. 6010/24999/08-42 – v súvislosti so zvýšenie plánovaného počtu miest 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2008 pridelenie bežných 
výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 500 tis. Sk, poistné 
a príspevok do poisťovní 550 tis. Sk, 

- rozpočtové opatrenie č. 5/11-2008 – pridelenie kapitálových výdavkov – dofinancovanie 
realizácie výťahu v budove č. XV v sume 119 920,- Sk, 

 
II. štvrťrok 2008 

- rozpočtové opatrenie č. 213/29353/2008-42 – pridelenie finančných prostriedkov na bežné 
transfery v kategórii 640 v sume 76 tis. Sk, 

- rozpočtové opatrenie č. 210/21735/08-42 – zvýšenie rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 
– Tovary a služby vo výške 1 000 tis. Sk, 

- rozpočtové opatrenie č. 210/32138/08-42 – zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky vo výške 
10 tis. Sk, 

- rozpočtové opatrenie č. 215/2008-42 – zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o sumu 
38 655,- Sk z dôvodu nevyčerpania prostriedkov na investičnej akcii č. 20832, 

 
III. štvrťrok 2008 

- rozpočtové opatrenie č. 210/50110/08-42 – zvýšenie rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 
– Tovary a služby v sume 1 500 tis. Sk,  

- rozpočtové opatrenie č. 213/57146/2008-42 – pridelenie rozpočtových prostriedkov v kategórii 
640 – Bežné transfery vo výške 69 tis. Sk, 

- rozpočtové opatrenie č. 210/5560708-42 – zvýšenie rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 
Tovary a služby vo výške 2 mil. Sk, 

 
IV. štvrťrok 2008 

- rozpočtové opatrenie č. 6010/2008-42 – zvýšenie rozpočtových prostriedkov v kategórii 610 
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 847 tis. Sk a v kategórii 620 Poistné a príspevok 
do poisťovní v sume 296 tis. Sk,  

- rozpočtové opatrenie č. 210/2008-42 -  zvýšenie rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 
Tovary a služby účelovo určených na financovanie bežných prevádzkových nákladov vo výške 
500 tis.Sk. 
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Rozpočtové prostriedky po úpravách v roku 2008 boli čerpané v jednotlivých kategóriách nasledovne:  
 

- 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV   7 907 tis. Sk, 
- 620 – poistné a príspevky do poisťovní    2 863 tis. Sk, 
- 630 – Tovary a služby   11 056 tis. Sk, 
- 640 – bežné transfery   202 tis. Sk, 
- 700 – kapitálové výdavky   81 tis. Sk. 

 
Kategória 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV  
Mzdové prostriedky boli po úpravách v priebehu roku 2008  použité na výplatu miezd a odmien 
zamestnancom Justičnej akadémie.  
Kategória 620 - poistné a príspevky do poisťovní  
Čerpanie tejto kategórie je spojené s čerpaním miezd a odvádzajú sa z nej aj odvody za odmeny 
lektorom vyplácané formou DVP, ktorí prednášajú na vzdelávacích seminároch Justičnej akadémie.  
Kategória 630 – tovary a služby 
Táto kategória je rozpočtovaná najvyššou čiastkou, z ktorej sa zabezpečuje prevádzkový chod sídla 
Justičnej akadémie v Pezinku a detašovaného pracoviska v Omšení.  
Detašované pracovisko v Omšení bolo sprevádzkované v marci roku 2008. Spustenie tejto prevádzky 
značne navýšilo čerpanie v kategórii 630 Tovary a služby hlavne na položkách týkajúcich sa energií, 
materiálového vybavenia a služieb.  
Z uvedenej kategórie sú vyplácané aj odmeny lektorom na základe Dohôd o vykonaní práce, ktoré 
v roku 2008 dosiahli celkovú čiastku 1 110 tis. Sk.  
Kategória 640 – bežné transfery 
Rozpočet na tejto kategórii bol v priebehu roku 2008 použitý na úhradu členstva Justičnej akadémie  
v medzinárodnej organizácii, na výplatu odstupného a odchodného pre zamestnancov a na 
nemocenské dávky.  
Kapitálové výdavky 
Tieto boli pridelené na základe rozpočtového opatrenia v prvom štvrťroku 2008 na dokončenie 
investičnej akcie č. 20832 – výťah a následne bola nevyčerpaná čiastka odobratá rozpočtovým 
opatrením v druhom štvrťroku 2008.  
 
 
Tvorba sociálneho fondu:  
 
Tvorba a používanie sociálneho fondu sa realizuje 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 je poskytnutý príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu vo výške 10,- 
Sk na jedno jedlo mesiac.   
Do konca decembra bol prídel do sociálneho fondu vo výške 106 tis. Sk.  
 
Čerpanie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu:   
 
Čerpanie prostriedkov z ESF na základe uzatvorenej zmluvy medzi Justičnou akadémiou 
a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2006 pokračovalo aj v roku 2008.  
Čerpanie prostriedkov ESF v roku 2008 dosiahlo výšku 2 300 047,73 Sk.  
Finančné prostriedky boli použité 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 končia 31.05.2008.  
 
 
 


