
Spr.: 54/2013 

Zápisnica  
z 32. zasadnutia Rady akadémie konaného 

dňa 23. – 24. 01. 2013 v Omšení 
 

Prítomní:  
podľa prezenčnej listiny 
JUDr. Jarmila Urbancová - ospravedlnená 
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. – ospravedlnený 
doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Nová forma vzdelávania – vzdelávanie na diaľku (e-learning) 
• Cieľové skupiny, 
• Jazykové vzdelávanie, 
• Dôraz na efektívnosť a hospodárnosť, 
• Organizačné zabezpečenie, 
• Odborný garanti jednotlivých modulov, 
• Praktická ukážka a prezentácia. 
3. Rôzne 
4. Záver 
 
Ad 1.  

Predseda privítal prítomných, konštatoval, že Rada je uznášania schopná. Následne 
vyzval prítomných na pripomienkovanie a doplnenie programu zasadnutia. Prítomní 
jednomyseľne program schválili. 
 
Ad 2.  

Uskutočnila sa prezentácia e-learningu (Strížová, Psota) spolu s praktickou ukážkou 
modulov v súlade s prílohou č.1. Následne predseda otvoril diskusiu. 

Dr. Toman perspektívne vidí pozitíva v novej prezentovanej forme vzdelávania. 
V oblasti prípravy na OJS vidí však určité riziká, keďže účastníci nebudú mať povinnosť 
absolvovať e-learningový kurz. Taktiež poznamenal, že by sa táto forma vzdelávania mala do 
študijného plánu akadémie zavádzať postupne a nie je možné ňou nahradiť prezenčné 
vzdelávanie cieľových skupín.  

Dr. Bargel poďakoval vedeniu pochválil pripravený a prezentovaný materiál, 
vyzdvihol iniciatívu pri hľadaní možnosti nových foriem v oblasti vzdelávania.  

Dr. Bakošová a Dr. Praženková podporili zavedenie e-learningu ako novej formy 
vzdelávania do jazykového vzdelávania a do prípravy na OJS. 
Uznesenie č. 293: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
vzala na vedomie informácie prezentované v oblasti zavedenia novej formy vzdelávania 
do študijného plánu akadémie a súhlasí s ďalším postupom vedenia akadémia pri 
implementácii e-learningu.      
 
Ad 3. 

Riaditeľ v krátkosti informoval o uskutočnenom pracovnom rokovaní s vedením MS 
SR, GP SR a JA SR, ktoré sa konalo dňa 8.1.2013 v Pezinku. Oboznámil prítomných 
o kreovaní legislatívnej komisie, ktorú bude koordinovať MS SR a bude mať dvoch členov 
z každého zainteresovaného subjektu.   

Riaditeľ predložil návrh na zrušenie 4 sústredení pre PČP plánovaných v rámci 
študijného plánu na rok 2013 z dôvodu efektívnosti, hospodárnosti a situácie, ktorá nastane po 
jarnom termíne OJS (ostanú 3 PČP).   



Spr.: 54/2013 
Uznesenie č. 294: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: 

Rada súhlasí so zrušením navrhovaných podujatí - prípravných vzdelávaní pre PČP 
v rámci študijného plánu na rok 2013. 

Riaditeľ požiadal, aby rada poverila predsedu skúšobnej komisie na jarný termín OJS 
v rámci pedagogického dozoru. 

Uznesenie č. 295: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: 
Rada poverila v súlade s článkom VI. odsek 2 skúšobného poriadku JUDr. Pavla 
Tomana, predsedu skúšobnej komisie č. 3. 

Z. Kostolányiová informovala prítomných o novom opatrení riaditeľa týkajúceho sa 
odmeňovania lektorskej činnosti vzhľadom na novú právnu úpravu účinnú v roku 2013. 
Zároveň informovala prítomných o splnení rozpočtových ukazovateľov za rok 2012 (príloha 
č.2). 

Uznesenie č. 296: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: 
Rada vzala na vedomie podané informácie k finančným otázkam akadémie. 

 
 Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa  28. 03. 2013 
(štvrtok) so začiatkom o 09.00 hodine v Pezinku.    
 
  
V Pezinku dňa 25.01.2013 

Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 

Overil: JUDr. Pavol Toman 
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Návrh postupu pri zavádzaní metód elektronického vzdelávania v rámci 
vzdelávacích aktivít Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

 

I.  Základné zameranie e-learningu 

Dlhodobý cieľ e-learningovej metódy je sprístupniť vzdelávanie prostriedkami diaľkovej komunikácie 
ako alternatívu k prezenčnej forme vzdelávania, a to najmä tam, kde z kapacitných dôvodov nie je 
možné plnohodnotne realizovať školenia prezenčnou formou. Preto sa aktivity e-learningu sústredia 
v prvom rade na súdnych úradníkov, čakateľov  a jazykové vzdelávanie. Po obsahovej 
a metodologickej stránke bude potrebné rozlišovať medzi prípravným vzdelávaním pred vykonaním 
justičnej skúšky a celoživotným vzdelávaním týchto cieľových skupín. 

 

II.  Technická infraštruktúra pre realizáciu e-learningu 

Platforma pre realizáciu vzdelávania prostredníctvom využívania elektronických komunikácií (e-
learning) v rámci Justičnej akadémie Slovenskej republiky je systém LMS (learning management 
system) Moodle, ktorý predstavuje „free web“ aplikáciu, ktorej používanie nie je spojené 
s výraznejšími ekonomickými nákladmi. So systémom modle má skúsenosti rad tuzemských vysokých 
škôl a je bežne používaný vo svete ako prevažujúci systém e-learningu. Prístup k systému moodle 
bude realizovaný prepojením identifikačných údajov a prístupov do portálu justičnej akadémie (správa 
vzdelávacích aktivít), prihlasovanie bude prebiehať cez tie isté prihlasovacie údaje klienta.  

 

III.  Základné metódy e-learningu využiteľné v rámci vzdelávacieho procesu JA SR 

Rozlišujeme medzi synchrónnym (komunikácia v reálnom čase, súčasná prítomnosť vzdelávajúceho 
a vzdelávaného vo virtuálnom komunikačnom kanáli) a asynchrónnym e-learningom (komunikácia 
neprebieha v reálnom čase, ale odozva prichádza až s časovým odstupom). Miera zapojenia sa 
vzdelávajúcej osoby (lektora) môže variovať. Nevyhnutná je jej účasť pri tvorbe materiálov 
a podkladov pre modul, jej následná aktivita závisí od voľby konkrétneho modulu. Je možné vytvoriť 
modul, ktorý bude fungovať aj bez následných zásahov lektora. Vytvorené aktivity (napríklad testy, či 
iné formy kontrolného hodnotenia) tak nebudú vyžadovať kontrolu zo strany vyučujúceho. 
V dlhodobom horizonte je ale cieľom vytvoriť systém, v ktorom by hodnotenie, odozva vyučujúceho 
bola väčšia, a to najmä tam, kde nie je možná automatická reakcia / automatické hodnotenie (napríklad 
hodnotenie vypracovaných zadaní, rozhodnutí, spracovania prípadov a podobne).  

Elektronické zdroje a komunikácie môžu byť využité tak pre: 

- vertikálny prenos informácií od vzdelávajúceho k vzdelávanému (analogicky k prednáške) alebo  

- horizontálny prenos informácií: Komunikačný kanál medzi jednotlivými užívateľmi (diskusie na 
odborné témy, diskusné fórum). 

Spočiatku je možné rátať najmä s vertikálnym prenosom informácii a väčšou mierou pasivity 
cieľových skupín. Po vytvorení určitého kolektívneho odborného internetového povedomia možno 
počítať aj s horizontálnym prenosom informácií (moderované diskusné fóra, na ktorých by si cieľové 
skupiny mohli vymieňať skúsenosti, a kde by lektor mohol reagovať na položené otázky). 

Vzhľadom na nie vždy dokonale počítačové vybavenie primárnej cieľovej skupiny je možné očakávať, 
že školiace aktivity budú realizované nielen v rámci pracovného času, ale aj v rámci voľného času, 
v ktorom majú cieľové skupiny voľnejší prístup k prostriedkom elektronickej komunikácie. Výhodou 
je, že platforma e-learningu nemá žiadne osobitné nároky na výkon počítačov. 

E-learning v rámci JA SR umožní využitie nasledovných prostriedkov vzdelávania: 

- zverejnenie materiálov, prístupných prostriedkami diaľkovej komunikácie (texty prednášok, 
texty či vzory rozhodnutí, skeny dokumentov a podobne), 



- polo-interaktívne metódy: test či písomka hodnotená počítačom a   

- interaktívne metódy vzdelávania, kde na vstup vzdelávaného (napríklad vypracovanie, či iba 
len otázka) reaguje lektor, či hodnotiaca komisia (napríklad vypracovanie zadania, prípadovej 
štúdie a podobne).  

IV.  Výhody a nevýhody e-learningu 

E-learning je ale iba jedna zo vzdelávacích metód, ktorá má svoje výhody aj nevýhody. Medzi výhody 
e-learningu radíme: 

- Umožnenie časovo flexibilného priebehu vzdelávacieho procesu; 

- Možnosť rôznych interaktívnych aktivít (anketa – hodnotenie, test, odovzdávanie zadaní a ich 
hodnotenie). Môže pôsobiť ako doplnkový prostriedok prezenčného vzdelávania, napríklad v 
otázke spätnej väzby účastníka kurzu, ankety a podobne; 

- Prepojenosť s inými informačnými zdrojmi (funkčné odkazy na rozhodnutia súdov, právne 
predpisy a podobne) a 

- pravidelnú a ekonomicky nenáročnú aktualizáciu obsahu. 

Za najväčšiu nevýhodu e-learningu sa považuje náročnosť pri tvorbe podkladov. Okrem technických 
zručností sa vyžaduje aj značná časť pedagogicko-publikačnej práce. Nie je zrejme očakávateľné, že 
elektronické zdroje poznania nahradia komentáre, či učebnice, a ani elektronické systémy právnych 
informácií (ASPI, JASPI). Sumár informácií, ktoré elektronické vzdelávanie poskytne bude 
nevyhnutne vždy menší, ako je obsah kníh či prezenčných vzdelávacích aktivít. Príprava 
elektronických materiálov zaberá dlhší čas, ako jednoduchá príprava lektora na školenie. E-
learningové aktivity tak musia byť od počiatku smerované nie na zachytenie kvanta poznatkov, ale na 
využitie vyššie uvedených výhod tejto metódy.  

 

V. Navrhovaný postup pri zavádzaní e-learningových metód do vzdelávacieho procesu JA SR 

Pri plánovaní tvorby obsahu a realizácie e-learningu rozlišujeme medzi krátkodobým (marec – 
september 2013), strednodobým (- december 2014) a dlhodobým horizontom (2015 +).  

Ako ťažko realizovateľné (v krátkodobom horizonte) sa javia plnohodnotne interaktívne synchrónne 
formy vyučovania, ktoré by vyžadovali aktívnu účasť školiteľa, vrátane takých asynchrónnych, ktoré 
vyžadujú napríklad následné hodnotenie jednotlivých zadaní lektorom (polo-interaktívne). 
V strednodobom až dlhodobom horizonte, spolu s tým, ako sa vyrieši otázka elektronizácie justície 
a prokuratúry, bude možné realizovať aj interaktívnejšie formy vzdelávania. 

V krátkodobom a strednodobom horizonte by sa obsah ponúkaných e-learningových aktivít mal 
odvíjať od ponúkaných prezenčných vzdelávacích aktivít. Základným prostriedkom na dosiahnutie 
krátkodobých cieľov je uložiť lektorovi, zabezpečujúcemu kurz, povinnosť pripravi ť a 
odovzdať koncept / text prednášky aj v elektronickom formáte vo vopred stanovenej forme. Na 
rozdiel od klasických prednášok by sa žiadalo rozdeliť matériu do menších celkov (menšie súbory 
pdf), na ktoré by nadväzovali otázky na precvičenie, prípadne aj test (s automatickým vyhodnotením). 
S tým súvisí potreba priložiť aj rozsudky alebo iné prílohy (prípadové štúdie) v elektronickej podobe, 
alebo tak, aby ich bolo možné do elektronickej podoby previesť (napríklad oskenovaním). E-learning 
bude vo väčšej miere využitý, ak lektor pripraví aj súbor kontrolných otázok vo forme testu 
a správnych a nesprávnych odpovedí. Takýto kontrolný test (alebo aspoň otázky na zodpovedanie) 
bude automaticky opravovaný. 

Okrem toho, je vhodné vytvoriť tri pracovné mini-tímy, ktorých úlohou by bolo postupne vytvárať 
jednotlivé vzdelávacie moduly (súkromné právo, verejné práva, prípravné vzdelávanie, jazyková 
terminológia). Vypĺňali by medzery, ktoré vznikajú tým, že kurzy organizované Justičnou akadémiou 
Slovenskej republiky nemôžu pokrývať celé spektrum právnych oblastí, ale venujú sa vždy iba určitej 
obmedzenej téme. Aj lektori týchto jednotlivých školení preto pre účely e-learningu spracujú vždy iba 
ich čiastkovú aktivitu. 



Pracovný mini-tím pre každý vzdelávací modul by mohol pôsobiť v nasledovnom zložení: 

- vedúci mini-tímu (odborný garant vzdelávacieho modulu?), ktorý by zabezpečoval 
vytvorenie štruktúry predmetu (právnej oblasti), zahŕňajúceho najdôležitejšie oblasti daného 
právneho odvetvia. Mal by za úlohu taktiež zosúladiť tento predmet so študijným plánom 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky a prípadne dávať impulzy na jeho aktualizáciu.  

- technická podpora, pozostávajúca z administratívnej sily (zabezpečujúcej komunikáciu medzi 
lektormi prezenčných školení a vedúcim mini-tímu – v záujme toho, aby výsledky činnosti 
lektorov boli využiteľné aj v rámci e-learningu) a technickej podpory (riešenie technických 
problémov) 

 

V krátkodobom a strednodobom horizonte bude zohľadňovaná preferencia cieľovej skupiny súdnych 
úradníkov, čakateľov. Preto sa aktivita lektorov sústredí ako prvé na oblasť súkromného práva, najmä 
procesného práva ako prevažujúcej agendy príslušníkov tejto cieľovej skupiny. Po zhodnotení 
úspešnosti testovacej fázy v strednodobom horizonte sa rozhodne o rozšírení rozsahu ponúkaných e-
learningových aktivít, ako aj o rozšírení cieľových skupín. 
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Rozbor hospodárenia 
plnenia príjmov a čerpanie výdavkov v roku 2012 v Justičnej akadémii SR  v Pezinku. 

 

A) Príjmy: 

 Justičná akadémia SR mala na rok 2012 v rámci schváleného rozpočtu stanovený rozpočet 

príjmov v sume 16 290,00 €. Na základe rozpočtového opatrenia č. 7 v kategórii 200 Nedaňové príjmy 

bol upravený záväzný ukazovateľ príjmov na sumu 26 068,- €. Na základe žiadosti Spr. 

4639/2012/676-1 zo dňa 22. 11. 2012 nám boli rozpočtovým opatrením č. 77 zo dňa 29. 11. 2012 

príjmy upravené na sumu 21 568,00 €. V sledovanom období ide o príjmy za odvedené tržby 

z bufetu, ubytovanie, stravu, poskytovanie relaxačných služieb a za vzdelávanie inde neklasifikované. 

Konečná suma príjmov za sledované obdobie na zdroji 111 je 21 858,08 €, čo je percentuálnom 

vyčíslení  plnenie na 101,34  %. 

Na základe „Zmluvy o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0518-11“ pre rok 2012 (viď rozbor 

hospodárenia za III. štvrťrok 2012) bol rozpočet na riešenie projektu schválený vo výške 27 170,- €. 

Príjmy na zdroji 14 boli 26 858,55 €, t.j. 100,00 %. Z tohto dôvodu bol celkový rozpočet príjmov za 

rok 2012 plnený vo výške 48 714,63 € čo je v percentuálnom vyčíslení 225,87 %.  

 V roku 2011 mala Justičná akadémie schválený rozpočet príjmov v sume 19 000,00 €.  

Konečná suma príjmov bola 28 273,08 €, čo  v percentuálnom vyjadrení je 148,81 %. 

 

B) Výdavky: 

 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 boli rozpočtovým opatrením č. 77 zo dňa 

29. 11. 2012 výdavky upravené na sumu 677 766,00 €. Skutočné čerpanie na zdroji 111 je v sume 

653 909,45 €, čo je v percentuálnom vyčíslení 103,63 %. Čerpanie na zdroji 14 predstavuje čiastku 

26 856,55 €, 100,00 %.  

Na základe rozpočtových opatrení v roku 2011  bol Justičnej akadémií SR schválený ročný 

plán čerpania výdavkov v sume  643 509,00 €.  Skutočné čerpanie bolo  v sume  643 226,05 €, čo 

v percentuálnom vyčíslení predstavuje plnenie na  99,96   % .  

 

Kategória 610:  

Rok 2012: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli pôvodne rozpočtované sumou 

238 581,00 €. Rozpočtovým opatrením č. 75 zo dňa 22. 11. 2012 boli navýšené na sumu 239 031,00 

€.  Skutočné čerpanie je v sume  238 967,24 €, čo v percentuálnom vyjadrení je 99,97 %. 

Rok 2011: 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol pôvodný schválený rozpočet vo výške 

239 354,- €, upravený rozpočtovým opatrením č. 51/2011 zo dňa 24. 11. 2011 viazaním finančných 

prostriedkov vo výške 12 776,00 € na sumu 226 578,00 €. Skutočné čerpanie bolo v sume 226 335,05 

€, čo je v percentuálnom vyčíslení plnenie na 99,89  %. 

 

Kategória 620:  

Rok 2012: 
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Na poistné a príspevok do poisťovní bol rozpočet schválený vo výške 88 275,00 €. Rozpočtovým 

opatrením č. 77 zo dňa 29. 11. 2012 bol upravený na sumu 87 065,16 €, s tým, že zostávajúca čiastka 

3 800,00 € mohla byť presunutá do kategórie 630 Tovary a služby na základe zrušenia záväzných 

ukazovateľov v zmysle uvedeného rozpočtového opatrenia. Z tejto čiastky sme použili v uvedenej 

kategórii 1 209,84 €. Zostávajúca suma  2 590,16 € bola použitá v pôvodnej kategórii 620 na poistné 

a príspevok do poisťovní za mesiac december. Celkové čerpanie v tejto kategórii za rok 2012 

predstavuje čiastku 87 065,16 €, čo je v percentuálnom vyčíslení 100,00 %. 

Rok 2011: 

Poistné a príspevok do poisťovní bol rozpočtovým opatrením č. 51/2011 z 24. 11. 2011 upravený na 

sumu 82 498,36 €. Skutočné čerpanie bolo v rovnakej sume tzn. v percentuálnom vyčíslení 100,00  

%-né čerpanie. 

 

Kategória 630:  

Rok 2012: 

Tovary a služby – schválený rozpočet bol v uvedenej kategórii schválený v sume 313 460,00 €. 

Rozpočtovým opatrením č. 77 zo dňa 29. 11. 2012 bol upravený na sumu 331 843,59 €. Z kategórie 

620 bola použitá čiastka 1 209,84 € a z kategórie 640 čiastka 973,75 € na základe zrušenia záväzných 

ukazovateľov v zmysle uvedeného rozpočtového opatrenia. Skutočné čerpanie na zdroji 111 

predstavuje sumu 331 843,59 €, čo je v percentuálnom vyčíslení plnenie na  100 %. Na zdroji 14 

v uvedenej kategórii predstavuje čerpanie čiastku 26 856,55 €.  

Rok 2011: 

Tovary a služby -  rozpočtovými opatreniami č. 3/2011 zo dňa 07. 03. 2011 a  č. 51/2011 zo dňa 24. 

11. 2011 boli nám pridelené – zvýšené finančné prostriedky v celkovej sume 21 340,00 €. Schválený 

rozpočet v uvedenej kategórií bol v sume 327 203,06 €. Skutočné čerpanie bolo v rovnakej čiastke, 

čo je v percentuálnom vyčíslení plnenie na  100,00 %. 

 

Kategória 640:  

Rok 2012: 

Bežné transfery – pôvodný rozpočet bol schválený v sume 12 000,00 €. Na základe žiadosti Spr. 

4082/2012/568-1 zo dňa 05. 10. 2012 bol rozpočtovým opatrením č. 78 zo dňa 07. 12. 2012 rozpočet 

upravený na sumu 16 826,25 €. Z tejto sumy bola v kategórii 630 použitá čiastka 973,75 € v zmysle 

zrušenia záväzných ukazovateľov rozpočtovým opatrením č. 77 zo dňa 29. 11. 2012. Skutočné 

čerpanie je v sume 16 826,25 €, čo je v percentuálnom vyčíslení 100,00 %-né plnenie. 

Rok 2011: 

Bežné transfery -  rozpočtovým opatrením č. 51/2011 zo dňa 24. 11. 2011 nám boli pridelené 

finančné prostriedky znížené na  sumu  7 229,58 €,  z ktorej sme uhradili v roku 2011 všetky záväzky 

nám vyplývajúce z úhrad členských príspevkov. Skutočné čerpanie bolo v sume   7 229,58 €, plnenie 

na  100,00 %. 

 

Kategória 700:  

Rok 2012:  

Kapitálové výdavky – 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 
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kopírovacieho stroja. Skutočné čerpanie v tejto kategórii je 3 000,00 €, čo v percentuálnom vyčíslení 

je plnenie na 100,00 %. 

Rok 2011: 

Na rok 2011 Justičná akadémia SR tieto nemala pridelené.  

Kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 

              Rok 2012:   

Rozpočet v uvedenej kategórii bol pre rok 2012 schválený vo výške 238 581,00 € a následne 

rozpočtovým opatrením v mesiaci  11/2012 upravený – navýšený o sumu 450,- €. Na výplatu miezd, 

príplatkov a náhrad počas roku 2012 bola použitá čiastka 230 000,94 € a na výplatu odmien 

zamestnancov za rok 2012 v mesiaci 11/2012 čiastka 9 030,06 €. Celkové čerpanie k 31. 12. 2012 je 

v sume 239 031,00 € čo je plnenie na 99,97 %.  

 Rok 2011:  

Rozpočet mzdových prostriedkov bol na rok 2011 stanovený v sume 239 354,00 €. Rozpočtovým 

opatrením č. 51/2011 zo dňa 24. 11. 2011 nám vzhľadom na znížený stav zamestnancov v roku 2011 

boli viazané finančné prostriedky o sumu 12 776,00 €. Skutočný rozpočet tým bol upravený na sumu 

226 578,00 €. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v sume 226 335,05 €, t. j. 99,89 %.  

  

Kategória 620 – poistné a príspevok do poisťovní: 

 Rok 2012:  

Schválený rozpísaný rozpočet v tejto kategórii pre rok 2012 predstavoval čiastku 88 275,00 €. 

Rozpočtovým opatrením v mesiaci 11/2012 boli uvoľnené záväzné ukazovatele čo nám umožnilo 

rezervu, ktorá sa vytvorila počas roku 2012 vo výške 1 209,84 € použiť v kategórii 630 Tovary a služby 

na zabezpečenie prevádzkových nákladov. Celková čerpaná čiastka v kategórii 620 k 31. 12. 2012 vo 

výške 87 065,16 € bola použitá na úhradu poistného a príspevkov do poisťovní z miezd 

zamestnancov, zo strany zamestnávateľa a na odvody za lektorov prednášajúcich na seminároch 

v zmysle schváleného študijného plánu pre rok 2012. Plnenie rozpočtu v tejto kategórii je 100 %-né.  

 Rok 2011:  

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 na rok 2011. 

 Pôvodný rozpočet v tejto kategórii predstavoval čiastku 86 167,00 €. Rozpočtovým 

opatrením č. 51/2011 zo dňa  24. 11. 2011 bol upravený – znížený na sumu 82 498,36 €. Skutočné 

čerpanie bolo v sume  82 498,36 €, čo je 100,00 %. Rozpočtové opatrenie súviselo so znížením 

finančných  prostriedkov v kategórií 610.  

 

Kategória 630 -  tovary a služby: 

 Rok 2012:  

Pôvodný schválený rozpočet v tejto kategórii pre rok 2012 bol v sume 313 460,00 €. Následne bol 

v mesiaci 11/2012 upravený na konečnú čiastku 331 843,59 €. Rozpočtovým opatrením Ministerstva 

spravodlivosti SR nám bola poukázaná do tejto kategórie suma 16 200,00 € na základe Našej žiadosti 

z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov na energie. Vďaka tejto čiastke sme mohli uhradiť 

všetky záväzky za energie, tak ako sme uviedli v žiadosti. Nakoľko sme v roku 2012 museli uhradiť 

neplánované záväzky napr. prenesené neuhradené záväzky z roku 2011, za generálnu opravu 
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kopírovacieho stroja v DP Omšenie, opravu technického zariadenia kotolne (porucha elektroniky) 

v DP Omšenie, poskytovanie dátových služieb v zmysle novej zmluvy uzatvorenej medzi 

Ministerstvom spravodlivosti SR a spoločnosťou Soitron, a. s. napriek prideleným rozpočtovým 

prostriedkom sme časť neuhradených záväzkov prenášali do roku 2012. Na základe zrušenia 

záväzných ukazovateľov  prostredníctvom už spomenutého rozpočtového opatrenia boli na 

zabezpečenie plnenia prevádzkových nákladov použité aj finančné prostriedky z kategórie 620 

čiastka 1 209,84 € a z kategórie 640 čiastka 973,75 €.  

 Rok 2011:  

Schválený rozpočet na rok 2011 bol v sume 298 620,00 €. Z dôvodu  ohrozenia nepokrytia  platieb za 

tovary a služby nám boli rozpočtovými opatreniami č. 3/2011 zo dňa 07. 03. 2011 a č. 57 z 13. 12. 

2011 navýšené finančné prostriedky o sumu 28 583,06 €, čím sa pôvodná čiastka zvýšila na upravenú 

327 203,06 €. Skutočné čerpanie bolo  v rovnakej sume, čo je v percentuálnom vyčíslení 100,00 %. 

 

Čerpanie na jednotlivých položkách tejto kategórie je nasledovné : 

Položka 631:  cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné)  

Rok 2012:  

Celkový pôvodný schválený rozpočet na tejto položke v sume 5 840,00 € bol upravený – znížený 

počas roku 2012 na sumu 2 408,93 € a k 31. 12. 2012 čerpaný na 100%. Oproti roku 2011 

predstavujú náklady na tuzemské a zahraničné pracovné cesty zníženie o 5 611,65 € čo svedčí 

o maximálne efektívnom a hospodárnom nakladaní s prostriedkami rozpočtu vyplývajúcom 

z prijatých úsporných opatrení. Prostriedky boli použité na úhradu cestovných nákladov pri 

tuzemských (suma 900,50 €) a zahraničných (suma 1 508,43 €) cestách zamestnancov. Pri 

tuzemských pracovných cestách išlo v prevažnej miere o účasť na regionálnych vzdelávacích 

podujatiach. Pri zahraničných pracovných cestách sa jednalo o zabezpečenie medzinárodnej 

spolupráce Justičnej akadémie SR s partnerskými organizáciami v oblasti vzdelávania, vedy 

a výskumu.  

 Rok 2011:  

Upravený rozpočet predstavoval čiastku 8 020,58 €, t. j. 100%-né plnenie rozpočtu na tejto položke 

po úpravách. Táto bola použitá na pracovné cesty zamestnancov Justičnej akadémie SR (tuzemské 

a zahraničné) a to, jednak účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných v regiónoch (Košice, 

Banská Bystrica) a v DP Omšenie, na pracovné cesty zamestnancov súvisiace s organizačno-

technickým zabezpečením samotného chodu Justičnej akadémie SR a zahraničné pracovné cesty 

z dôvodu medzinárodnej spolupráce prevažne v oblasti vzdelávania Justičnej akadémie SR. Na 

tuzemské pracovné cesty bola použitá čiastka 1 706,90 €, na zahraničné 6 313,68 € s tým, že náklady 

na zahraničné cesty boli v značnej miere refundované partnerskými organizáciami. K nárastu 

pôvodného rozpočtu na položke 631 došlo z dôvodu navýšenia počtu účastníkov na vzdelávacích 

aktivitách a zvýšeniu počtu regionálnych vzdelávacích podujatí, z čoho automaticky vyplýva 

i nevyhnutnosť účasti zamestnancov Justičnej akadémie SR na nich.  

  

Položka  632: energie, voda a komunikácie 

Rok 2012:  

Schválený rozpočet v sume 116 950,27 € bol počas roku 2012 upravený – znížený na sumu 99 623,60 

€, čo je porovnateľná čiastka vynaložený v predchádzajúcom roku na tejto položke (nárast oproti 

roku 2011 o sumu 196,32 €). 
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Pri jednotlivých podpoložkách sú náklady nasledovné:  

632001 energie 71 214,68 € (pokles o 7 093,44 €), 632002 voda 6 363,60 € (nárast o 252,73 €), 

632003 poštové a telekomunikačné služby 10 466,- € (pokles o 585,57 €), 632004 komunikačná 

infraštruktúra 11 579,32 € (nárast o 7 622,60 € - Soitron, a.s.), tzn. uvedený rozdiel – nárast oproti 

predchádzajúcemu roku aj vyššiemu počtu vzdelávacích podujatí v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom, najmä v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie SR v Omšení, a úhrade neplánovaného 

záväzku na podpoložke 632004. Aj tu možno poukázať na maximálne efektívne a hospodárne 

nakladenie s pridelenými rozpočtovými prostriedkami a s ohľadom na nepriaznivú situáciu v rezorte.   

 Rok 2011: 

Schválený rozpočet na položke bol v sume 114 000,00 €. V priebehu roka 2011 bol upravený - 

znížený na sumu 99 427,28 €. Čerpaný bol  v rovnakej čiastke, čo je v percentuálnom vyčíslení 

plnenie na  100,00  %.  

Náklady na elektrickú energiu a plyn na podpoložke 632 001 boli v sume 78 308,12 €, na podpoložke  

632 002 – vodné stočné boli náklady v sume 6 110,87 € a náklady na podpoložke  632 003 – poštovné 

a telekomunikačné služby v sume 11 051,57 €. Pri uvedenej položke sú v maximálne možnej miere 

uplatňované úsporné opatrenia aj z dôvodu, že sa jedná o najviac nákladovú položku v rámci 

rozpočtu Justičnej akadémie SR. Hlavný dôvod navýšenie výdavkov oproti predchádzajúcemu roku je 

v náraste počtu účastníkov vzdelávacích aktivít, prevažne v Detašovanom pracovisku Justičnej 

akadémie SR v Omšení. 

   

Položka 633: materiál 

Rok 2012:  

Pôvodný schválený rozpočet v sume 68 269,76 € bol počas roku 2012 upravený na 75 241,50 € čo 

predstavuje celkový nárast oproti predchádzajúcemu roku o sumu 3 070,15 €. Najvyššie čerpanie 

v rámci tejto položky predstavujú náklady 633006 13 323,28 €, čo je oproti predchádzajúcemu roku 

pokles o 5 574,87 € a náklady 633011 41 647,46 €, oproti roku 2011 nárast o 15 039,78 €. Nárast 

nákladov je aj na podpoložke 633009 a to o 5 168,22 z dôvodu zabezpečenia vzdelávacieho procesu 

aktuálnou odbornou literatúrou a periodikami, ktoré sú pre túto činnosť nevyhnutné. Na podpoložke 

633013 o 2 885,84 € nakoľko sa jedná o nepravidelné výdavky na nákup licencií (platnosť niekoľko 

rokov), ich obnova bola potrebná v roku 2012. Všetky zvýšené náklady na vybraných podpoložkách 

súvisia s nárastom vzdelávacích podujatí a z toho vyplývajúcich nákladov. Pri ostatných 

podpoložkách, kde to bolo možné sme uplatnili maximálne úsporné opatrenia, čím sme dosiahli 

oproti predchádzajúcemu roku pokles nákladov.   

 Rok 2011:  

Schválený rozpočet na položke bol v sume 65 220,00 €. Upravený na sumu  72 171,35 €. Čerpanie 

upravenej sumy položky je 100,00 %. V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie predmetnej položky 

nižšie o 47 000,00 €. Medzi podpoložky s najväčším čerpaním patria 633 006 – všeobecný materiál 

18 898,15 € a 633011 – potraviny 26 607,68 €. Napriek uvedeným nákladom na najviac sledovaných 

podpoložkách vďake prijatým  úsporným opatreniam sa nám podarilo znížiť čerpanie o 7 700,00 €. 

 

Položka 634: dopravné 

Rok 2012:  

Náklady na dopravu v roku 2012 pôvodne schválené v sume 18 615,80 € boli upravené – znížené 

počas roku 2012 na sumu 18 071,86 €. Celkové náklady predstavujú oproti predchádzajúcemu roku 
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nárast o 4 640,56 €. Zvýšené náklady sú na podpoložke 634001 o 3 149,19 €, na podpoložke 634002 

o 1 649,50 € a na podpoložke 634005 o 283,87 €. Nárast nákladov na pohonné látky a karty, známky, 

poplatky súvisia s úsporou pri účasti na zahraničných pracovných cestách (Maďarsko, Poľsko, 

Nemecko – partnerské inštitúcie pre vzdelávanie cieľovej skupiny ako Justičná akadémia SR), kde 

úspora za nákup leteniek predstavuje 5 611,65 €, čo je v porovnaní s nárastom nákladov na 

uvedených podpoložkách položky 634 úspora o 3 678,28 €. Zvýšené náklady na opravu a údržbu 

súvisia s opotrebovaním autoparku a s tým súvisiacich zvýšených nákladov.   

 Rok 2011:  

Schválený rozpočet na položke bol v sume 14 000,00 € a upravený – znížený na sumu  13 431,30 €. 

Skutočné čerpanie bolo v rovnakej sume, čo je v percentuálnom vyčíslení 100,00 %. Vyššie čerpanie 

bolo na podpoložke 634 002 z dôvodu veľkej opotrebovanosti a zastaralosti  automobilového parku, 

čo si pochopiteľne vyžaduje ich častejšie opravy, údržbu a servis. 

  

Položka  635: rutinná a štandardná údržba 

Rok 2012:  

Schválený rozpočet na rok 2012 predstavoval čiastku 21 684,17 €, ktorá bola upravená – znížená na 

konečnú čerpanú k 31. 12. 2012 v sume 18 652,65 €, t. j. 100 % plnenie. Oproti roku 2011 sa jedná 

o pokles nákladov na tejto položke v sume 13 905,18 €. Najvyššie čerpanie je na podpoložke 635004 

a to v sume 16 171,49 € čo je napriek celkovej úspore nárast oproti predchádzajúcemu roku o 405,15 

€. Uvedená údržba a kontrola zariadení je nevyhnutná práve z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci zamestnancov ako aj ochrany a bezpečnosti tretích osôb účastných na vzdelávacom procese 

Justičnej akadémie SR.  

 Rok 2011:  

Schválený rozpočet na položke  bol  13 300,00  €. Upravený rozpočtovým opatrením - zvýšený na 

sumu 32 557,83 €. Čerpanie bolo v sume rovnakej, čo je v percentuálnom vyčíslení plnenie na  

100,00 %. Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva z platných právnych predpisov a vyhlášok na 

vykonávanie povinných revízií  a údržby technických  a elektrických  zariadení  v roku 2011. Uvedené 

je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov ako aj ochrany 

a bezpečnosti tretích osôb, ktoré sa zúčastňujú vzdelávacieho procesu v Justičnej akadémii SR. Ide 

hlavne o podpoložky 635 004, kde bolo čerpanie v sume 15 766,34 € a podpoložku  635 009, kde bolo 

čerpané 15 596,26 €. 

 

Položka 636: nájomné za nájom 

 Rok 2012:  

Schválená rozpočet pre rok 2012 v sume 450,- € bol upravený – zvýšený na sumu 1 080,24 € čo je 

porovnateľná čiastka s rokom predchádzajúcim. Jedná sa o náklady za prenájom kopírovacieho 

stroja pre zabezpečenie Odbornej justičnej skúšky v jarnom a jesennom termíne. Uvedené náklady 

v roku 2013 nebudú z dôvodu, že v roku 2012 nám boli pridelené kapitálové rozpočtové prostriedky 

na nákup kopírovacieho zariadenia. Ďalej sú to náklady na prenájom tlmočníckeho zariadenia pre 

zabezpečenie vzdelávacieho podujatia v Pezinku, kde takého zariadenie nie je a tlmočnícke zariadenia 

umiestnené v DP Omšenie je neprenosné. Najnižšia položka z čerpaného rozpočtu predstavuje  

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. 
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 Rok 2011: 

Schválený rozpočet na položke je v sume 350,00 €. Upravený rozpočtovým opatrením na sumu  

1 078,84 €. Čerpanie je v rovnakej sume, t. j. plnenie na 100,00 %. Finančné prostriedky boli 

vynaložené v prvom rade na prenájom tlmočníckeho zariadenia pre potreby zabezpečenia 

medzinárodnej vzdelávacej aktivity v sídle Justičnej akadémie SR v Pezinku, na prenájom 

kopírovacieho zariadenia pre potreby zabezpečenie Odbornej justičnej skúšky v jarnom a jesennom 

termíne a na 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 2012: 

Pôvodný schválený rozpočet v sume 81 650,00 € bol upravený na sumu 116 764,81 €. Nárast oproti 

roku  2011 je o sumu 16 248,93 € čo je najvyšší nárast z celého rozpočtu. Súvisí to s vyšším počtom 

vzdelávacích podujatí v roku 2012 a to hlavne v regiónoch. Na to nadväzuje vyšší počet lektorov 

a odmien vyplatených za lektorskú činnosť a prípravu študijných materiálov na vzdelávacích 

aktivitách schválených pre rok 2012, vyšší počet účastníkov vzdelávacieho procesu a s tým súvisiace 

prevádzkové náklady (pranie bielizne), nárast o 2 837,33 €. V súvislosti s medzinárodnou 

spoluprácou Justičnej akadémie SR a tým súvisiacimi spoločnými medzinárodnými aktivitami je 

nevyhnutné na týchto zabezpečiť tlmočnícke služby (nárast o 6 438,00€) pre účastníkov všetkých 

participujúcich krajín. S týmto úzko súvisí aj nárast nákladov oproti predchádzajúcemu roku na 

podpoložke 637004 a to o najvyššiu čiastku na tejto položke, t. j. 12 051,71 €.  

 Rok 2011: 

Schválený rozpočet na položke je v sume 87 750,00 €. Upravený rozpočtovým opatrením na sumu 

100 515,88 € a vyčerpaný na 100,00 %. V porovnaní s rokom 2010 je tu nárast výdavkov o sumu 

2 700,00 €, čo súvisí s nárast počtu vzdelávacích aktivít a tým pádom vyšším počtom lektorov 

(odmeny za lektorskú činnosť a prípravu študijných materiálov na naplánované vzdelávacie aktivity). 

Najvyššie čerpanie finančných prostriedkov bolo na podpoložke  637 027 – odmeny zamestnancov 

mimopracovného pomeru a to v sume 61 149,78 €.  

 

Kategória 640 – bežné transfery: 

 Rok 2012:  

Schválený rozpočet pre rok 2012 v sume 12 000,- € bol na základe Našej žiadosti v mesiaci 12/2012 

rozpočtovým opatrením upravený - zvýšený o sumu 5 800,00 € z dôvodu dvoch úhrad počas roku 

2012 do EJTN (European Judical Training Network), a to za rok 2012 v mesiaci 01/2012 a za rok 2013 

v mesiaci 12/2012. Zostávajúca čiastka na podpoložke 634015 v sume 1 826,25 € bola použitá na 

úhradu nemocenských dávok pre zamestnancov akadémie a suma 973,75 € na úhradu 

prevádzkových nákladov v kategórii 630 na základe rozpočtového opatrenia, ktorým boli zrušené 

záväzné ukazovatele stanovené pre rozpočet v roku 2012.  

 Rok 2011:  

Schválený rozpočet v tejto kategórií bol v sume 11 200,00  € a  rozpočtovým opatrením  upravený na 

sumu 7 229,58 €.  Čerpanie bolo v sume  7 229,58  €, čo je v percentuálnom vyčíslení plnenie na  

100,00 %. V porovnaní s rokom 2010 sme mali rozpočtovým opatrením znížené výdavky z dôvodu, 
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v roku 2010 bol uhradený členský príspevok pre EJTN (European Judical Training Network) v sume  

cca 9 000,00 €.  Ďalšiu úhradu sme realizovali v roku 2012 ako členské do medzinárodnej organizácie. 

Taktiež v roku 2010 Justičná akadémia SR uhradila  jednorazový členský príspevok do ERA 

(Europäische Rechtsakademie, Academy of European Law) ďalšej medzinárodnej organizácie v rámci 

medzinárodnej spolupráce formou vzdelávacích akcií prebiehajúcimi medzi krajinami V 4, ktoré táto 

organizácia zabezpečuje. 

Plnenie počtu zamestnancov: 

 Rok 2012:  

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

upravený zamestnancov na 30. 

Fyzický počet zamestnancov bol k  31.12. 2012 v počte 25. 

Prepočítaný počet zamestnancov Justičnej akadémie SR k uvedenému dátumu  bol  26,5 

zamestnanca. 

Rok 2011:  

Pre rok 2011 sme mali rozpísaný počet zamestnancov 34. 

Fyzický počet zamestnancov bol k  31.12. 2011 v počte 26. 

Prepočítaný počet zamestnancov Justičnej akadémie SR k uvedenému dátumu  bol  24,82 

zamestnanca. 

 

Tvorba sociálneho fondu: 

 Rok 2012: 

Stav sociálneho fondu k 31.12. 2011 bol  vo výške 66,78 €. V roku 2012 bol poukázaný príspevok do 

sociálneho fondu vo výške 3 071,38 €. Jeho čerpanie bolo v sume 3 126,38 €. Z toho príspevok na 

stravu predstavoval sumu 2 080,38 € a príspevok na regeneráciu zamestnancov v sume 350,00 € 

a príspevok na dopravu v sume 696,00 €. Aktuálny stav k 31.12.2012 bol v sume 11,78 €. 

 Rok 2011:  

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 17,00 €. V roku 2011 bol poukázaný príspevok do 

sociálneho fondu vo výške 1 929,37 €. Jeho čerpanie bolo v sume 1 862,59 €. Z toho príspevok na 

stravu predstavoval sumu 1 662,59 € a príspevok na regeneráciu zamestnancov v sume 200,00 €. 

Aktuálny stav k 31.12.2011 bol v sume 66,78 €. 

 

V Pezinku, dňa 18. 01. 2013 

 

Vypracoval: Ing. Ladislav Rovňanský, vedúci ekonomiky, vnútornej správy a DP Omšenie 

        Zuzana Kostolányiová, metodik 

 

 


