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Zápisnica  
z 36. zasadnutia Rady akadémie konaného 

dňa 19.09.2013 v Pezinku 
 

 
Prítomní:  
podľa prezenčnej listiny 
JUDr. Lenka Praženková - ospravedlnená 
JUDr. Jarmila Urbancová – ospravedlnená 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie študijného plánu 2014  
3. OJS 
4. Rôzne  
5. Záver 
 
Ad. 1 

Predseda privítal prítomných, požiadal o predloženie návrhu na prípadné doplnenie 
programu dnešného zasadnutia, zároveň konštatoval, že Rada je uznášania schopná. Prítomní 
nemali žiadne pripomienky k predloženému programu zasadnutia. 

  
 
Ad. 2 

Predseda konštatoval, že rade boli zaslané podklady na zasadnutie v termíne a v tomto 
bode programu odovzdal slovo riaditeľovi.  

Riaditeľ v krátkosti informoval o prípravných prácach návrhu študijného plánu na rok 
2014. Vedenie akadémie vychádzalo zo schválených obsahových náplní vzdelávania ako aj 
z vyhodnotených anonymných dotazníkov od samotných účastníkov seminárov 
a v neposlednom rade z ekonomických možností, ktoré ponúka pridelený rozpočet. Celkovo 
je naplánovaných 173 vzdelávacích dní z toho 43 dní na KVP, 44 dní na KEP, 86 dní na KSP. 
Len pre porovnanie v roku 2013 bolo schválených 175 vzdelávacích dní. Ďalej informoval, že 
predskúškové sústredenie č. 4, ktoré Súdna rada SR zaradila do obsahovej náplne, sa bude 
realizovať v rámci prípravného vzdelávania v súlade s Koncepciou vzdelávania 
a predskúškové sústredenia sa budú realizovať v troch častiach tak, ako doposiaľ.  

Predseda otvoril diskusiu k predloženému návrhu študijného plánu. 
Dr. Bargel navrhol doplniť regionálne podujatie pre sudcov a prokurátorov s názvom 

„Aktuálna judikatúra v trestnom konaní“, ktoré sa organizovalo aj v predchádzajúcom období 
s veľkým úspechom. Vzhľadom na to, že rozpočet nedovoľuje navyšovať počet vzdelávacích 
aktivít, navrhuje, aby sa podujatie s názvom „Väzba.....“ vypustilo a do študijného plánu na 
KVP by sa zaradili tri regionálne podujatia. Prítomní súhlasili s predloženým návrhom na 
zmenu. 

Doc. Slašťan navrhol doplniť anotácie podujatí na KEP zameraných na nariadenia Brusel 
I. a II. vzhľadom na účinnosť nových nariadení v roku 2015. Presné znenie doplnenej anotácie 
bude zaslané vedúcej kancelárie akadémie tak, aby sa mohol upraviť pripravovaný program 
seminárov. Zároveň navrhol, aby sa konferencia k 10. výročiu založenia akadémie 
zorganizovala ako slávnostné dvojdňové podujatie.  

Dr. Hulla v krátkosti informoval o plánovanej konferencii, navrhuje, aby sa uskutočnila 
v historickej budove NR SR v Bratislave na prelome mesiacov marec - máj 2014 
v slávnostnej rovine. Požiadal prítomných o prednesenie návrhov na organizáciu a realizáciu 
konferencie. 
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Dr. Toman sa prikláňa k návrhu Dr. Hullu a súhlasí, aby konferencia mala slávnostný 

charakter a niesla sa v oslavnej atmosfére, čomu napomôžu aj historické priestory budovy NR 
SR v Bratislave.  

Doc. Čentéš súhlasí so slávnostným charakterom plánovanej konferencie, navrhuje pozvať 
okrem iných aj bývalých členov Rady JA SR a vedenie JA SR – všetkých, ktorí stáli pri zrode 
a budovaní akadémie, prípadne členov skúšobných komisií.    
Uznesenie č. 308: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada jednomyseľne 
schvaľuje študijný plán na rok 2014 so zapracovanými pripomienkami členov rady 
akadémie a s uvedenou finančnou výhradou – možnosť zrušenia/doplnenia vzdelávacích 
podujatí v prípade, ak MS SR v rámci rozpočtu prideleného na rok 2014 upraví 
rozpočet pre JA SR (zníženie/zvýšenie finančných prostriedkov). Schválený študijný 
plán na rok 2014 tvorí prílohu č. 1 zápisnice. 

 
Ad. 3 

Dr. Hulla informoval prítomných o počte účastníkov OJS ako aj o komplexnom 
organizačnom zabezpečení písomnej a ústnej časti OJS. V tejto súvislosti navrhol, aby sa 
otázky na písomný test z databázy skontrolovali. Návrh na kontrolu jednotlivých oblasti práva 
je nasledovný: trestné právo - Dr. Toman, Doc. Čentéš, Dr. Bargel, občianske právo - Dr. 
Bakošová, obchodné právo - Prof. Mamojka, Dr. Praženková, ústavné právo - Doc. Slašťan, 
správne právo - Dr. Urbancová. 

Návrh na kontrolu spisov potrebných na písomnú časť OJS je nasledovný: Dr. Toman 
a Dr. Bargel by skontrolovali trestné spisy pre VSÚ (20 ks), Doc. Čentéš by skontroloval 
trestné spisy pre PČP (20 ks), Dr. Petríková a Dr. Bakošová by skontrolovali civilné spisy pre 
VSÚ (13 ks), Dr. Praženková by skontrolovala obchodné spisy pre VSÚ (7 ks) a Dr. Leffler 
by skontroloval netrestné spisy pre PČP (20 ks). 

Vzhľadom na to, že písomná časť OJS sa uskutoční dňa 15.10.2013, prítomní sa zhodli na 
tom, že termín na kontrolu otázok a spisov bude stanovený na 07.10.2013. Kancelária 
akadémie zabezpečí distribúciu predmetných otázok a spisov. 

Dr. Hulla ďalej predostrel problematiku účasti na predskúškových sústredeniach, na 
ostatných troch sústredeniach určených pre jesenný termín OJS sa zúčastnilo iba 25 
účastníkov, pričom na jesenný termín OJS je prihlásených až 69 účastníkov. Vedenie 
akadémie si uvedomuje, že účasť nie je zo zákona povinná, avšak vzhľadom na 
predchádzajúce skúsenosti s kvalitou a úrovňou vedomostí účastníkov OJS sa vedenie 
domnieva, že účasť/neúčasť na predskúškových sústredeniach by mala byť zaradená do 
komplexného hodnotenia účastníka na ústnej časti OJS. Vedenie akadémie navrhuje, aby 
osobná zložka každého účastníka OJS obsahovala okrem iného aj prehľad vzdelávacích 
podujatí, na ktorých sa zúčastnil, resp. ospravedlnil svoju neúčasť. Táto informácia bude 
prednesená aj všetkým predsedom skúšobných komisií pred konaním ústnej časti OJS. 

 
Uznesenie č. 309: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada jednomyseľne 
rozhodla, že kontrola otázok na písomný test OJS z databázy akadémie ako aj spisy 
určené na písomnú časť OJS bude skontrolované v termíne do 07.10.2013 nasledovnými 
členmi rady: 

: kontrola otázok:  trestné právo - Dr. Toman, Doc. Čentéš, Dr. Bargel, občianske 
právo - Dr. Bakošová, obchodné právo - Prof. Mamojka, Dr. Praženková, ústavné  
právo - Doc. Slašťan, správne právo - Dr. Urbancová. 

  : kontrola spisov: Dr. Toman a Dr. Bargel - trestné spisy pre VSÚ (20 ks), Doc. 
Čentéš - trestné spisy pre PČP (20 ks), Dr. Petríková a Dr. Bakošová - civilné spisy pre 
VSÚ (13 ks), Dr. Praženková - obchodné spisy pre VSÚ (7 ks), Dr. Leffler - netrestné 
spisy pre PČP (20 ks). 
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Rada jednomyseľne rozhodla, že osobná zložka každého účastníka odbornej justičnej 
skúšky bude obsahovať zoznam vzdelávacích podujatí organizovaných akadémiou, na 
ktorých sa zúčastnil.  

 
Dr. Purgat informoval prítomných o problematike dvoch právnych čakateľov, ktorí boli 

neúspešní na priebežných skúškach a teda nemohli byť navrhnutí na vykonanie OJS 
v jesennom termíne 2013. V tejto súvislosti tlmočil požiadavku Generálnej prokuratúry SR, 
aby Rada zvážila schválenie mimoriadneho termínu pre dvoch PČP v mesiaci február 2014 aj 
vzhľadom na ich trojročnú čakateľskú prax, ktorá uplynie v marci 2014. Rada požiadala 
Generálnu prokuratúru SR o zaslanie oficiálnej žiadosti spolu s odôvodnením.  
Uznesenie č. 310: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala na vedomie 
informáciu týkajúcu sa požiadavky Generálnej prokuratúry SR a odporučila, aby 
Generálny prokurátor zaslal oficiálnu žiadosť na schválenie mimoriadneho termínu 
odbornej justičnej skúšky v I. štvrťroku 2014 pre právnych čakateľov prokuratúry.  

 
V závere tohto bodu programu Dr. Hulla požiadal, aby Rada JA SR prijala uznesenie 

v súlade s článkom VI. ods. 2 Skúšobného poriadku a poverila niektorého predsedu skúšobnej 
komisie dozorom na jesenný termín OJS, ten následne poverí ostatné osoby pedagogickým 
dozorom. 
Uznesenie č. 311: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada jednomyseľne 
určila v súlade s článkom VI. ods. 2 Skúšobného poriadku JUDr. Pavla Tomana ako 
predsedu komisie č. 3 na pedagogický dozor nad priebehom a výkonom písomnej časti 
odbornej justičnej skúšky.    

 
 

Ad. 3 
Dr. Hulla informoval prítomných o prebiehajúcich auditoch na akadémii. V súčasnosti je 

ukončená kontrola v rámci realizácie projektu financovaného z APVV a ešte prebiehajú dve 
finančné kontroly Ministerstva spravodlivosti SR.  
Uznesenie č. 312: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala na vedomie 
informáciu prednesenú riaditeľom akadémie o prebiehajúcich auditoch a kontrolách v 
Justičnej akadémii SR. 
 

Dr. Hulla predložil prítomným dokument “Rozbor hospodárenia plnenia príjmov 
a čerpania výdavkov za I. polrok roku 2013 v Justičnej akadémii SR“. 
Uznesenie č. 313: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala na vedomie 
informáciu o rozbore hospodárenia akadémie za I. polrok 2013. Dokument tvorí prílohu 
č. 2. 
 

Riaditeľ ďalej informoval prítomných o návrhu rozpočtu na rok 2014, ktorý bude 
v porovnaní s rokom 2012 a 2013 akadémii krátený. Pridelené finančné prostriedky 
nezabezpečujú dostatočne kvalitné služby poskytované akadémiou cieľovej skupine ako aj 
rozvoj ďalších aktivít, ktoré by v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti justičného 
vzdelávania bolo potrebné rozvíjať a upevňovať.  

Doc. Čentéš navrhuje, aby Rada poverila Dr. Tomana a Dr. Hullu návštevou ministra 
spravodlivosti SR v súvislosti s ďalším pôsobením akadémie ako aj s finančnou situáciou 
v rozpočte akadémie a na ďalšom zasadnutí by referovali o záveroch rokovania. 

Dr. Bargel navrhuje, aby vedenie vypracovalo dokument „výhradu“ ku kráteniu rozpočtu 
akadémie, ktorú by Rady JA SR per rollam schválila, následne by sa mohlo uskutočniť 
pracovné rokovanie na úrovni vedenia akadémie a ministerstva spravodlivosti.  
Uznesenie č. 314: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada poveruje vedenie 
akadémie na vypracovanie dokumentu týkajúceho sa výhrad k navrhnutému rozpočtu 
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akadémie na rok 2014 tak, aby mohla tento dokument schváliť a následne poveruje 
predsedu rady Dr. Tomana a riaditeľa akadémie Dr. Hullu na rokovanie s ministrom 
spravodlivosti s vyriešením finančných otázok akadémie na ďalšie obdobie. 
Dr. Hulla informoval o doručenej žiadosti prezidentky Združenia sudcov Slovenska 
o udelenie výnimky pri zabezpečovaní celorepublikového zasadnutia ZSS v Detašovanom 
pracovisku akadémie v Omšení. Predmetnú výnimku je možné udeliť v súlade s Inštrukciou 
MS SR č. 11/2012.  
Uznesenie č. 315: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada udeľuje výnimku 
v súvislosti s úhradou nákladov Združeniu sudcov Slovenska v súlade s Inštrukciou MS 
SR č. 11/2012 na plánované zasadnutie ZSS v Detašovanom pracovisku akadémie 
v Omšení v termíne 21.-23.11.2013.  
 
Dr. Hulla zreferoval prítomným o návrhoch projektov, ktoré akadémia podala na Komisiu EU 
s cieľom získať finančné prostriedky z EÚ fondov a skvalitniť tak vzdelávací proces. 
Jednotlivé projekty sú z oblasti civilného práva, trestného práva, hospodárskej súťaže. 
O výsledkoch bude následne Radu informovať. Prehľad podaných projektov tvorí prílohu č. 3 
zápisnice. 
Ďalej informoval prítomných o prebiehajúcom legislatívnom procese. Legislatívna komisia 
vytvorená zo zástupcov GP SR, JA SR a MS SR už bohužiaľ nefunguje, ale jej členovia 
neboli informovaní, že by bola zrušená. Preto požiadal prítomných o úzku spoluprácu 
a súčinnosť pri predkladaní legislatívnych pripomienok najmä k statusovým zákonom 
a k zákonu o JA SR.  
Uznesenie č. 316: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala na vedomie 
informácie prednesené riaditeľom o predložených návrhoch projektov 
a o prebiehajúcom legislatívnom procese.  
V rámci tohto bodu programu bol predložený návrh na doplnenie troch regionálnych podujatí 
do študijného plánu v II. polroku 2013 (koniec októbra, november 2013) na základe návrhu 
spoločnej realizácie projektu Fakulty práva Janka Jesenského v Sládkovičove (podrobnosti 
o realizácii spolupráce a o popise projektu boli členom Rady doručené pred zasadnutím).  
Dr. Hulla uvítal spoluprácu a požiadal o zaradenie do lektorského zboru odborníkov z radov 
sudcov, aby sa garantovala kvalita aplikačnej praxe na plánovaných seminároch. 
Prof. Mamojka navrhuje, aby sa tieto podrobnosti prediskutovali na osobnom stretnutí 
s riaditeľom, pretože nemá úplné informácie o podmienkach realizácie projektu a musí overiť 
možnosť doplnenia lektorov v rámci plánovaných seminárov.  
Uznesenie č. 317: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala na vedomie 
informácie o predloženom návrhu spolupráce. Na ďalšom zasadnutí bude rada hlasovať 
o pristúpení k spolupráci.  
 
Ad. 4 

Predseda v závere tohto bodu programu navrhol, aby ďalšie zasadnutie Rady bolo po 
jesennom termíne odbornej justičnej skúšky. Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne 
zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 07.11.2013 (štvrtok) so začiatkom o 09.00 hod. 
v Pezinku.     
 
V Pezinku, 23.09.2013 
 
 
Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 
 
Overil: JUDr. Pavol Toman 



P.č. Názov vzdelávacieho podujatia Anotácia Katedra Cieľová skupina Miesto konania Počet dní

1
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS 

(1. časť)

VSU+AS+SP: Praktické zručnosti budúceho sudcu (technika pojednávania, rozbor modelových procesných situácii a 

postupov); Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava 

rozhodnutí, písomné vyhotovenie súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.                                                                                                             

PČP: Praktické zručnosti budúceho prokurátora (rozbor modelových procesných situácii a postupov); Rozbor 

procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava podaní prokurátora, 

písomné vyhotovenie procesných úkonov prokurátora, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.                                                                                                                         

KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

2
Predskúškové sústredenie na jarný termín  OJS 

(2. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Občianske právo hmotné, Občianske právo procesné; Obchodné právo; 

Medzinárodné právo súkromné a procesné; Právo európskej únie; Zákonník práce, Zákon o rodine, zamerané na 

metodológiu výkladu práva.
KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

3
Predskúškové sústredenie na jarný termín  OJS 

(3. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Správne a finančné právo; Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné; 

Ústavné právo; Organizácia súdov a prokuratúry; Medzinárodné a európske trestné právo. 
KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

4
Predskúškové sústredenie na jarný termín  OJS 

(4. časť)

Zamerané na krízovú komunikáciu (komunikačné zručnosti sudcu a prokurátora ako znak kvality práva; úroveň 

komunikačných zručností a ich vplyv na rozhodovanie sudcu a prokurátora); úroveň komunikačných zručností – 

nácviky v simulovaných situáciách (video tréning); rétoriku (verejné vystupovanie; sebaprezentácia, psychologická 

rétorika na súde a prokuratúre; každodenné dilemy „dobrého sudcu/prokurátora“); nácviky konkrétnych tém s 

video tréningom; profesionálnu etiku (štatút sudcu, základné práva).

KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 3

5
Predskúškové sústredenie na jesenný termín 

OJS (1. časť)

VSU+AS+SP: Praktické zručnosti budúceho sudcu (technika pojednávania, rozbor modelových procesných situácii a 

postupov); Rozbor procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava 

rozhodnutí, písomné vyhotovenie súdnych rozhodnutí, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.                                                                                                             

PČP: Praktické zručnosti budúceho prokurátora (rozbor modelových procesných situácii a postupov); Rozbor 

procesných situácii na základe konkrétneho skutkového stavu, štúdium spisu a príprava podaní prokurátora, 

písomné vyhotovenie procesných úkonov prokurátora, konzultácie písomných vyhotovení s lektorom.                                                                                                                         

KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

6
Predskúškové sústredenie na jesenný termín  

OJS (2. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Občianske právo hmotné, Občianske právo procesné; Obchodné právo; 

Medzinárodné právo súkromné a procesné; Právo európskej únie; Zákonník práce, Zákon o rodine, zamerané na 

metodológiu výkladu práva.

KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

7
Predskúškové sústredenie na jesenný termín  

OJS (3. časť)

Rozbor otázok na ústnu časť OJS: Správne a finančné právo; Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné; 

Ústavné právo; Organizácia súdov a prokuratúry; Medzinárodné a európske trestné právo.
KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 4

8
Predskúškové sústredenie na jesenný termín  

OJS (4. časť)

Zamerané na krízovú komunikáciu (komunikačné zručnosti sudcu a prokurátora ako znak kvality práva; úroveň 

komunikačných zručností a ich vplyv na rozhodovanie sudcu a prokurátora); úroveň komunikačných zručností – 

nácviky v simulovaných situáciách (video tréning); rétoriku (verejné vystupovanie; sebaprezentácia, psychologická 

rétorika na súde a prokuratúre; každodenné dilemy „dobrého sudcu/prokurátora“); nácviky konkrétnych tém s 

video tréningom; profesionálnu etiku (štatút sudcu, základné práva).

KSP VSÚ+AS+SP+PČP DP JA SR Omšenie 3

9
Zvládanie záťažových situácii a nácvik 

relaxačných techník 

Zvládanie záťažových situácií a stresu; praktická relaxácia s cieľom okamžitej využiteľnosti získaných informácií; 

problematika záťaže, efektívne techniky zvládania stresových situácií a prevencia syndrómu vyhorenia; interaktívna 

forma, nácvik v praktických cvičeniach. 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

Študijný plán pre rok 2014 (schválený Radou JA SR dňa 19.9.2013)

Príloha č.1

Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín (KSP) 

Interdisciplinárne a behaviorálne podujatia (KSP)

Príprava na odbornú justičnú skúšku (KSP)



P.č. Názov vzdelávacieho podujatia Anotácia Katedra Cieľová skupina Miesto konania Počet dní

10 Komunikácia s médiami
Podiel médií na obraze justície a ofenzívna komunikácia; justičný predstaviteľ na obrazovke a jeho pozitívny obraz; 

krízová mediálna komunikácia.
KSP

funkcionári súdov a 

prokuratúr + hovorcovia
DP JA SR Omšenie 2

11
Školenie školiteľov (zručnosti "dobrého" 

lektora)

Nové metódy v oblasti vzdelávania dospelých; využívanie komunikačných a technických prostriedkov na zaujatie 

publika; praktické cvičenia a tréning nových zručností.
KSP

externí členovia 

pedagogického zboru JA 

SR

PK (celoslovenské 

podujatie)
1

12 Filozofia práva Pramene práva, spravodlivosť, metodológia práva, teória práva. KSP S+P
PK (celoslovenské 

podujatie)
1

13 Krízová komunikácia Praktický výcvik zvládania krízových komunikačných situácií, praktický výcvik sebaprezentácie a rétoriky. KSP FMS+FMP (VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

14 Zodpovednosť za škodu podľa Zákonníka práce Rozbor aktuálne aplikačnej praxe; rozbor jednotlivých druhov zodpovednosti. KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

15
Aktuálna rozhodovacia činnosť 

špecializovaných rodinných senátov

Občiansky súdny poriadok upravujúci agendu rodinného práva na súdoch. Vyživovacia povinnosť, určovanie výšky 

výživného. Konanie podľa tretej časti piatej hlavy –  starostlivosť súdu o maloletých, konanie o osvojiteľnosti, o 

osvojenie, opatrovnícke konanie. Problematika výkonu rozhodnutí rodinných veciach. Zisťovanie majetku 

povinného rodiča – daňové priznanie, výkazy majetku a záväzku, súvahy. Predčasné opatrenia, ktorými sa deti 

zverujú do opatrovateľskej starostlivosti. Medzinárodné únosy detí. (pokračovanie z roku 2012, 2013)

KSP S+VSÚ+(P) DP JA SR Omšenie 2

16 Psychológia výsluchu dieťaťa
Problematika výsluchu dieťaťa - vedenie výsluchu, problematika vierohodnosti výpovedí, správne kladenie otázok 

pri zadávaní znaleckých posudkov a optimálne využitie záverov vyplývajúcich zo znaleckých posudkov. 
KSP S+VSÚ+(P) PK, BB, KE 1

17 Obchodný register, aplikačné problémy 

Aktuálne aplikačné problémy. Najčastejšie chyby v registrovom konaní .Zápis zmeny a výmaz sídla obchodnej 

spoločnosti z obchodného registra. Elektronizácia obchodného registra. Podujatie organizované v spolupráci s MS 

SR za účelom odbornej diskusie pri príprave legislatívnych zmien obchodného registra. 

KSP S+VSÚ+(P+PČP)
PK celoslovenské 

podujatie 
1

18 Obchodný register, aplikačné problémy 

Aktuálne aplikačné problémy. Najčastejšie chyby v registrovom konaní .Zápis zmeny a výmaz sídla obchodnej 

spoločnosti z obchodného registra. Elektronizácia obchodného registra. Podujatie organizované v spolupráci s MS 

SR za účelom odbornej diskusie pri príprave legislatívnych zmien obchodného registra. 

KSP S+VSÚ+(P+PČP)
PK celoslovenské 

podujatie 
1

19 Priemyselné práva, nekalá súťaž

Nekalá súťaž v oblasti autorského práva a  v oblasti  priemyselných práv na označenia s osobitným zreteľom na 

ochranné známky, doménové mená a obchodné mená. Posudzovanie zmlúv súdmi z pohľadu nekalej súťaže. Vzťah 

ochrany pred nekalou súťažou a osobitnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva. Porušovanie práv 

predmetov duševného vlastníctva na internete (osobitne práv z ochrannej známky, obsah web stránok a spôsob 

jeho preukázania - notárske zápisnice). Rozbor rozsudkov CERESNYE a BARACK. Inštitút peňažnej zábezpeky pri 

nariadení predbežného opatrenia. 

KSP S+P
PK (celoslovenské 

podujatie)
1

20
Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, 

reštrukturalizácia
Aplikačné problémy cezhraničných konkurzov; legislatívne zámery. Spory vyvolané konkurzom. KSP S+VSÚ+(P+PČP) DP JA SR Omšenie 2

21
Obchodné tuzemské a medzinárodné 

záväzkové vzťahy, aplikačné problémy

Rozbor jednotlivých náležitostí zmlúv podľa Obchodného zákonníka - kúpna zmluva, zmluva o dielo, neplatnosť 

zmlúv, podmienky a následky odstúpenia od zmluvy . INCOTERMS, záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode.  

Aktuálna judikatúra.

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

22 Kapitálové obchodné spoločnosti
Konanie za spoločnosť, postavenie prokuristu, neplatnosť uznesení valného zhromaždenia, vznik a zánik 

členstva, zodpovednosť a konflikt záujmov štatutárneho orgánu, podmienky likvidácie spoločnosti.
KSP S+P+(VSÚ) DP JA SR Omšenie 2

23
Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z 

vystavenia zmenky, šeku 

Blanko zmenka, vyplňovacie práva k blanko zmenke. Námietky voči plateniu zmenky. Koncentračná zásada v 

zmenkovom konaní a zmenkový proces. Aplikačné problémy, aktuálna judikatúra. KSP S+VSÚ+(P+PČP) PK, BB, KE 1

Rodinné právo, pracovné právo (KSP)

Obchodné právo (KSP)

Občianske právo (KSP)



P.č. Názov vzdelávacieho podujatia Anotácia Katedra Cieľová skupina Miesto konania Počet dní

24
Vymožiteľnosť práva v SR, aplikačné problémy 

v občiansko-súdnom konaní

Aplikačné problémy v občiansko-súdnom konaní - rozbor súčasnej platnej právnej úpravy a úvahy de lege ferenda s 

dôrazom na vymožiteľnosť práva v SR. Vymožiteľnosť práva v kontexte súdnej exekúcie - úprava núteného výkonu 

rozhodnutia; predmet úpravy Exekučného poriadku; postavenie účastníkov konania; rozhodcovský rozsudok ako 

exekučný titul.

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

25
Neplatnosť právnych úkonov a ich následky, 

bezdôvodné obohatenie

Vznik, právna úprava, povinnosť vydania bezdôvodného obohatenia. Povinnosti a postavenie povinného a 

oprávneného. Osobitné skutkové podstaty vzniku bezdôvodného obohatenia. Absolútna neplatnosť právneho 

úkonu. Náhrada škody, osobitné druhy. Rozbor aktuálnej judikatúry.

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

26
Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor 

praktických prípadov-workshop)

Záväzkové a vecné právo – vznik a zánik z pohľadu hmotného a procesného práva. Náhrada škody spôsobenej 

nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom v súvislosti so zápisom vecných práv – súhrn 

judikatúry. (pokračovanie z roku 2012, 2013)
KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

27. Spotrebiteľské zmluvy v praxi

Spotrebiteľské zmluvy – všeobecné otázky, vymedzenie a účel úpravy, vplyv európskeho práva, spolupráca 

vnútroštátnych súdov a SD EÚ. Štandardné zmluvné podmienky a ich osobitosti, nekalé praktiky podnikateľov, 

podomový a zásielkový predaj. Spotrebiteľská kúpa, bankové zmluvy, zmluvy s nebankovými spoločnosťami, služby 

sieťových odvetví (telekomunikácie). Presadzovanie spotrebiteľského práva – individuálne žaloby, kolektívne 

presadzovanie práv spotrebiteľov a výkon rozhodcovských rozsudkov s dôrazom na právo EÚ; procesné špecifiká. 

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

28.
Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra 

ESĽP

Predbežné opatrenia. Právo na súkromie. Sudcovia a ochrana osobnosti. Reklama a ochrana osobnosti. Náhrada 

nemajetkovej ujmy: kritériá, predpoklady, výška, praktické skúsenosti. Praktické skúsenosti s právom na opravu a s 

právom na odpoveď v zmysle tlačového zákona. Prehľad aktuálnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v 

Štrasburgu a NS SR. (pokračovanie z roku 2012, 2013)

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

29. Seminár v rámci projektu APVV Názov seminára ako aj podtémy seminára budú určené zodpovedným riešiteľom projektu APVV v októbri 2013. KSP S+P+(VSU+PČP+AS)
PK (celoslovenské 

podujatie)
1

30. Seminár v rámci projektu APVV Názov seminára ako aj podtémy seminára budú určené zodpovedným riešiteľom projektu APVV v októbri 2013. KSP S+P +(VSU+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

31. Predbežné opatrenia v sporovom konaní
Rozbor aktuálnej rozhodovacej činnosti súdov; podmienky nariadenia predbežného opatrenia podľa § 74 O.s.p.; 

náležitosti predbežného opatrenia; zánik predbežného opatrenia; zabezpečenie dôkazu podľa § 78 a § 78b O.s.p.
KSP S+(VSU+AS) DP JA SR Omšenie 2

32.

Uznávanie a výkon rozhodcovských rozhodnutí, 

zrušenie rozhodcovských rozsudkov 

(rozhodcovské konanie, rozhodcovské doložky)

Pojem a význam arbitrážneho konania, arbitrážneho nálezu. Dosiahnutie nápravy spôsobenej nezákonným 

rozhodcovským rozsudok. Rozhodcovské konanie v spotrebiteľských veciach. Dôsledky rozhodcovskej doložky. 

Rozbor rozsudkov Európskeho súdneho dvora a NS SR (C-240/98; C-40/08; C-429/05).

KSP S+P DP JA SR Omšenie 2

33. Kontradiktórnosť civilného procesu Konanie na súde, trovy konania, súdne poplatky, zabezpečovacie prostriedky. KSP VSÚ+AS+(PČP) PK, BB, KE 1

34.
Technika pojednávania a rozbor procesných 

modelových situácií (workshop)

Podujatie bude organizované formou workshopu, nácvik modelových situácii a vyhotovovania súdnych rozhodnutí; 

podmienky konania a príprava pojednávania; dokazovanie; odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu; 

interaktívna forma pre získavanie vlastnej dôvery a dôveryhodnosti pri pojednávaní.
KSP FMS+(VSU) PK, BB, KE 1

35.
Exekučné právo - aplikačné problémy 

exekučného konania

Postavenie súdneho exekútora, jeho zodpovednosť za škodu v exekučnom konaní, inštitút predbežného opatrenia v 

exekučnom konaní, exekučný titul, prechod práv a povinností z exekučného titulu, právne prostriedky obrany 

povinného v exekučnom konaní, ochrana práv spotrebiteľa v exekučnom konaní, exekúcia justičných pohľadávok, 

vzťah exekučného konania a O.s.p.. 

KSP S+VSÚ+(P+PČP) PK, BB, KE 1

1 Kontradiktórny proces
Problematika dokazovania na hlavnom pojednávaní. Kontradiktórnosť - pojem, história. Dôkazné bremeno a jeho 

realizácia v praxi. Kontradiktórnosť na prvom stupni po zrušení rozsudku odvolacím súdom. 
KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

2 Právny styk s cudzinou

Zásada špeciality. Právna pomoc (aktívna) – zabezpečovanie dôkazov pre SR. Právna pomoc (pasívna)– vykonávanie 

dôkazov na území SR.  Právny základ: reciprocita; najpoužívanejšie medzinárodné právne nástroje (zmluvy). 

Extradícia: základné druhy vydania; základné zásady pre spracovanie dožiadania; podmienky a nevyhnutné 

podklady pri predkladaní žiadosti. 

KVP S+P+(VSU+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

Trestné právo (KVP)

Katedra verejného práva (KVP) 
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3 Trestné činy proti životnému prostrediu

Aktuálne informácie (vecné aj legislatívne) v súvislosti s trestnou činnosťou nakladania s odpadmi. Problematika 

odhaľovania a dokazovania v oblasti neoprávneného zhodnocovania odpadu (rozoberanie autovrakov a domácej 

elektronicky a pod.). Prípadové štúdie. 

KVP S+P DP JA SR Omšenie 2

4
Aktuálne trendy trestného postihu 

ekonomickej kriminality

Princíp ultima ratio. Zásada subsidiarity trestnoprávnej represie. Miera opatrnosti poškodeného. Princíp právo patrí 

bdelým. 
KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

5 Počítačová kriminalita

Aktuálne trendy foriem počítačovej kriminality (hacking, počítačové pirátstvo, cracking, sniffing, cybersquatting 

atď.). Problematika odhaľovania a dokazovania počítačovej kriminality v rámci trestného konania. Dohovor ETS 185 

Cybercrime. Smernica EP a Rady 2013/40/EU z 12.08.2013 o útokoch na infosystémy, ktorou sa nahrádza Rámcové 

rozhodnutie Rady 2005/222/SVV. 

KVP S+P+(VSU+PČP) DP JA SR Omšenie 2

6 Drogová kriminalita
Drogové TČ, obvyklá dávka, rozsah činu a nadväzujúce trestné činy. Kriminologické a medicínske aspekty drogovej 

trestnej činnosti. 
KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

7
Obete trestných činov, násilie na ženách, 

deťoch a ostatných objektoch trestných činov

Násilné činy v párových vzťahoch a využitie inštitútu väzby. Deti ako prostriedok na vydieranie partnera. Formy 

právnych pomoci pri týraných ženách. Práva obetí trestných činov v trestných konaniach členských krajín EU. PON-

pomoc obetiam násilia. 

KVP S+P+(VSÚ+PČP) DP JA SR Omšenie 2

8 Organizovaný zločin

Skúsenosti s bojom proti organizovanému zločinu v SR (Úrad Špeciálnej prokuratúry, Špecializovaný trestný súd). 

Vybraná kazuistika. Základné oblasti, v ktorých organizovaný zločin pôsobí. Charakteristika a typy páchateľov. 

Spôsob dokazovania. Problematika inštitútu informátora. 

KVP S+P+(VSÚ+PČP) DP JA SR Omšenie 2

9 Ukladanie a premena trestov odňatia slobody
Problematika ukladania trestov. Alternatívne tresty. Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. 

Tresty domáceho väzenia. Tresty povinnej práce. 
KVP S+P+(VSÚ+PČP) DP JA SR Omšenie 2

10 Správne súdnictvo KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

11
Postavenie a činnosť Ústavného súdu vo vzťahu 

k všeobecným súdom
KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS)

PK (celoslovenské 

podujatie)
1

12
Právo na súdnu a inú právnu ochranu v praxi ÚS 

SR
Právo na súdnu a inú právnu ochranu podľa článkov 46 až 50 Ústavy SR a ich praktické uplatnenie v praxi. KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

13

Seminár pre probačných a mediačných 

úradníkov (1. časť) "Trestná mediácia ako 

alternatíva k riešeniu sporov v trestnom 

konaní"

Podstata mediácie v trestnom konaní. Úlohy PaMÚ vyplývajúce zo zákonnej úpravy. Zákonné oprávnenia 

mediátora. Právne nástroje. Úvahy de lege ferenda. 
KVP PaMU PK, BB, KE 1

14
Seminár pre probačných a mediačných 

úradníkov (2. časť)

Probácia pred rozhodnutím súdu; Aplikácia trestu povinnej práce; Výkon trestu povinnej práce "s medzinárodným 

prvkom" (výkon trestu povinnej práce v rámci iného štátu EÚ alebo výkon trestu povinnej práce cudzinca v SR)
KVP PaMU PK, BB, KE 1

15 Seminár pre súdnych tajomníkov (1. časť) Súdne poplatky a trovy. Problematika úschov. Spravovací a kancelársky poriadok. KVP ST PK, BB, KE 1

16 Seminár pre súdnych tajomníkov  (2. časť) 
Podtémy seminára budú doplnené dodatočne po konzultácii s MS SR a požiadaviek ST (vyplývajúce z 1. časti 

seminára, kt. sa bude konať v prvom polroku)
KVP ST PK, BB, KE 1

17
Súdne poplatky, rozhodnutia súdu vo 

vykonávacom konaní

Trovy konania v trestnom konaní vo všeobecnej rovine. Rozbor praktických prípadov súvisiacich s poplatkami a 

trovami. Trovy konania v trestnom konaní - aplikačné problémy. KVP VSU+(PČP+AS) PK, BB, KE 1

Probácia a mediácia (KVP)

Vzdelávanie pre súdnych tajomníkov (KVP)

Regionálne vzdelávanie (KVP)

Správne právo (KVP)

Ústavné právo (KVP)
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18

Prejudiciálna otázka podľa článku 267 Zmluvy o 

fungovaní EÚ. Judikatúra Súdneho dvora EÚ 

pre oblasť policajnej a súdnej spolupráce v 

trestných veciach.

Procesné predpoklady položenia predbežnej otázky v práve EÚ podľa Lisabonskej zmluvy. Predbežná otázka v 

slovenskom trestnom práve. Hmotnoprávne otázky:    predmet predbežnej otázky podľa práva EÚ;  všeobecná 

záväznosť riešenia predbežnej otázky Súdnym dvorom EÚ. Prehľad judikatúry SD EÚ a jej aplikácia v aktuálnej praxi 

súdov  

KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

19
Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom 

práve
aktuálna judikatúra v trestnom konaní,  judikatúra súdov SR, rozbor konkrétnych rozhodnutí KVP S+P+(VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

1 Francúzsky jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

2 Francúzsky jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

3 Nemecký jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

4 Nemecký jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

5 Anglický jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

6 Anglický jazyk - právnická terminológia Právnická terminológia podľa požiadaviek prihlásených účastníkov KEP

úspešní absolventi 

testovania jazykových 

znalostí + 

S+P+(VSU+PČP+AS)

DP JA SR Omšenie 3

Jazykové vzdelávanie (KEP)

Katedra medzinárodného, európskeho práva a cudzích jazykov (KEP) 

Celoslovenské aktivity (KEP)
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7

Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným 

prvkom a určenie rozhodného práva (nové 

nariadenie Brusel I., Brusel II., Rím I. a Rím II.)

Pôsobnosť nového nariadenia Bruselu I. (účinnosť 01/2015) – vecná, časová, osobná, teritoriálna. Príslušnosť 

výlučná, podrobenie sa príslušnosti, príslušnosť dohodnutá, príslušnosť všeobecná, príslušnosť daná na výber, vo 

veciach poistných, spotrebiteľských a pracovných zmlúv. Predbežné opatrenia. Prieskum príslušnosti národným 

súdom. Výklad nariadenia Rím I (vývoj kolízne úpravy v EÚ, rozsah pôsobnosti nariadenia, voľba práva, kolízne 

normy pri absencii voľby práva). Výklad nariadenia Rím I - (kolízna úprava chrániaca slabšiu stranu a ďalšie kolízne 

kritériá). Výklad nariadenia Rím II (pôsobnosť nariadenia a jednotlivé kolízne pravidlá). Výklad nariadenia Rím II - 

pokračovanie (jednotlivé kolízne pravidlá).                                   

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 3

8

Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území 

SR, rodinné právo, medzinárodné osvojenie, 

medzištátne únosy detí, majetkové režimy 

manželov, súvisiaca rozhodovacia činnosť 

Európskeho

Súdneho dvora v Luxemburgu 

Príslušnosť súdov v konaní a uznanie cudzích rozhodnutí. Príslušnosť súdov v konaní a výkon cudzích rozhodnutí. 

Podmienky uznania vykonateľnosti, prekážky vykonateľnosti a uznania. (seminár by nadväzoval na realizovaný 

projektový seminár krajín V4+ ERA z roku 2013)

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

9

Právny styk s cudzinou: v kontexte nariadení 

o doručovaní súdnych a mimosúdnych 

písomností a spolupráce pri vykonávaní 

dôkazov v občianskych a obchodných veciach 

štátov EÚ

Rozsah a novinky v oblasti justičnej spolupráce v civilných veciach v EÚ. Výklad nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach. 

Haagsky dohovor o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine vo veciach občianskych a obchodných 

z 15.11.1965 (č. 85/1982 Zb.). Doručovanie na základe bilaterálnych zmlúv a bez zmluvného základu. Výklad 

nariadenia Rady (ES) č 1206/2001 o spolupráci členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a 

obchodných veciach. Haagsky dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z 

18.03.1970 (129/1976 Zb.). Cezhraničný dokazovania na základe bilaterálnych zmlúv a bez zmluvného podkladu. 

Praktická práca s Európskym súdnym atlasom a formulármi na webe Haagskej konferencie medzinárodného práva 

súkromného. 

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

10 Aplikácia práva EÚ v praxi všeobecných súdov 
Najčastejšie chyby pri transpozícii smerníc. Možnosť eurokonfordného výkladu európskeho práva. Aplikácia 

európskeho práva Ústavným súdom SR. 
KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

11

Európsky platobný rozkaz, európske konanie s 

nízkou hodnotu sporu a nové nariadenie 

európskom osvedčení o dedičstve

Príslušnosť súdu na vydanie EPR. Preskúmateľnosť návrhu na vydanie EPR. Zamietnutie alebo vydanie EPR. Účinky 

podania odporu proti EPR.  Nariadenie č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a 

prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (uplatňuje sa 

od 08/2015)

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

12 Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ 

Seminár určený pre tých,  ktorí doteraz nemali možnosť sústavnejšie študovať základné princípy práva EU. Jeho 

cieľom je formou praktických otázok a odpovedí a prípadových štúdií ponúknuť praktikujúcemu právnikovi základnú 

orientáciu v cudzom právnom poriadku, s ktorým sa zatiaľ skôr náhodne sem tam stretáva. Seminár bude vedený 

interaktívne s dostatočným priestorom pre otázky a diskusiu. Z obsahu: 1) Identifikácia prameňov európskeho 

práva a ich vyhľadanie online: - Primárne právo (zmluvy), - Sekundárne právo (nariadenia, smernice, rozhodnutia), - 

Ďalšie praktické pramene a informácie o práve EU online, - Judikatúra Súdneho dvora, ich vyhľadanie, práce s ňou a 

ich význam pre vnútroštátnu aplikačnú prax. 2) Publikácie  a publicita európskeho práva: - Absencia slovenskej 

verzie právneho predpisu, - Rozpornosť jednotlivých jazykových verzií predpisu, - Oprava vyhláseného znenia 

predpisu (oznámenie o chybe v Úradnom vestníku). 3) Výklad práva EU: - Zvláštnosti výkladu práva EU 

vnútroštátnymi orgánmi, - Porovnávací jazykový výklad, - Autonómia právneho poriadku EU, - Argumentácia 

účelom a zmyslom právnej úpravy. 

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

13 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ

Seminár na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ a praxe českých a slovenských súdov približuje základné princípy 

vnútroštátnej aplikácie úniového práva. Seminár bude vedený interaktívne s dostatočným priestorom pre otázky a 

diskusiu. Z obsahu: Priamy účinok. Nepriamy účinok (zosúladený výklad). Prednosť práva EU. Reflexia prednosti v 

doterajšej ústavnej judikatúre českej a slovenskej. Obecný režim vymáhania úniového práva českými súdmi: 

procesná autonómia členského  štátu. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením práva EÚ. Ochrana základných 

práv v Európskej únii a ich aplikácia sudcom obecného súdu členského štátu. 

KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) DP JA SR Omšenie 2

14
Aktuálne otázky disciplinárnej zodpovednosti 

sudcov, komparatívny pohľad z ČR 

Disciplinárne zavinenie a jeho posúdenie súdom. Podmienky začatie disciplinárneho konania. Odôvodnenie 

návrhov na začatie konania. Právo na obhajobu v disciplinárnom konaní. Disciplinárne potrestanie a jeho účinky. 
KEP S+(P) DP JA SR Omšenie 2

15
Možnosti súdnej ochrany práva EÚ z pohľadu 

súdneho dvora a vnútroštátnych súdov 

Prejudiciálne konanie na vnútroštátnom súde a súdnom dvore - účel a podmienky konania. Preskúmavanie súladu 

vnútroštátneho práva s právom EÚ. Limity aplikácie úniového práva vnútroštátnymi súdmi. 
KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

16
Efektívne využitie počítača, internetu a 

právnických vyhľadávačov - 1. časť

1.) Všeobecný úvod k systému fungovania a k používaniu počítača. 2). Základy vyhľadávania na internete. 3). 

Internetový portál Justičnej akadémie - www.ja-sr.sk.  4). Zbierka zákonov. 5). EUR-lex – Úradný vestník. 
KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

17
Efektívne využitie počítača, internetu a 

právnických vyhľadávačov - 2. časť

1) Ústavný súd Slovenskej republiky. 2) Ústavný súd Českej republiky. 3) EJN – Európska justičná sieť.  4) Eur_Lex, N-

Lex. 5) Rada Európy. 6) ASPI. KEP S+P+(VSÚ+PČP+AS) PK, BB, KE 1

Regionálne vzdelávanie (KEP)

Spoločné aktivity KSP + KEP + KVP



P.č. Názov vzdelávacieho podujatia Anotácia Katedra Cieľová skupina Miesto konania Počet dní

1 Československé právnické dni 2014
KEP, KSP, 

KVP
pozvaní hostia DP JA SR Omšenie 1

2. Konferencia - 10. výročie JA SR
KEP, KSP, 

KVP
pozvaní hostia DP JA SR Omšenie 1

3.
Konferencia v rámci projektu APVV „Ingerencia 

súdov do súkromnoprávnych zmlúv“

KEP, KSP, 

KVP
pozvaní hostia DP JA SR Omšenie 1

4. OJS - jarný termín 01.04.2014 - písomná časť, 08.-09.04.2014 - ústna časť
KEP, KSP, 

KVP
JA Pezinok

5. OJS - jesenný termín 30.09.2014 - písomná časť, 06.-07.10.2014 - ústna časť
KEP, KSP, 

KVP
JA Pezinok
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Príloha č. 2 

 

 

Rozbor hospodárenia 
plnenia príjmov a čerpania výdavkov za I. polrok roku 2013 v Justičnej akadémii SR 

 
A) Príjmy: 

Rok 2013:  
Justičná akadémia SR má v roku 2013 v kategórii 200 Nedaňové príjmy stanovený záväzný 
ukazovateľ príjmov vo výške 26 068,00 €. Jeho plnenie za I. polrok 2013 na zdroji 111 
predstavuje sumu  10 459,53 €, čo je v percentuálnom vyčíslení 40,12 %. Z dôvodu krátenia 
rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 Tovary a služby stanovený záväzný ukazovateľ 
príjmov nie sme schopní splniť v plnej výške, nakoľko sa tento priamo odvíja od rozpočtu 
v tejto kategórii (platby za tovary v prevádzke DP Omšenie). V treťom štvrťroku 2013 máme 
plánované vzdelávacie aktivity s medzinárodnou účasťou a tiež pracovné stretnutia súdov, 
kde budú poskytované služby hradené, čo bude mať za následok čiastočné plnenia 
stanoveného záväzného ukazovateľa príjmov pre tento rok, nie však ako sme už uviedli, 
v plnej predpísanej sume.  
Na základe dodatku č. 1 a č. 2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0518-11 pre rok 
2013 bol rozpočet na riešenie projektu schválený vo výške 51 120,00 €. Príjmy na zdroji 14 

boli z tohto dôvodu 21 287,56 €, t.j. 100 %. 
Rok 2012: 
Justičná akadémia SR mala na rok 2012 v kategórii 200 Nedaňové príjmy  záväzný ukazovateľ 
príjmov vo výške 26 068,00 €. V I. polroku 2012 sme plnili príjmy v sume 11 740,89 €, čo 
predstavovalo v percentuálnom vyčíslení 45,04 %. Plnenie príjmov v porovnaní s rokom 2013 
bolo vyššie len o 1 281,36 €, t. j. 4,93 % napriek tomu, že v roku 2012 nám nebol krátený 
rozpočet v kategórii 630 tovary a služby, od ktorej sa priamo odvíja plnenie príjmov.  

B) Výdavky:  

Rok 2013: 
Výdavky Justičnej akadémie SR na rok 2013 sú stanovené v sume 602 462,00 €. Skutočné 
čerpanie za sledované obdobie je v sume 304 492,75 €, v percentuálnom vyčíslení plnenie na 
49,09 %. 
Z toho : 
Kategória 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – výdavky sú 
stanovené v tejto kategórii záväzným ukazovateľom vo výške 238 581,00 €. Skutočné 
čerpanie je v sume  89 170,30 €. Vyčíslené plnenie v percentách je vo výške 37,38 %. 
Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní - záväzným ukazovateľom stanovený vo 
výške 88 275,00 €. Skutočné čerpanie je v sume 41 778,76 €. Vyčíslené plnenie v percentách 
je vo výške 47,33 %. 
Kategória 630 Tovary a služby - táto kategória rozpočtu  má stanovené výdavky záväzným 
ukazovateľom v sume  264 556,00 €. Skutočné čerpanie je v sume  168 597,86 €. Vyčíslené 
plnenie v percentách je vo výške 63,73 %. 
Kategória 640 Bežné transfery – výdavky v tejto kategórii boli stanovené záväzným 
ukazovateľom v sume 11 050,00 €, následne upravené rozpočtovým opatrením na sumu 
12 850,00 €. Skutočné čerpanie je v sume 4 945,83 €. Vyčíslené čerpanie v percentách je vo 
výške 38,49 %. 
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Kategória 700 Kapitálové výdavky – celkové výdavky stanovené rozpočtovými opatreniami 
v sume 15 970,00 €. Za sledované obdobie nebolo v tejto kategórii žiadne čerpanie.  
Rok 2012:  
Pôvodný schválený rozpočet výdavkov v roku 2012 bol v sume 652 316,00 €. Na základe 
našej žiadosti Spr. 4466/2012/640-1 zo dňa 22. 10. 2012 bol rozpočtovým opatrením č. 77 zo 
dňa 29. 11. 2012 upravený na sumu 677 766,00 €. Skutočné čerpanie na zdroji 111 bolo za                
I. polrok 2012 v sume 337 269,23 €, v percentuálnom vyčíslení 51,70 %.  
Z toho: 
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - výdavky 
stanovené záväzným ukazovateľom boli v sume 238 581,00 €. Skutočné čerpanie bolo 
v sume 87 914,81 €, čo  v percentuálnom vyčíslení bolo plnenie na 36,85  %. 
Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní - boli v rámci rozpočtu stanovené v sume  
88 275,00 €. Skutočné čerpanie na tejto kategórii bolo v sume 34 907,49 €, v percentuálnom 
vyčíslení  bolo  plnenie na  39,54  %. 
Kategória 630 Tovary a služby - táto kategória rozpočtu mala stanovené výdavky v sume  
313 460,00 €. Skutočné čerpanie bolo v sume 205 703,02 €,  čo v percentuálnom vyčíslení 
predstavovalo  plnenie vo výške  65,62 %. 
Kategória 640 Bežné transfery - výdavky tejto kategórie boli stanovené v sume 12 000,00 €. 
Skutočné čerpanie bolo v sume  8 743,91 €, čo bolo v percentuálnom vyčíslení plnenie na  
72,87  %. 
Kategória 700 Kapitálové výdavky - v  I. polroku 2012 Justičná akadémia SR nemala 
schválené rozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky.  
Kategória 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Rok 2013: 
Rozpočet prostriedkov v uvedenej kategórii je pre rok 2013 stanovený v sume 238 581,00 €. 

Čerpanie v sledovanom období predstavuje sumu 89 170,30 €, čo je v percentuálnom 

vyčíslení 37,38 %. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku a tiež sledovanému obdobiu 

v predchádzajúcom roku, nie je v tejto kategórii vytvorená žiadna, ani minimálna rezerva, 

nakoľko voľné funkčné miesta boli od marca 2013 obsadené v počte 29 z možných 30. Listom 

č. 15518/2011/41-24727 zo dňa 03. 05. 2012 s účinnosťou od 16. 05. 2012 bol pôvodný 

počet 34 voľných funkčných miest upravený – znížený na súčasných 30.  

Rozpočtové prostriedky tejto kategórie sú pre rok 2013 pri počte 29 obsadených funkčných 

miest postačujúce.  

Rok 2012: 
Rozpočet mzdových prostriedkov bol na rok 2012 stanovený v sume 238 581,00 €. V tejto 
kategórii sme nepredpokladali zvýšené čerpanie, čo dokazuje aj 36,85 % plnenie za I. polrok 
2012, 89 914,81 €. Z dôvodu dlhodobej PN jednej zamestnankyne bola vytvorená malá 
rezerva. 
 

Kategória 620 – poistné a príspevok do poisťovní  
Rok 2013: 
Finančné prostriedky boli použité na odvody z miezd zamestnancov, odvody zo strany 
zamestnávateľa ako aj na odvody z dohôd o vykonaní práce za lektorov prednášajúcich na 
seminároch v zmysle schváleného študijného plánu na rok 2013. Schválený rozpočet v tejto  
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kategórii je pre rok 2013 v sume  88 275,00 €. Skutočné čerpanie na zdroji 111 je v sume 

41 778,76 €, čo je v percentuálnom vyčíslení 47,33 %, na zdroji 14 čiastku 1 306,68 €, 100 %.  
V súvislosti so zmenou odvodovej povinnosti v zmysle základe zákona č. 252/2012, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 185/2012,  ktorým sa 
mení a dopĺňa  zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v obidvoch 
prípadoch od 01. 01. 2013 sme požiadali Ministerstvo spravodlivosti SR o úpravu rozpočtu 
v tejto kategórii, nakoľko sú dohody o vykonaní práce, v podmienkach akadémie za 
„nepravidelnú činnosť“ vyplácané externým členom pedagogického zboru Justičnej 
akadémie SR na vzdelávacích podujatiach. Celkovo uvedená zmena odvodovej povinnosti 

predstavuje v zmysle schváleného študijného plánu pre rok 2013, zvýšené náklady 
v kategórii 620 poistné a príspevok do poisťovní na zdroji 111 o sumu 20 760,00 €. Náklady 

na odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za I. polrok 2013 

predstavujú sumu 12 248,34 €. Uvedené odvody sú nateraz vyplácané z prostriedkov 
určených na úhradu odvodov z miezd zamestnancov. 
Rok 2012: 
Rozpočet  v tejto kategórií bol stanovený vo výške 88 275,00 €. Skutočné čerpanie bolo 
v sume  13 811,01 € a v tejto kategórii sme nepredpokladali zvýšené čerpanie čo preukázalo 
aj 15,65 % čerpanie.  
Kategória 630 – tovary a služby 

Rok 2013: 
Schválený rozpočet pre rok 2013 je v sume 264 556,00 €. Skutočné čerpanie za I. polrok 2013 
predstavuje na zdroji 111 čiastku 168 597,86 €, čo je v percentuálnom vyčíslení 63,73 %, na 
zdroji 14 čiastku 16 855,99 €, 100 %.  
Tak ako sme uviedli v rozbore za I. štvrťrok 2013, zvýšené čerpanie má za následok jednak 
úhrada záväzkov z decembra 2012, ktoré boli uhradené v januári 2013 v celkovej výške 
27 996,67 € a napriek maximálne efektívnemu a hospodárnemu využívaniu pridelených 
rozpočtových prostriedkov nie je možné pri navrhovanej sume rozpočtových prostriedkov 
v kategórii 630 tovary a služby pre rok 2013, kde je zníženie o  48 905,00 € oproti 

predchádzajúcemu roku aj napriek zníženiu počtu vzdelávacích aktivít o 41, plniť predmet 
činnosti v rovine uvedenej v § 3 ods. 1 – 7 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené zníženie nemá dopad len na počet 
vzdelávacích podujatí ale aj na celý chod akadémie z pohľadu ekonomiky a jej správy, 
nakoľko medzi skutočne čerpanou sumou rozpočtových prostriedkov v roku 2012 
a schváleným rozpočtom v roku 2013 v tejto kategórii je rozdiel až 67 287,59 €. Tento rozdiel 
je spôsobený jednak, už uvedeným znížením rozpočtu o 48 905,00 € a jednak sumou 
16 200,00 €, ktorá nám bola poukázaná ministerstvom na konci roku 2012 na úhradu 
záväzkov za energie a sumou 2 182,59 €, ktorá bola použitá z kategórie 620 a 640 po 
uvoľnení záväzných ukazovateľov.  
Dňa 21. 05. 2013 bola v súvislosti so zvýšenými prevádzkovými nákladmi odoslaná MS SR 
žiadosť Spr. 2421/2013/398-1, v ktorej sme okrem iného poukázali na potrebu rozpočtových 
prostriedkov v kategórii 630 Tovary a služby (sledované náklady k 20. 05. 2013) vo výške 
15 000,00 €. Vo všetkých prípadoch uvedených v žiadosti sa jednalo o prevádzkové výdavky, 
nakoľko pri zníženom rozpočte nebolo možné si na tieto vytvoriť rezervu. Pre upresnenie 
informácií uvádzame, že v roku 2013 boli zrušené všetky servisné prehliadky a náklady 
súvisiace s prevádzkou. Uhrádzané sú len najnutnejšie výdavky, tie, ktoré bezprostredne 
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súvisia so vzdelávacím procesom, resp. sú nevyhnutné na jeho zabezpečenie a plynulý chod. 
Z uvedeného čerpania za I. polrok 2013 je vidieť, že požadovaná čiastka 15 000,00 € 

nebude konečná a v II. polroku 2013 v súvislosti tak s prevádzkou, ako aj začiatkom 

zimného, t.j. vykurovacieho obdobia budeme požadovať ďalšie rozpočtové prostriedky 

v tejto kategórii. Súčasný predpoklad je min. 20 000,00 €.   

Rok 2012: 
Schválený rozpočet na rok 2012 bol  v sume 313 460,00 €.  Skutočné čerpanie bolo  v sume  
110 134,03 €, čo je v percentuálnom vyčíslení 35,13 %. Prekročenie priemerného  
mesačného čerpania finančných prostriedkov a tým i za sledované obdobie  bolo spôsobené 
plánovanými servisnými prehliadkami technických a technologických zariadení v budovách 
Justičnej akadémie SR vyplývajúce z platných predpisov v nadväznosti na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci. 
 
Čerpanie na jednotlivých položkách tejto kategórie je nasledovné: 
 
Položka 631 cestovné náhrady 

Rok 2013: 
Schválený rozpočet je v sume 3 100,00 €, internou úpravou rozpočtu upravené na 3 860,24 € 
(oproti roku 2012 nižší o 1 979,76). Skutočné čerpanie na zdroji 111 je v sume 3 357,41 €, čo 
v percentuálnom vyčíslení je plnenie na 43,32 %. Z tejto položky sa hradia výdavky na 
tuzemské pracovné cesty zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacieho procesu 
v regionálnych pracoviskách ako aj v DP Omšenie a tiež zahraničné pracovné cesty 
zamestnancov, ktoré sú však takmer v plnej sume refundované pozývateľom. Za I. polrok 
2013 očakávame refundáciu v III. štvrťroku 2013 vo výške 1 513,78 €.  
V súvislosti s projektom APVV-0518-11 bolo na zdroji 14 čerpanie v tejto kategórii vo výške 
302,80 €, t. j. 100 %.   
Rok 2012: 
Schválený rozpočet  bol  na sumu 5 840,00 €. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov 
bolo v sume  524,64 €, čo v percentuálnom vyčíslení je 8,98 %. Jedná sa o úhradu cestovných 
nákladov na zahraničných a tuzemských cestách pre zamestnancov akadémie v súvislosti so 
zabezpečením vzdelávacieho procesu.  
 
Položka 632: energie, voda a komunikácie 

Rok 2013: 
Schválený rozpočet na uvedenej položke je v sume 96 823,56 € (oproti r. 2012 t. j. nižší o cca 
20 000,00 € z dôvodu krátenia rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 a s tým súvisiacich 
opatrení) internou úpravou rozpočtu upravený na 91 410,40 €. Skutočné čerpanie za 
sledované obdobie predstavuje sumu 49 152,07 € (v porovnaní s rovnakým obdobím v r. 
2012 nižšia o 5 528,86 €), čo v percentuálnom vyčíslení je  čerpanie na 53,40 %. Zvýšené 
náklady na energie vznikli jednak v dôsledku úhrady záväzkov za 12/2012 vo výške 9 961,46 € 
a jednak z dôvodu, že v tomto roku je dlhšia vykurovacia sezóna a plne obsadená prevádzka 
v DP Omšenie čo má za následok zvýšené náklady za plyn a elektrickú energiu.  
Do konca roku vychádzajúc z aktuálnej situácie (II. štvrťrok 2013) ako aj zo skúseností 

minulých rokov predpokladáme zvýšené náklady na energie, hlavne v IV. štvrťroku 2013 

približne v sume, o ktorú sú znížené oproti roku 2012. 

Rok 2012:  
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Schválený rozpočet na položke bol v sume 116 950,27 €. Skutočné čerpanie finančných 
prostriedkov bolo v sume 54 680,93 €, čo v percentuálnom vyčíslení je 51,35 %. Prekročenie 
priemerného mesačného čerpania finančných prostriedkov bolo spôsobené hlavne zimným 
obdobím, kedy z prevádzkových dôvodov nebolo možné v spotrebách dodržať priemerné 
mesačné finančné limity rozpočtu, nakoľko detašované pracovisko v Omšení ako aj sídlo 
akadémie v Pezinku je plne obsadené z dôvodu vyššieho počtu vzdelávacích podujatí a ich 
účastníkov ako v predchádzajúcich rokoch. 
 
Položka 633 materiál 

Rok 2013: 
Schválený rozpočet na položke je v sume 52 931,83 €, internou úpravou rozpočtu upravený 
na 53 298,69 €. Skutočné čerpanie je v sume  41 984,51 €, čo v percentuálnom vyčíslení je 
plnenie na 79,32 %. Zvýšené čerpanie je spôsobené vyššími nákladmi v I. štvrťroku na úhradu 
BECK-online, odborná literatúra elektronicky v počte 19 licencií prístupná na portáli Justičnej 
akadémie SR pre cieľovú skupinu na vzdelávanie, zakúpením licencie ESED NOD antivírus na 
obdobie 2 rokov z dôvodu zabezpečenia všetkých počítačov pred vírusmi. Uvedené položky 
predstavujú najvyššie čerpanie na tejto položke ale jedná sa o jednorazové úhrady. Najvyššia 
čiastka je vyčerpaná na podpoložke 633011 potraviny 23 548,17 € (v porovnaní s rokom 
2012 nižšia o 4 912,23 €), realizujú sa z nej úhrady na zabezpečenie stravovania, 
občerstvenia a zásob v bufete DP Omšenie počas vzdelávacích aktivít.  
V súvislosti s projektom APVV-0518-11 bolo na zdroji 14 čerpanie na tejto podpoložke 
633006 v sume 1 464,53 € a podpoložke 633011 v sume 489,77 €, spolu 1 954,30 €, t. j. 100 
%.   
Do konca roku 2013 predpokladáme vzhľadom k zvýšenému záujmu o vzdelávacie aktivity 

vyššie čerpanie na podpoložke 633011. V ostatných prípadoch sa jedná o jednorazové 

náklady, ktoré už boli uhradené v I. štvrťroku.   

Rok 2012: 
Schválený rozpočet na položke bol v sume 68 269,76 €. Skutočné čerpanie predmetnej 
položky bolo v sume 50 245,51 €, čo v percentuálnom vyčíslení je 73,47 %. U tejto položky 
došlo v I. štvrťroku k vyššiemu čerpaniu z dôvodu materiálového zabezpečenia prevádzok 
v súvislosti s už spomenutým vzdelávacím procesom. Najvyššie čerpanie bolo i napriek 
úsporným opatreniam a minimálnemu zásobovaniu stravovacej prevádzky na podpoložke 
633011 potraviny, a to v sume 28 460,40 € z dôvodu zvýšeného počtu účastníkov 
vzdelávacích podujatí v detašovanom pracovisku v Omšení. Na ostatných podpoložkách je 
čerpanie nižšie a ani v budúcnosti nepredpokladáme jeho nárast.  
 
Položka 634 dopravné 

Rok 2013: 
Schválený rozpočet na položke je v sume 13 650,00 € (oproti r. 2012 nižší o 4 900,00 € 
z dôvodu krátenia rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 a s tým súvisiacich opatrení) 
internou úpravou rozpočtu upravený na 14 289,21 €. Skutočné čerpanie je v sume 11 793,54 
€, čo v percentuálnom vyčíslení je plnenie na 84,55 %. Z roku 2012 bola uhradená na 
podpoložke 634001 čiastka vo výške 3 952,94 € za PHL 12/2012. K využívaniu vozového 
parku pristupujeme maximálne hospodárne s tým, že v prevažnej miere zabezpečuje 
prepravu lektorov na vzdelávacie podujatia. Vzhľadom k zastaralosti vozového parku sú 
nevyhnutné častejšie opravy a údržba na niektorých vozidlách.  



                                                                                       Spr. 3048/2013/292-4 

6 

 

Do konca roku 2013 vzhľadom k opakovanej poruche na motorovom vozidle Mitsubishi 

Grandis predpokladáme zvýšené náklady na autodopravu.  

Rok 2012: 
Schválený rozpočet na položke bol v sume  18 615,80 €. Skutočné čerpanie bolo v sume 
6 089,55 €, čo v percentuálnom vyčíslení bolo 33,83 %. Čerpanie na jednotlivých 
podpoložkách bolo porovnateľné, prípadne nižšie ako v rokoch predchádzajúcich, a to 
z dôvodu prijatých úsporných opatrení týkajúcich sa dopravy lektorov na vzdelávacie 
podujatia. Zvýšené čerpanie sme predpokladali  na podpoložke 634002 z dôvodu neustále sa 
prejavujúcich porúch na osobných motorových vozidlách čo bolo spôsobené zastaralosťou 
vozového parku.  
 
Položka 635 rutinná a štandardná údržba 

Rok 2013: 
Schválený rozpočet na položke je v sume 8 645,79 €,  internou úpravou rozpočtu upravený 
na sumu 11 183,07 €. Skutočné čerpanie je v sume 10 016,83 € (nižšie o 2 278,49 € oproti 
roku 2012), čo je v percentuálnom vyčíslení plnenie na 100 %. Čo sa týka plánu údržby 
realizujeme len nevyhnutné práce z dôvodu krátenia rozpočtových prostriedkov v kategórii 
630, s čím súvisí aj skutočnosť, že nemáme vytvorenú rezervu pre prípadné havarijné stavy.  
Rozpočet na tejto položke bude upravený podľa potreby v prípade, že sa vyskytne 

prevádzková závada alebo havarijný stav, ktoré si budú vyžadovať neodkladnú opravu.  

Rok 2012: 
Schválený rozpočet na položke bol  v sume  21 684,17  €. Skutočné čerpanie bolo v sume 
12 295,32  €, čo v percentuálnom vyčíslení bolo plnenie na  60,42 %.  Zvýšené čerpanie v  I. 
polroku bolo spôsobené servisnými prehliadkami prevádzkových strojov, prístrojov 
a zariadení.  
 
Položka 636 nájomné za nájom 

Rok 2013: 
Schválený rozpočet na položke je v sume 377,00 €. Skutočné čerpanie je v sume 362,04 €, čo 
v percentuálnom vyčíslení je plnenie na 89,61 %. Čerpanie tejto položky sa používa na 
úhradu za prenájom pozemku v Omšení, čo vyplýva zo zmluvy uzatvorenej ešte pred 
sprevádzkovaním Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie SR v Omšení so štátnym 
podnikom LESY SR za zriadenie vecného bremena v celkovej uvedenej sume, ktorá už bola 

v tomto roku realizovaná.  
Iné úhrady z tejto položky do konca roku 2013 nepredpokladáme.  
Rok 2012:  
Schválený rozpočet na položke bol v sume 450,00 €. Skutočné čerpanie bolo v sume  380,04 
€, čo v percentuálnom vyčíslení bolo plnenie na  84,45 %. Čerpanie položky bolo spôsobené 
hlavne povinnou úhradou z podpoložky 636 001 v sume 350,00 € za prenájom pozemku 
v Omšení, čo vyplýva zo zmluvy uzatvorenej ešte pred sprevádzkovaním Detašovaného 
pracoviska Justičnej akadémie SR v Omšení so štátnym podnikom LESY SR za zriadenie 
vecného bremena. 
Položka 637 služby 

Rok 2013: 
Schválený rozpočet na položke je v sume 89 085,24 €, internou úpravou rozpočtu upravený 
na 90 110,39 €. Skutočné čerpanie je v sume 52 458,16 €, čo v percentuálnom vyčíslení je 
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plnenie na 58,89 %. Najvyššie čerpanie je na podpoložke 637027, odkiaľ sú vyplácané 
dohody pre lektorov. Vyššie čerpanie tejto podpoložky je spôsobené aj úhradou dohôd 
o vykonaní práce pre lektorov za lektorskú činnosť a na podpoložke 637014 stravné 
zamestnancov uhradené za 01/2013 za 12/2012.  
V súvislosti s projektom APVV-0518-11 bolo na zdroji 14 čerpanie na podpoložke 637027 v 
sume 14 072,19 a na podpoložke 637007 v sume 526,70 €, spolu 14 598,89 €, t.j. 100 %.   
Na ostatných podpoložkách je čerpanie v súlade s plánom na tento rok a do konca roku 2013 

predpokladáme vyššie náklady ako sú plánované, nakoľko sa z tejto položky hradia okrem 

iného miestne dane a poplatky za komunálny odpad, daň z nehnuteľností a ich výšku nie je 

možné naplánovať dopredu, pretože je plne v kompetencii miest a obcí.  

Rok 2012: 
Schválený rozpočet na položke bol v sume 81 650,00 €. Skutočné čerpanie bolo v sume 
74 470,69 €, čo v percentuálnom vyčíslení predstavovalo čerpanie na 78,63 %, t.j. vyššie ako 
v roku 2013, taktiež spôsobené úhradou záväzkov z roku 2011. Najvyššie čerpanie  
predstavovala  podpoložka  637 027 v sume 19 555,77 € a podpoložka  637 035 v sume 
2 929,47 €, z ktorej sa realizovali  povinné úhrady za odvoz odpadu a DPH, nakoľko sme 
dobrovoľný platca DPH, v prípade nákupu odbornej literatúry zo zahraničia. 
 
Kategória 640 – bežné transfery 

Rok 2013: 
Schválený rozpočet v tejto kategórii je v sume 11 050,00 €, upravený rozpočtovým 
opatrením č. 35 na základe našej žiadosti o úhradu mimoriadneho členského poplatku do 
ERA o sumu 1 800,00 €. Skutočné čerpanie je v sume 4 945,83 €, čo v percentuálnom 
vyčíslení je plnenie na 38,49 %. Najvyššia položka, ktorá sa uhrádza v rámci tejto kategórie je 
členský poplatok do EJTN v sume 7 000,00 €, a to v II. polroku 2013.  
V súvislosti s odchodom zamestnankyne v mesiaci 12/2013 do dôchodku budeme 

v druhom polroku požadovať čiastku vo výške 768,00 €. Okrem uvedeného nateraz 

nepredpokladáme zvýšené výdavky z tejto položky.  

Rok 2012: 
V porovnaní s rokom 2013 bol schválený rozpočet v tejto kategórií vyšší o 950,00 €, v sume 
12 000,00 €. Skutočné čerpanie v porovnateľnom období bolo v sume 8 743,91 €, čo je 
v percentuálnom vyčíslení plnenie na 72,87 %. Najvyššie čerpanie bolo rovnako na 
podpoložke 649003, ale vyššie o 1000,00 €, celkovo v sume 8 000,00 €, z ktorej bol uhradený 
povinný členský poplatok pre rok 2012 do EJTN, ktorej je Justičná akadémia SR členom. 
 

Kategória 700 – kapitálové výdavky 

Rok 2013: 
Rozpočet na kapitálové výdavky pre rok 2013 nebol pôvodne schválený. Na základe žiadosti 
o zakúpenie nového zariadenia na kopírovanie z dôvodu havarijnej poruchy a s tým vysokých 
nákladov na opravu, ktoré boli nehospodárne nám boli rozpočtovým opatrením pridelené 
prostriedky na jeho zakúpenie v celkovej sume 3 306,00 €. Ich čerpanie bude realizované 
v mesiaci 07/2013. 
Rovnako na základe žiadosti o zabezpečenie vstupu do budovy akadémie v Pezinku a s tým 
súvisiacej bezpečnosti hlavne v zimných mesiacoch pre účastníkov vzdelávacieho procesu 
ako aj účastníkov pojednávaní nám boli pridelené rozpočtové prostriedky v celkovej sume 
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1 380,00 € na zhotovenie a montáž prístrešku. Ich čerpanie bude taktiež realizované 
v mesiaci 07/2013. 
Na výmenu elektrických rozvodných krabíc a podlahy vo veľkej učebni v Omšení nám boli 
pridelené rozpočtové prostriedky v celkovej sume 11 284,00 €. Realizácie predmetnej 
zákazky bude prebiehať v mesiaci 07-08/2013, tzn. predpokladané čerpanie prostriedkov je 
v mesiaci 08/2013.  
Rok 2012: 
V roku 2012 v pôvodnom rozpočte Justičná akadémia SR nemala schválené kapitálové 

výdavky. Na základe žiadosti Spr. 4483/2012/643-1 zo dňa 06. 11. 2012 nám bola 
rozpočtovým opatrením č. 71 zo dňa 20. 11. 2012 pridelená suma 3 000,00 € účelovo určená 
na obstaranie kopírovacieho stroja. Skutočné čerpanie v tejto kategórii je 3 000,00 €, čo 
v percentuálnom vyčíslení je plnenie na 100,00 %. 
 

Plnenie počtu zamestnancov 

Rok 2013: 
Pre rok 2013 máme schválený rozpísaný počet zamestnancov 30. 
Fyzický počet zamestnancov k 30. 06. 2013 je 26,42.   
Prepočítaný počet zamestnancov Justičnej akadémie SR k 30. 06. 2013 je 26,04. 
Rok 2012: 
Pre rok 2012 bol rozpísaný počet zamestnancov 34, upravený k 15. 05. 2013 na 30 
zamestnancov. 
Fyzický počet zamestnancov bol k  31. 03. 2012 obsadený v počte 27 zamestnancov. 
Prepočítaný počet zamestnancov Justičnej akadémie SR k uvedenému dátumu  bol  26,8         
zamestnanca. 
 
Tvorba sociálneho fondu 

Rok 2013: 
Sociálny fond je tvorený a využívaný v zmyske zákona č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. Fond je tvorený percentuálnym prídelom v zmysle kolektívnej zmluvy zo súhrnu 
hrubých miezd zamestnancov Justičnej akadémie SR. 
Stav sociálneho fondu bol k 31. 03. 2013 vo výške 302,45 €. V I. polroku 2013 bol poukázaný 
príspevok do sociálneho fondu vo výške 844,73 €. Jeho čerpanie bolo v sume 1 093,35 €. 
Z toho príspevok na stravu predstavuje sumu 693,35 € a príspevok na športový deň 
zamestnancov sumu 400,00 €. Aktuálny stav k 30. 06. 2013 bol  v sume 53,83 €. 
Rok 2012: 
Stav sociálneho fondu bol k 31. 03. 2012 vo výške 530,31 €. V  I. polroku 2012 bol poukázaný 
príspevok do sociálneho fondu vo výške 1 495,74 €. Jeho čerpanie bolo v sume 1 056,09 €. 
Z toho príspevok na stravu predstavoval sumu 1 056,09 €. Aktuálny stav k 30. 06. 2012 bol  
v sume 506,43 €. 
 
V Pezinku, dňa 16. 07. 2013 
 
Vypracoval: Ing. Ladislav Rovňanský  
                      vedúci ekonomiky, vnútornej správy a DP Omšenie 



Príloha č. 3 
 
 

PROJEKTY PODANÉ V ROKU 2013 
JUSTIČNOU AKADÉMIOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
 

1. E-LEARNING V ODBORNEJ PRÁVNEJ TERMINOLÓGII V ANGLICKOM JAZYKU NA BÁZE 
CIVILNEJ JUSTÍCIE 

Názov projektu:  
Language Terminology and Interpretation Practice in Variety of Council Ragulations for the 
Purposes of Application and Communication Competences 

� Právna terminológia a výklad praxe, nariadenia Rady na účely použitia a komunikačné 
kompetencie  

 
 

2. PROJEKT V OBLASTI CEZHRANIČNÝCH OBCHODNÝCH VECÍ V EÚ 
Názov projektu: 
Cross-border commercial cases in the European Union 

� Cezhraničné obchodné prípady v Európskej Únii 
    
 

3. PROJEKT V OBLASTI OCHRANY PRÁV POŠKODENÝCH V TRESTNOM PRÁVE 

Názov projektu: 
Judiciary and protection of victims 

� Súdnictvo a ochrana obetí 
 
   

4. PROJEKT ZAMERANÝ NA ROZVÍJANIE MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE AKADÉMIÍ V4 

Názov projektu: 
 Promoting International Training Cooperation in Visegrad Judicial Academies 

� Presadzovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania 
 Justičných akadémií V4 

 
5. PROJEKTOVÝ ZÁMER PREDLOŽENÝ NA MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

Justičná akadémia Slovenskej republiky navrhuje projekt vzdelávania sudcov a prokurátorov 
rovnako v trestnej ako aj v civilnej oblasti. Celkový projekt zahŕňa dva typy vzdelávacích 
aktivít tak, aby poskytol vzdelávanie všetkým cieľovým skupinám: 

I. Časť projektu: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike 

II.  Trestná časť projektu: Sankcie v trestnom konaní – uplatňovanie 

alternatívnych trestov na úkor trestu odňatia slobody – praktické perspektívy 

 

Poznámka:   PROJEKT NA VZDELÁVANIE NÁRODNÝCH SUDCOV V SÚŤAŽNOM PRÁVE EÚ  

A JUSTIČNEJ SPOLUPRÁCI MEDZI VNÚTROŠTÁTNYMI SUDCAMI 

Názov projektu: 
  EU Competition Law and Jurisprudence 

� Súťažné právo EÚ a judikatúra 
 

Projekt splnil predpísané kritériá, avšak nebol zaradený medzi podporené projekty. 


