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2011

1. Príhovor riaditeľa akadémie, JUDr. Petra Hullu
Vážené dámy, vážení páni, ctená odborná justičná verejnosť,
každoročne Vám predkladáme Výročnú správu o činnosti Justičnej
akadémie Slovenskej republiky, ktorá je výslednicou našej činnosti a určuje
nové ciele do budúcnosti.
Hlavnou činnosťou Justičnej akadémie Slovenskej republiky je
vzdelávanie, a preto všetky kroky smerujú k jeho neustálemu skvalitňovaniu.
Vzdelávací proces uskutočňujúci sa v justičnom prostredí je jeden
z vonkajších faktorov ovplyvňujúcich okrem iného aj v poslednom čase tak
často spomínanú vymožiteľnosť práva. Preto vzdelávací proces musí aj
naďalej kopírovať potreby aplikačnej praxe, pričom je dôležité, aby sa tieto
premietli do samotných obsahových náplní, koncepcie, metodiky
vzdelávania a v neposlednom rade do samotného študijného plánu.
Z dôvodov skvalitnenia tohto procesu Rada Justičnej akadémie
Slovenskej republiky prijala novelizovanú Koncepciu vzdelávania.
Vychádzajúc z uvedeného a z požiadaviek cieľových skupín sme nadviazali
na predchádzajúce roky a rozšírili sme počet vzdelávacích aktivít
v regionálnych pracoviskách v Banskej Bystrici, v Košiciach a v sídle
akadémie v Pezinku za účelom ešte viac sa priblížiť účastníkom a umožniť
im tak pravidelnú účasť na nich.
Keďže legislatívne zmeny sa nevyhli ani samotnému vzdelávaniu a
ovplyvnili činnosť Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti
prípravného vzdelávania (najmä zánik inštitútu justičného čakateľa), preto
sme v roku 2011 zaradili do študijného plánu predskúškové sústredenia
v letných mesiacoch júl a august, a to v podobe troch štvordňových
sústredení.
Novinkou, ktorá vzišla z dlhodobej osvedčenej praxe a je jednou
z najčastejšie sa opakujúcich požiadaviek účastníkov so záujmom
o vzdelávanie na jazykových kurzoch, bola „Letná jazyková škola“ zameraná
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na právnickú terminológiu v anglickom, v nemeckom a v francúzskom jazyku
v mesiacoch júl a august, ktorá sa uskutočnila v Detašovanom pracovisku
v Omšení. V rámci vytvorenia stabilných skupín účastníkov pre kontinuálne
vzdelávanie v jednotlivých jazykových kurzoch sme pristúpili k ich testovaniu
formou písomných testov.
Odborná problematika v oblasti práva nemá len vnútroštátny
rozmer ale aj zásadný európsky a medzinárodný kontext, tak z hľadiska
právno-teoretického ako aj z pohľadu aplikačnej praxe. Okrem aktivít na
domácej pôde sme naďalej pokračovali v započatej medzinárodnej
spolupráci, ktorej výsledkom boli okrem iného recipročné vzdelávacie
aktivity s medzinárodnou účasťou s jednotlivými partnerskými organizáciami.
Na jeseň minulého roku navštívila Justičnú akadémiu Slovenskej
republiky delegácia sudcov Brazílskej federatívnej republiky v rámci ich
študijného pobytu zameraného hlavne na Slovenský súdny a politický
systém. Predmetom študijného pobytu boli odborné prednášky, ktoré
uskutočnili v prevažnej miere interní a externí členovia pedagogického zboru
akadémie tak v sídle ako aj v detašovanom pracovisku akadémie.
Na tomto mieste je potrebné tiež pripomenúť ďalšiu aktivitu so
zahraničnou účasťou, a to medzinárodnú konferenciu „Československé
právnické dni“ organizovanú v partnerstve s Právnickou fakultou
Masarykovej univerzity v Brne.
Jednou z najdôležitejších výziev je pre nás do budúcna
e-learningová metóda vzdelávania. Jej význam spočíva v sprístupnení
prostriedkov komunikácie „na diaľku“ ako alternatívy k prezenčnej forme
vzdelávania, a to najmä tam kde z kapacitných a materiálnych dôvodov nie
je možné plnohodnotne realizovať aktivity prezenčnou formou. Platformou
pre realizáciu vzdelávania prostredníctvom využívania elektronických
komunikácií (e-learning) v rámci Justičnej akadémie Slovenskej republiky by
mal byť systém LMS (learning management system) Moodle, ktorý
predstavuje „free web“ aplikáciu, ktorej používanie nie je spojené
s výraznejšími ekonomickými nákladmi. S týmto systémom majú skúsenosti
tak tuzemské ako aj zahraničné vysoké školy a je bežne používaný vo
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vzdelávacom procese vo svete. Prístup k systému Moodle bude realizovaný
prepojením identifikačných údajov a prístupov do portálu Justičnej akadémie
Slovenskej republiky (správa vzdelávacích aktivít). Aktivity e-learningu
plánujeme sústrediť v prvom rade pre vyšších súdnych úradníkov,
asistentov sudcov a právnych čakateľov prokuratúry. Po obsahovej
a metodologickej stránke bude potrebné rozlišovať medzi prípravným
vzdelávaním pred vykonaním odbornej justičnej skúšky a celoživotným
vzdelávaním.
Naším cieľom je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb
nielen na vzdelávacích podujatiach určených pre cieľové skupiny, ale byť
užitočný aj pre širšiu právnickú verejnosť. Aktuálne informácie o činnosti
Justičnej akadémie Slovenskej republiky, ponuka medzinárodných
vzdelávacích aktivít v partnerských organizáciách, prístup k elektronickej
zbierke právnych predpisov, študijné materiály z jednotlivých vzdelávacích
aktivít a v neposlednom rade podstatne rozšírené knižničné a výpožičné
služby knižnice akadémie je možné získať prostredníctvom webovej stránky
akadémie www.ja-sr.sk.
Dovoľte mi na záver poďakovať sa všetkým členom pedagogického
zboru, spolupracovníkom, účastníkom vzdelávania a partnerom akadémie,
bez ktorých by nebolo možné uskutočňovať našu činnosť a napĺňať
stanovené ciele a predsavzatia do budúcnosti.
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2. Príhovor predsedu rady akadémie, JUDr. Pavla Tomana
Vážení kolegyne a kolegovia, milí čitatelia,
už po tretíkrát počas môjho pôsobenia vo funkcii predsedu rady
akadémie sa mi dostalo tejto milej cti sa Vám prihovoriť pri bilancovaní
predchádzajúceho roka života v Justičnej akadémii Slovenskej republiky.
Myslím, že všetci budú súhlasiť ak poviem, že rok 2011 sa na
akadémii niesol nielen v duchu spoločenského diania na Slovensku ale aj
v európskych štruktúrach. Nie je inštitúcia, ktorej by sa bytostne nedotkli
dopady pretrvávajúcej svetovej ekonomickej krízy a s tým súvisiace
dynamické zmeny legislatív jednotlivých štátoch. Je treba však povedať aj
to, že akademická pôda je tak trocha na okraji všetkého diania a najmä je
nezávislá. Môžeme preto konštatovať, že v živote našej akadémie sa
spomínané zmeny dotýkali len čiastočne, a to prideleným finančným
rozpočtom a možnosťou využívania finančných prostriedkov z Európskej
únie.
Keď sa obzriem za seba, vidím veľký kus práce, ktorú pod vedením
akadémie vykonali vedúci katedier práva, všetci externí členovia
pedagogického zboru akadémie a v neposlednom rade zamestnanci
akadémie. Vidím výborne pripravené a zorganizované dva termíny odbornej
justičnej skúšky. Akadémia aj napriek zásadným legislatívnym zmenám
v tejto oblasti zachovala vysoký štandard prípravy adeptov na skúšku ako aj
kvalitne a profesionálne vytvorené podmienky jarného a jesenného termínu
skúšok. Vidím zvýšený počet medzinárodných aktivít, na ktorých aktívne
naša akadémia participovala, čoho dôkazom sú viaceré účasti našich
sudcov a prokurátorov na zahraničných odborných seminároch ale aj
množstvo zahraničných návštev a delegácii prijatých na pôde akadémie na
Slovensku. Snáď najvýznamnejšou udalosťou bolo začatie tradície pri
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organizovaní odbornej konferencie „Československé právnické dni“
v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne. Nie menej
významnou udalosťou bolo prijatie zahraničnej delegácie sudcov z Brazílie
na týždňovom študijnom pobyte na Slovensku, na ktorom som mal možnosť
participovať aj ja osobne. Význam vzdelávania odbornej justičnej obce
a podstata existencie samostatnej vzdelávacej inštitúcie na to určenej bol už
dávno jasný a nevyvrátiteľný. O to viac ma tešia kroky Európske únie
a Európskej Komisie, ktorými tieto svoje priority potvrdzuje a definuje úlohy
pre členské štáty v oblasti prípravného a celoživotného vzdelávania sudcov,
prokurátorov a ostaného súdneho personálu. V súčasnom období je
potrebné, aby sme svoje činnosti a aktivity koordinovali nie len na národnej
ale aj na nadnárodnej úrovni a spojili tak všetky sily a dostupné finančné
prostriedky za účelom dosiahnutia čo možno najlepších výsledkov. Verím,
že naša akadémia bude aj v nastávajúcom roku sledovať a najmä napĺňať
všetky európske ciele a využívať všetky dostupné formy vzdelávania
odbornej justičnej obce.
Dokument „Výročná správa o činnosti akadémie za rok 2011“ Vám
ponúka v prehľadnej podobe prierez života jedného roka našej inštitúcie,
ktorá sa stále vyvíja, snaží sa rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a zlepšovať
svoje služby tak, aby naša cieľová skupina bola spokojná a naša činnosť jej
napomáhala pri plnení si pracovných povinností vyplývajúcich z jej funkcie.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým členom rady za ich
celkový prínos a aktívny prístup počas zasadnutí, vedeniu akadémie za
dôsledne plnenie stanovených cieľov a úloh počas celého roka
a zamestnancom akadémie za ich profesionálny prístup a dobre vykonanú
prácu. V novom roku 2012 Vám želám veľa zdravia, vnútornej pohody
a optimizmu.
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3. Hlavné udalosti roku 2011
JANUÁR

-

Funckie zástupkyne riaditeľa sa ujala JUDr. Dagmar Papcunová,
prokurátorka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

FEBRUÁR

-

Plenárne zasadnutie Európskeho centra pre sudcov a právnikov
v Luxemburgu (EIPA)

-

Zasadnutie Lisabonskej siete Rady
Európy v Štrasburgu

-

Trojdňová študijná cesta sudcov
a prokurátorov
na
súdoch
v Luxemburgu a v Štrasburgu v rámci
projektu
Nórskeho
finančného
mechanizmu

MAREC

-

Medzinárodný seminár Európskeho
centra pre sudcov a právnikov
a Justičnej
akadémie
Slovenskej
republiky
v Omšení
zaoberajúci
sa právom životného prostredia

-

Trojdňová študijná cesta sudcov
a prokurátorov na súdoch v Luxemburgu a v Štrasburgu v rámci
projektu Nórskeho finančného mechanizmu
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APRÍL

-

Prvý termín „jarný“ odbornej justičnej
skúšky v Pezinku

-

Ukončenie implementácie projektu
s názvom „Posilnenie uplatňovania
Schengenského acquis a práva
Európskej únie justičnými orgánmi
Slovenskej republiky“

-

Podpísanie dohody o spolupráci medzi Asociáciou sudcov Pernambuco
v Brazílii a Justičnou akadémiou Slovenskej republiky

-

Medzinárodná
konferencia v Záhrebe
spojená s podpisom
multilaterárnej dohody o spolupráci krajín Vyšehradskej štvorky

MÁJ

-

Účinnosť zásadnej novely zákona o Justičnej akadémii Slovenskej
republiky
a zákona
o sudcoch
a prísediacich

-

Prvý ročník medzinárodnej konferencie
s názvom „Československé právnické
dni“
organizovanej
v spolupráci
s Právnickou fakultou Masarykovej
univerzity v Brne

-

Zasadnutie Dozornej rady Európskej akadémie práva v Trieri
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JÚN

-

Zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej justičnej vzdelávacej
siete v Budapešti

-

Podpísanie
partnerského
Protokolu
o spolupráci krajín Vyšehradskej štvorky
a Chorvátska

-

Medzinárodný
seminár
v Omšení
uskutočnený v rámci spolupráce krajín
Vyšehradskej štvorky a Európskej akadémie
práva k problematike trestného práva

JÚL

-

Riaditeľ vymenoval Mgr. Maria Potúčka do funkcie vedúceho katedry
verejného práva

-

Akadémia organizuje prvú „Letnú
jazykovú školu“ zameranú na
právnickú terminológiu v anglickom, v
nemeckom a v francúzskom jazyku

-

Účasť zástupcov Slovenska na
medzinárodnej súťaži Themis 2011
v Lisabone

9

Hlavné udalosti roku 2011

Výročná správa o činnosti Justičnej
akadémie Slovenskej republiky za rok
2011

AUGUST

-

Akadémia opäť organizuje predskúškové
sústredenia pre právnych čakateľov
prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov
v rámci prípravy na odbornú justičnú skúšku

-

Prijatie novozvoleného riaditeľa Justičnej
akadémie Českej republiky v Omšení za
účelom rozvíjania spolupráce medzi oboma
inšitúciami

SEPTEMBER

-

Zasadnutie externých členov pedagogického zboru Justičnej akadémie
Slovenskej republiky a príprava
študijného plánu na rok 2012

-

Prijatie 60 člennej delegácie sudcov
z Brazílie
v rámci
týždenného
študijného pobytu na Slovensku

-

Akadémia zaviedla osobné elektronické
prihlasovanie sa na vzdelávacie podujatia

OKTÓBER

-

Druhý termín „jesenný“
justičnej skúšky v Pezinku

odbornej

-

Stretnutie veľvyslanca Francúzskej
republiky
a vedenia
akadémie
v Omšení na vzdelávacom podujatí
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Podpísanie dohody o spolupráci medzi Slovenskou advokátskou
komorou a Justičnou akadémiou Slovenskej republiky

NOVEMBER

-

Rada akadémie schválila
študijný plán pre rok 2012

-

Stretnutie riaditeľov vzdelávacích
inštitúcii
Európskej
únie
na
medzinárodnej konferencii v Paríži

-

Hospitačný program
Fischbachau

pre

nový

sudcov

a prokurátorov

v nemeckom

DECEMBER

-

Spoločný seminár na Donovaloch
k problematike obchodovania s ľuďmi
organizovaný
v
spolupráci
s Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky

-

Podpísanie dohody o spolupráci
medzi Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
a Justičnou akadémiou Slovenskej republiky
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4. Správa o činnosti akadémie v rámci vzdelávania
Akadémia realizovala vzdelávanie v roku 2011 v súlade so
schváleným študijným plánom, ktorý vychádzal z obsahovej náplne
vzdelávania pre sudcov - schválenou Súdnou radou Slovenskej republiky
a z obsahovej náplne vzdelávania pre prokurátorov - určenou generálnym
prokurátorom Slovenskej republiky. Tak ako v minulom období, akadémia pri
príprave študijného plánu na rok 2011 oslovila relevantné subjekty, všetky
justičné autority a vyhodnotila anonymné dotazníky účastníkov vzdelávacích
podujatí. Na začiatku II. polroku 2011 sa uskutočnilo stretnutie externých členov
pedagogického zboru, na ktorom sa pripravil návrh študijného plánu.
Celkovo bolo v roku 2011 uskutočnených 113 podujatí, na ktorých
sa zúčastnilo 4284 osôb z cieľových skupín.
V roku 2011 akadémia posilnila postavenie svojich regionálnych
pracovísk v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Pezinku, a to najmä počtom
organizovaných jednodňových podujatí ako aj technickou vybavenosťou týchto
pracovísk. Celkovo bolo v roku 2011 zorganizovaných 58 regionálnych
podujatí s počtom účastníkov 2242.
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Počty podujatí podľa rokov 2009, 2010, 2011
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S množstvom zásadných legislatívnych zmien ako aj so zmenami
interných aktov akadémie bolo potrebné, aby vzdelávacie podujatia
odzrkadľovali „Koncepciu vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej
republiky“, nové účinné znenie zákona o Justičnej akadémii Slovenskej
republiky a statusové zákony sudcov a prokurátorov.
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V tomto roku akadémia po prvýkrát uskutočnila letnú jazykovú
školu s cieľom skvalitniť a priblížiť vzdelávanie v právnickej terminológií
našej cieľovej skupine. Táto forma vzdelávania sa stretla s veľmi pozitívnym
hodnotením, preto v nej vedenie akadémie bude pokračovať aj
v nasledujúcom roku.
Vedením katedry medzinárodného, európskeho práva a cudzích
jazykov bola poverená JUDr. Dagmar Papcunová, zástupkyňa riaditeľa Justičnej
akadémie Slovenskej republiky. Katedru verejného práva s účinnosťou od
01. 07. 2011 začal riadiť jej nový vedúci Mgr. Mario Potúček, prokurátor
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Katedra súkromného práva,
prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín bola počas roku
2011 neobsadená. V záujme zachovania úrovne a neustáleho
skvalitňovania podujatí, vzdelávacie aktivity v rámci tejto katedry
organizovala
JUDr.
Katarína
Strížová, vedúca kancelárie.
Jednotlivé katedry práva
zorganizovali nasledovný počet
podujatí:
 Katedra verejného práva
(KVP) celkovo 34 seminárov, na ktorých sa zúčastnilo 228 sudcov,
343 prokurátorov, 273 vyšších súdnych úradníkov, 43 probačných
a mediačných úradníkov, 103 justičných čakateľov, 98 právnych
čakateľov prokuratúry a 67 asistentov sudcov NS SR.
 Katedra
súkromného
práva,
prípravného
vzdelávania
a spoločenskovedných disciplín (KSP) celkovo 57 seminárov, na
ktorých sa zúčastnilo 766 sudcov, 125 prokurátorov, 1255 vyšších
súdnych úradníkov, 10 probačných a mediačných úradníkov, 147
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justičných čakateľov, 97 právnych čakateľov prokuratúry a 46
asistentov sudcov NS SR.
 Katedra medzinárodného, európskeho práva a cudzích jazykov (KEP)
celkovo 22 seminárov, na ktorých sa zúčastnilo 252 sudcov, 78
prokurátorov, 228 vyšších súdnych úradníkov, 27 justičných
čakateľov, 9 právnych čakateľov prokuratúry a 89 asistentov
sudcov NS SR.

Počty zúčastnených osôb na vzdelávaní podľa katedier a cieľovej
skupiny
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Akadémia mimo svojej vzdelávacej činnosti organizovala
a pripravovala aj v tomto roku odbornú justičnú skúšku. V roku 2011 boli
radou akadémie schválené dva termíny odbornej justičnej skúšky (apríl
2011 - jarný termín, október 2011 - jesenný termín). Účastníci odbornej
justičnej skúšky mali možnosť sa zúčastniť na predskúškových
sústredeniach, ktoré akadémia zvolila ako formu prípravného vzdelávania.

Počas realizácie vzdelávacích podujatí akadémia zapracovala
do obsahu jednotlivých seminárov okrem iného aj témy úzko súvisiace
s legislatívnym procesom v krajine, problematiky opierajúce sa o plnenie
akčných plánov ústredných orgánov štátnej správy (predchádzanie všetkým
formám diskriminácie, obete násilia) a judikatúry komunitárnych súdov.
Akadémia v roku 2011 úspešne ukončila implementáciu projektu
s názvom „Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ
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justičnými orgánmi SR“. Vzdelávací projekt bol realizovaný na základe
dobrej spolupráce s občianskym združením Euroiuris. Počas celého obdobia
realizácie bolo uskutočnených 100 jednodňových podujatí (preškolených
2000 účastníkov), tri krátkodobé študijné pobyty na komunitárnych súdoch
v Štrasburgu a v Luxemburgu.
V rámci skvalitňovania svojich „služieb“ v oblasti vzdelávania
justičnej obce sa Justičná akadémia Slovenskej republiky v roku 2011
zamerala na knižnicu akadémie a na internetovú stránku akadémie.
Knižničný fond akadémie
obsahuje knihy (3151 ks),
časopisy (340 ks), elektronické
dokumenty (19 ks), pracovné
materiály dostupné (21 ks)
v on-line katalógu. Knižnica
ďalej pripravuje podklady do
celoslovenského
súborného
katalógu
časopisov
pre
Univerzitu
Komenského,
aktualizuje lístkovnice SEPI a IURA, pripravuje podklady o publikačnej
činnosti pre získanie certifikácie akadémie, poskytuje rešeršnú činnosť pre
cieľové skupiny akadémie. Počet absenčných výpožičiek bol v roku 2011
celkovo 184, návštevníkov 91, registrovaných používateľov 95. Z toho
41 bolo nových elektronických registrácií. Vyhľadali sme 47 časopiseckých
článkov pre elektronické zasielanie našim účastníkom. Spracovali sme 14
retrospektívnych
rešerší.
Začali
sme
poskytovať
výpožičky zásielkovou službou,
o ktorú prejavili záujem traja
používatelia. Z kvantitatívneho
ako aj zo štrukturálneho
hľadiska sme zaznamenali
nárast vo využívaní knižnice.
Pozitívne možno hodnotiť
doplnenie fondu o najnovšiu
17
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profilovú literatúru ako aj prirodzenú propagáciu služieb knižnice na
vzdelávacích podujatia akadémie spojených s ukážkou priamo na
internetovej stránke.
V závere je potrebné poznamenať, že v tomto roku akadémia
rozvíjala svoju spoluprácu so stavovskými organizáciami a právnickými
fakultami. Pristúpilo sa k podpisu dohody o spolupráci medzi Slovenskou
advokátskou komorou a Právnickou fakultou Univerzity Komenského
v Bratislave.
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5. Správa o činnosti akadémie v rámci medzinárodnej
spolupráce
Koordináciu medzinárodnej spolupráce akadémie zabezpečuje katedra
práva riadená zástupkyňou riaditeľa, JUDr. Dagmar Papcunovou.
Rok 2011 bol poznamenaný
medzinárodným prvkom, a to najmä
organizovaním spoločných zahraničných
seminárov,
účasťou
slovenských sudcov a prokurátorov
na špecializovaných medzinárodných
seminároch a workshopoch, upevňovaním spolupráce medzi našimi
partnerskými vzdelávacími inštitúciami a prijatím viacerých významných zahraničných delegácii a návštev na
pôde akadémie.

V rámci medzinárodnej spolupráce a rozvíjania vzťahov s partnerskými
organizáciami môžeme konštatovať, že rok 2011 bol veľmi dynamický a
významným v existencii akadémie ako takej. Bol to rok, kedy akadémia podpísala
dohodu o spolupráci s Brazílskou Asociáciou Pernambuco, na základe ktorej sa
uskutočnil týždenný študijný pobyt 60 sudcov a prokurátorov z Brazílie na
Slovensku s cieľom oboznámiť sa s justičným a vzdelávacím systémom.
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Akadémia upevnila spoluprácu
s Francúzskou národnou školou pre
sudcov a prokurátorov (ENM), a to
najmä v oblasti získavania odborníkov
lektorov z Francúzska. Nemôžeme tiež
opomenúť dlhoročné dobré vzťahy
s veľvyslanectvom Francúzskej republiky
na Slovensku, čoho dôkazom je aj
osobné stretnutie riaditeľa akadémie s pánom veľvyslancom na jazykovom
vzdelávaní v Omšení zameranom na
francúzsku právnickú terminológiu.
Krajiny
Vyšehradskej
štvorky
spolu
s Chorvátskou
republikou
podpísali
protokol
o spolupráci na základe memoranda
uzatvoreného medzi ministerstvami
spravodlivosti. Partnerské organizácie
si stanovili viacero cieľov v oblasti vzdelávania svojich cieľových skupín v súlade
s prioritami Európskej únie.
Akadémia v roku 2011 začala
s tradíciou organizovania odbornej
konferencie v spolupráci s Právnickou
fakultou Masarykovej univerzity v Brne
s názvom „Československé právnické
dni“. Témou prvého ročníka konferencie
bola vymožiteľnosť práva, toľkokrát
skloňovaný pojem nie iba na
akademickej pôde.
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Aktivity
medzinárodných
štruktúr ako je Európska justičná
vzdelávacia sieť (EJTN), Lisabonská
sieť a iné, boli poznamenané nie iba
spoločenskou situáciou v Európe ale
aj ekonomickou krízou. Napriek týmto
skutočnostiam
sa
vzdelávacie
inštitúcie pokúsili o získanie viacerých
projektov financovaných z EÚ fondov
v oblasti civilnej a trestnej justície, úspešne sa pokračovalo v implementácii
„Výmenného programu justičných aktivít“ aj za účasti sudcov a prokurátorov zo
Slovenska. Zástupcovia zo Slovenska boli opäť úspešní na súťaži THEMIS 2011
a na vysokej úrovni reprezentovali našu krajinu.
Vedenie akadémie v tomto roku iniciovalo prehĺbenie spolupráce
s novým vedením Justičnej akadémie Českej republiky. Riaditelia obidvoch
inštitúcii vybrali zaujímavé vzdelávacie
podujatia a na základe reciprocity boli
tieto ponúknuté sudcom a prokurátorom v obidvoch krajinách.
Zároveň sa zhodli na tom, že v
ďalšom období zorganizujú spoločné
podujatia s československým lektorským tandemom na aktuálne témy
pre svoje cieľové skupiny.
Akadémia v rámci rozvíjania svojej činnosti na medzinárodnej pôde
pozvala viacerých odborníkov z krajín EÚ ako lektorov na podujatia organizované
v rámci študijného plánu, prijala viacero významných zahraničných hostí
a hlavných predstaviteľov justičnej obce v sídle akadémie. V roku 2011 sa vedenie
akadémie zúčastnilo na Valnom zhromaždení EJTN v Budapešti , na pracovnom
rokovaní v Paríži a na zasadnutí Dozornej rady ERA v Trieri.
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6. Správa o hospodárení akadémie
6.1 Hospodárenie akadémie
Rozpočet príjmov pre rok 2011 bol stanovený vo výške 19.000,- €.
V prevažnej miere sa jednalo o príjmy za ubytovanie, stravu a tržby z bufetu,
tržby z poskytovaných ostatných služieb v Detašovanom pracovisku
v Omšení a ubytovanie v Pezinku. Skutočná výška dosiahnutých príjmov
prestavuje čiastku 28.273,08 €, čo je plnenie rozpočtu na 148,81 %.
Na základe rozpočtového opatrenia nám bol stanovený ročný plán výdavkov
vo výške 635.341,- €, z čoho na Mzdy, platy boli určené výdavky vo výške
239.354,- €, na Poistné a príspevky do poisťovní 86.167,- €, na Tovary
a služby 298.620,- € a na Bežné transfery 11.200,- €. Rozpočet
na kapitálové výdavky v roku 2011 Justičnej akadémii Slovenskej republiky
nebol pridelený. Rozpočtovými opatreniami v priebehu roku došlo
k niekoľkým úpravám. Po týchto zmenách bol upravený rozpočet
nasledovný:
Výdavky celkom
643.509,-€
Kapitálové výdavky
0,- €
Bežné výdavky spolu
643.509,-€
z toho:
kategória 610 Mzdy, platy, OON
226.578,-€
kategória 620 Poistné a príspevky
82.498,36 €
kategória 630 Tovary a služby
327.203,06 €
kategória 640 Bežné transfery
7.229,58 €
Výdavky v kategórii 610, 620, 630, 640
Celkové čerpanie za rok 2011 predstavuje 643.226,05 €. Tým sme
vyčerpali rozpočet na 99,96 % z roka. Podobné čerpanie je i v jednotlivých
kategóriách:
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Kategória 610 – mzdy, platy a ostatné vyrovnania
Po úprave bol rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2011
stanovený vo výške 226.578,- € na schválený počet zamestnancov 34.
Rozpočtovým opatrením č. 51 z 24. 11. 2011 nám boli v tejto kategórii
viazané finančné prostriedky vo výške 12.776,- €. V konečnom dôsledku
nastal oproti pôvodnému schválenému rozpočtu pokles, no nebol tak
výrazný aj vzhľadom k tomu, že z dôvodu krátenia rozpočtu Justičnej
akadémie Slovenskej republiky pre rok 2011 v položke 610 – Mzdy a platy,
vedenie akadémie rozhodlo o znížení počtu pracovníkov a k 31. 12. 2011
bolo celkovo obsadených 26 funkčných pracovných miest. Pridelené
mzdové prostriedky sme vyčerpali na 99,89 %.
Kategória 620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
Finančné prostriedky boli použité na odvody z miezd
zamestnancov, odvody zo strany zamestnávateľa a odvody za lektorov
prednášajúcich na seminároch v zmysle schváleného študijného plánu pre
rok 2011. Pôvodný rozpočet v tejto kategórii predstavoval čiastku 86.167,- €.
Rozpočtovým opatrením č. 51 z 24. 11. 2011 bol upravený na čiastku
83.134,- €. Rozhodnutím ministerstva o uvoľnení záväzných ukazovateľov
v mesiaci 12/2011 bola internou úpravou rozpočtu čiastka 635,64 €
prevedená do kategórie 630. Skutočne sme v tejto kategórii vyčerpali
82.498,36 €. Z dôvodu obsadenia funkčných pracovných miest pracovníkmi
s nižším základom pre výpočet sociálneho a zdravotného poistenia je
percento poistného k mzdovým prostriedkom vyššie než napríklad na
súdoch, kde sú pracovníci s vyšším základom, ktorí prekračujú maximálnu
hranicu pre výpočet sociálneho a zdravotného poistenia. Priemerné
percento poistného k vyplateným mzdám v našej organizácii predstavuje
34,95 %.
Kategória 630 – tovary a služby
Rozpočet pred úpravou v tejto kategórii predstavoval sumu
298.620,- €. Skutočný vyčerpaný objem finančných prostriedkov v tejto
kategórii je 327.203,06 €. Pôvodná čiastka by nebola postačovala na krytie
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všetkých záväzkov v tejto kategórii. Vďaka rozpočtovému opatreniu č. 3
zo 07. 03. 2011 a rozpočtovému opatreniu č. 57 z 13. 12. 2011, ktorými nám
boli pridelené finančné prostriedky celkovo vo výške 21.340,- €.
Rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti SR boli v mesiaci 12/2011 zrušené
záväzné limity, čo nám umožnilo použiť čiastku 6 607,42 € z kategórie 640
a čiastku 635,64 € z kategórie 620 v kategórii 630. Tak sme dokázali pokryť
potreby v tejto kategórii a rozpočtové prostriedky v tejto kategórii boli
vyčerpané na 100 %.
Čerpanie na jednotlivých položkách tejto kategórie je nasledovné:
Položka 631 – cestovné náhrady
Celková suma bola v roku 2011 vyčerpaná vo výške 8.020,58 €.
Jedná sa o pracovné cesty zamestnancov akadémie na semináre
organizované v regiónoch, ako aj na zahraničné pracovné cesty, ktoré činili
6.313,68 €. Nárast oproti minulému roku je z dôvodu navýšenia počtu
účastníkov na vzdelávacích aktivitách z čoho vyplýva nevyhnutnosť účasti
zamestnancov akadémie na jednotlivých vzdelávacích aktivitách.
Položka 632 – energie, voda a komunikácia
Celková vyčerpaná čiastka na energie a vodu je 99.427,28 €.
Jedná sa o náklady na elektrickú energiu a plyn v sume 78.308,12 €,
náklady na vodné a stočné v sume 6.110,87 € a náklady na poštové
a telekomunikačné služby, kde bolo vyčerpaných 11.051,57 €. Napriek
úsporným opatreniam je uvedené čerpanie vyššie oproti predchádzajúcemu
roku z dôvodu nárastu počtu účastníkov vzdelávacích aktivít najmä
v Detašovanom pracovisku v Omšení.
Položka 633 – materiál
V roku 2011 bolo v položke 633 – Materiál celkovo vyčerpaných
72.171,35 €, čo je o 47.000,- € menej ako v roku 2010. Najväčšími
položkami v tejto kategórii sú výdavky na všeobecný materiál – 18.898,15 €
a potraviny, na ktoré sme v roku 2011 vynaložili 26.607,- €. Napriek nárastu
počtu seminárov sa nám vďaka prijatým úsporným opatreniam podarilo
znížiť čerpanie o značnú čiastku, konkrétne o 7 700,- €.
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Položka 634 – dopravné
Z celkového rozpočtu sa v roku 2011 vyčerpalo na dopravné vo
výške 13.431,30 €, čo je menej o 7.700,- € ako v roku 2010. Vyššie čerpanie
bolo len na položke 634002, spôsobené opravami osobných automobilov.
Údržba týchto áut je finančne náročná z dôvodu, že sa jedná o staré
automobily, ktoré majú najazdených okolo 300 tis. km a pre ich udržanie
v prevádzky schopnom stave je nutné vynaložiť značné finančné
prostriedky.
Položka 635 – rutinná a štandardná údržba
Čerpanie v roku 2011 dosiahlo čiastku 32.557,83 €, čo je oproti
roku 2010 nárast z dôvodu povinných prehliadok, revízií a údržby
prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení pripadajúcich v zmysle
platných noriem a vyhlášok na uvedený kalendárny rok. Vyššie náklady boli
pri revízii elektrických zariadení a rozvodov. Vzostup nákladov je spôsobený
aj z toho dôvodu, že vo väčšine prípadov už zariadenia nie sú v záruke
a prípadné poruchy musíme hradiť z vlastných prostriedkov.
Položka 636 – nájomné za nájom
Z uvedenej položky bolo v roku 2011 čerpané 1.078,84 €. Jedná sa
o prenájom pozemku v Omšení, čo vychádza zo zmluvy uzavretej so
štátnym podnikom LESY SR za zriadenie vecného bremena a prenájom
tlmočníckeho zariadenia pre potreby zabezpečenia medzinárodnej
vzdelávacej aktivity v sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky v
Pezinku.
Položka 637 – Služby
V tejto položke sme v roku 2011 vyčerpali 100.515,88 €. Oproti
minulému roku sme zaznamenali nárast výdavkov cca o 2.700,- €, čo súvisí
so zvýšeným počtom od vzdelávaných účastníkov z čoho vyplýva celkový
nárast počtu vzdelávacích aktivít. Najväčšou položkou v tejto kategórii sú
výdavky na Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Tieto
výdavky súvisia so zabezpečovaním odmien za lektorskú činnosť a prípravu
študijných materiálov na organizované vzdelávacie aktivity.
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640 – bežné transfery
V roku 2011 bolo čerpanie na uvedenej položke 7.229,58 €. Oproti
minulému roku je čerpanie na tejto položke nižšie z dôvodu, že z nej bol
v minulosti hradený členský príspevok pre EJTN (European Judical Training
Network) v celkovej sume cca 9.000,- €. Úhrada uvedeného členského
poplatku pre nasledujúci rok bude zo strany medzinárodnej organizácie
požadovaná a zo strany Justičnej akadémie Slovenskej republiky
realizovaná až v roku 2012. K poklesu čerpania došlo aj z dôvodu, že v roku
2010 sme uhradili aj jednorazový účelový členský príspevok, ktorý sme už
v roku 2011 uhradiť nemuseli, do ďalšej medzinárodnej organizácie, a to
v rámci medzinárodnej spolupráce formou vzdelávacích akcií v medzi
krajinami V4, ktoré zabezpečuje spoločnosť ERA (5.061,- €).
Plnenie počtu pracovníkov
Pre rok 2011 bol rozpísaný počet pracovníkov 34. Fyzický počet
pracovníkov bol k 31. 12. 2011 obsadený v počte 26 pracovníkov.
Prepočítaný počet pracovníkov Justičnej akadémie Slovenskej republiky
k uvedenému dátumu bol 24,82 pracovníkov.
Tvorba sociálneho fondu
Sociálny fond je tvorený a používaný v zmysle zákona č. 152/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov. Fond je tvorený percentuálnym prídelom
v zmysle kolektívnej zmluvy zo súhrnu hrubých miezd zamestnancov. Stav
sociálneho fondu k 31. 12. 2010 bol vo výške 17,- €. V roku 2011 bol
poukázaný príspevok do sociálneho fondu vo výške 1.929,37 €. Čerpanie
činilo 1.862,59 €, z čoho príspevok na stravu predstavoval 1.662,59 € a
príspevok na regeneráciu zamestnancov 200,- €. Aktuálny stav k
31. 12. 2011 bol 66,78 €.
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Porovnanie prideleného rozpočtu akadémie v rokoch 2010 a 2011

2010
2011

6.2 Poskytovanie sluţieb v Detašovanom pracovisku v Omšení
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky
v Omšení okrem bežných služieb (stravovanie, ubytovanie, ďalšie služby)
poskytuje aj relaxačné služby v rozsahu a za cenu v zmysle Metodického
pokynu č. 13/2009 zo dňa 17. 09. 2009 v znení neskorších dodatkov.
Okrem účastníkov vzdelávacích aktivít Justičnej akadémie
Slovenskej republiky, ktorí sú zároveň aj cieľovou skupinou v zmysle § 3
ods. 1 a 2 zákona o Justičnej akadémii č. 548/2003 Z. z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, poskytuje tieto služby aj účastníkom
vzdelávacích aktivít a rekreantom Inštitútu vzdelávania MS SR. Podrobný
rozpis jednotlivých služieb, či už pre cieľovú skupinu alebo Inštitút
vzdelávania MS SR vyčíslených za každý mesiac a sumárne za rok 2011 je
uvedený v tabuľke:
Mesiac / sluţba

Vírivá
vaňa

Kanadská
vaňa

Masáţ

Sauna

Bazén

Fittnes

Stolný
tenis

SPOLU za
mesiac:

Január

11,50

11,00

15,00

20,00

2,00

1,00

-

60,50

Február

56,00

43,00

30,00

48,00

38,00

4,00

-

219,00

Marec

40,00

24,00

33,00

72,00

32,00

6,00

-

207,00

Apríl IV MSSR

13,00

4,00

-

11,00

5,00

3,00

-

36,00
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Apríl

19,00

15,00

25,00

28,00

6,00

10,00

-

103,00

Máj

22,00

29,00

18,00

32,00

18,00

-

-

119,00

Jún IV MSSR

142,00

140,00

-

45,00

137,00

10,00

-

474,00

Jún

70,00

53,00

45,00

72,00

42,00

7,00

5,00

294,00

Júl

49,00

29,00

56,00

56,00

41,00

3,00

1,00

235,00

August IV MSSR

142,00

134,00

2,00

26,00

99,00

-

-

403,00

August

15,00

6,00

26,00

44,00

29,50

1,00

2,00

123,50

September

19,00

14,00

30,00

37,00

9,00

-

1,00

110,00

Október IV MSSR

-

-

-

-

4,00

-

-

4,00

Október

18,00

22,00

38,00

73,00

19,00

-

1,00

171,00

November

34,00

37,00

31,00

35,00

11,00

-

-

148,00

December

28,00

28,00

33,00

60,00

5,00

1,00

-

155,00

SPOLU za rok:

678,50

589,00

382,00

659,00

497,50

46,00

10,00

2862,00

Legenda:
Vír ivá vaňa
30 minút
Kanadská vaňa
30 minút
Masáž
20 minút
Sauna
30 minút
Bazén
60 minút
Fittnes
60 minút
Stolný tenis
60 minút
Časový rozsah poskytovania jednotlivých služie b

6.3 Ľudské zdroje
Záväzným limitom regulácie zamestnanosti pre rok 2011 bol
stanovený počet 34 zamestnancov. V roku 2011 bolo uzatvorených 205
dohôd o vykonaní práce s externými členmi pedagogického zboru Justičnej
akadémie Slovenskej republiky ako aj inými lektormi v celkovom počte
odpracovaných hodín 3814.
Základné personálne údaje spracované v tabuľkách:
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1. Delenie zamestnancov podľa veku a pohlavia – stav k 31.12.2011
Vek
do 35 r.
36 - 45
46 - 60
nad 60 r.
Celkom
Percento

Muţi
3
3
3
1
10
38,46 %

Ţeny
8
1
7
0
16
61,54 %

Celkom
11
4
10
1
26
100 %

Percento
42,31 %
15,38 %
38,46 %
3,85%
100 %
––––

2. Delenie zamestnancov podľa vzdelania a pohlavia – stav
k 31.12.2011
Dosiahnuté vzdelanie
Základné
Vyučený
Stredné odborné
Úplné stredné
Úplné stredné odborné
Vyššie odborné
Vysokoškolské
Celkom

Muţi
0
0
2
3
2
0
3
10

Ţeny
1
0
1
3
7
2
2
16

Celkom
1
0
3
6
9
5
2
26

Percento
3,84%
0%
11,54 %
23,08 %
34,62 %
19,23%
7,69 %
100 %

3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovných pomerov v roku 2011
Počet
Nástupy
Odchody

3
6
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4. Trvanie pracovného pomeru zamestnancov v roku 2011
Doba trvania
do 5 rokov
do 10 rokov
do 15 rokov
do 20 rokov
nad 20 rokov
celkom

Počet
22
4
0
0
0
26

30

Percento
84,61%
15,39 %

100%
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