
Zápisnica z 26. zasadnutia rady akadémie konaného  

dňa 15. marca 2012 v Pezinku 
 

 

 

Prítomní:  

podľa prezenčnej listiny 

JUDr. Imrich Volkai– ospravedlnený 

JUDr. Martin Bargel– ospravedlnený 

JUDr. Jaroslav Chlebovič– ospravedlnený 

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. – ospravedlnený 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie „Výročnej správy o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 

2011“ 

3. Komplexné zabezpečenie odborných justičných skúšok (jarný termín 2012) 

4. Vyhlásenie výberového konania na predsedov a členov skúšobných komisií a jej 

náhradníkov 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

Ad 1. 

Predseda privítal prítomných a konštatoval, že rada je uznášania schopná. 

Predseda vyzval prítomných členov o doplnenie a schválenie programu zasadnutia. 

Program bol schválený bez pripomienok.   

 

Ad 2. 

Predseda informoval prítomných, že návrh výročnej správy bol zaslaný elektronickou 

poštou na pripomienkovanie. Ďalej poznamenal, že text predloženého dokumentu obsahuje 

všetky dôležité informácie o činnosti a dianí v akadémii za rok 2011. Prítomní pozitívne 

hodnotili okrem iného aj doplnenie textu správy o činnosti knižnici akadémie a vyhodnotení 

relaxačných služieb v DP v Omšení. Výročná správa bude uverejnená na internetovej stránke 

v elektronickej podobe a zároveň zaslaná poštou relevantným subjektom. Zároveň bude text 

výročnej správy preložený do anglického jazyka. Potrebné administratívne úkony zabezpečí 

kancelária akadémia. 

Uznesenie č. 263: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

schválila Výročnú správu o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 

2011.  
 

Ad 3. 

Predseda odovzdal slovo k tomuto bodu programu riaditeľovi akadémie.  

Riaditeľ informoval, že na jarný termín OJS je všetko pripravené. Zároveň 

poznamenal, že je potrebné určiť odborný dozor na písomnú časť skúšky. Prítomní súhlasili 

s návrhom predsedu, že JUDr. Toman ako predseda komisie č. 3 bude zabezpečovať 

pedagogický dozor. Následne predseda poverí v súlade s článkom VI. ods. 2 skúšobného 

poriadku ďalších dvoch členov skúšobných komisií – JUDr. Janu Bajánkovú a prof. JUDr. 

Mojmíra Mamojku, CSc. a zo zástupcov akadémie Mgr. Maria Potúčka (vedúci katedry 

verejného práva). Riaditeľ v závere uviedol, že JUDr. Toman, JUDr. Bajánková a prof. 



Mamojka budú v súlade s článkom II. Skúšobného poriadku prítomní pri losovaní uchádzačov 

o zaradení do skúšobných komisií. 

Uznesenie č. 264: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

v súlade s článkom VI. ods. 2 Skúšobného poriadku určila JUDr. Pavla Tomana 

(predseda skúšobnej komisie č. 3) ako pedagogický dozor na písomnej časti odbornej 

justičnej skúšky dňa 20. marca 2012.       
 

 

Ad 4. 

Predseda informoval, že dvom riadnym skúšobným komisiám a jednej náhradnej 

skúšobnej komisii končí trojročné funkčné obdobie v septembri 2012 a členovia rady 

akadémie sa na januárovom zasadnutí rady zhodli na prejednaní vyhlásenia volieb v 

marcovom termíne. Navrhol prítomným, aby sa uskutočnilo vyhlásenie volieb na predsedov 

a členov skúšobných komisií a jej náhradníkov. Zároveň navrhuje, aby sa osloveným 

relevantným subjektom určil termín na podávanie návrhov 30. apríl 2012 tak, aby sa mohla 

voľba uskutočniť v mesiaci máj, najneskôr jún 2012.  Predseda na záver poznamenal a dal do 

diskusie návrh voľby náhradnej komisie ku každej riadnej komisii a zároveň je potrebné klásť 

maximálny dôraz na paritu. 

Uznesenie č. 265: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

vyhlasuje voľby na predsedov a členov skúšobných komisií a náhradných komisií 

s termínom predkladania návrhov do 30. apríla 2012. 

 

Ad 5. 

Problematika organizovania rehabilitácii v DP v Omšení: 

K tomuto bodu programu boli pozvaní zástupcovia MS SR – Ing. Ivan 

a Mgr. Hesková. Zástupcovia MS SR prítomným členom vysvetlili dôvody a celý postup, 

ktorý viedol MS SR, aby žiadali Justičnú akadémiu Slovenskej republiky o spoluprácu pri 

organizovaní rehabilitácií sudcov v DP v Omšení. Požiadali, aby rada opätovne prerokovala 

požiadavku MS SR a zaujala kladné stanovisko. 

Predseda rady odovzdal slovo riaditeľovi akadémie. 

JUDr. Hulla v krátkosti informoval o postupnosti riešenia a komunikácie predmetnej 

požiadavky zo strany MS SR. Citoval  zápisnicu z pracovného rokovania uskutočneného 

v auguste 2011 ako aj právnych definícií pojmov týkajúcich sa „relaxačných služieb“ 

a „preventívnych rehabilitácií“.  Ďalej uviedol štatistické údaje o poskytnutých relaxačných 

službách v DP Omšenie za rok 2011, pričom viac ako 1/3 služieb bola poskytnutá pre účely 

MS SR. Vedenie akadémie sa nebránilo spolupráci, avšak upozorňovalo na doriešenie 

ekonomických otázok a vzťahov,  nastavenie režimu na výkon preventívnej rehabilitácie 

sudcov. Riaditeľ poznamenal, že aj napriek  snahe vedenia akadémie nebola do dnešného dňa 

podpísaná dohoda o spolupráci. Predseda poďakoval zástupcom MS SR za ich prezentáciu 

a účasť na zasadnutí rady. 

Uznesenie č. 266: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

poveruje predsedu rady a riaditeľa akadémie na rokovanie danej veci s vedením MS SR 

ohľadne poskytovania preventívnej rehabilitácie sudcov v DP Omšení. 

 

Riaditeľ informoval o zaslanom návrhu inštrukcie MS SR na pripomienkovanie 

v lehote päť dní. Akadémia písomne predložila svoje pripomienky Ministerstvu spravodlivosti 

SR, ktoré aj uvedené pripomienky zapracovalo. 

Uznesenie č. 267: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

vzala na vedomie informácie podané riaditeľom ohľadne predloženej inštrukcie.  
 



Predseda oboznámil prítomných o obsahu listu pani ministerky spravodlivosti, ktorý je 

odpoveďou na januárové závery rady akadémie vo veci koordinácie pri organizovaní 

vzdelávacích podujatí v Inštitúte vzdelávania v Omšení.    

Uznesenie č. 268: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

vzala na vedomie informácie podané predsedom ohľadne listu ministerky spravodlivosti 

SR, týkajúceho sa koordinácie vzdelávacích aktivít Inštitútu MS SR v Omšení 

a akadémie. 

Riaditeľ informoval prítomných o rozpočte pridelenom Justičnej akadémii na rok 2012 

(podľa prílohy č.1). 

Uznesenie č. 269: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

vzala na vedomie informácie podané riaditeľom ohľadne rozpočtu Justičnej akadémie 

pre rok 2012. 
 

 

Prítomní sa zhodli, že nasledujúce zasadnutie rady akadémie sa uskutoční dňa 

16. apríla 2012 o 10.00 hod. v Pezinku.    

 

 

V Pezinku dňa 19.03.2012  

 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Strížová  

 

 

Overil: JUDr. Pavol Toman   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 
         

 
TU:  

        Rada Justičnej akadémie SR 
        Pezinok 
 
        V Pezinku, dňa 18. 01. 2012 
        Spr. 5213/2011/695-17 
 

VEC: Informácia o rozpočte na rok 2012 
 
 
 V roku 2011 sme informovali Radu Justičnej akadémie SR o návrhu rozpočtu pre r. 
2012 – 2014. Pre rok 2012 bol návrh rozpočtu rozpísaný nasledovne:  
 
Výdavky      r. 2012  rozdiel oproti r. 2011 * 
610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 238 584,-              12 006,- 
620 poistné a príspevok do poisťovní   88 275,-                5 776,64    
630 tovary a služby    313 460,-            -13 743,06    
640 bežné transfery      12 000,-                 4 770,42 
SPOLU:      652 316,-                    
 
Keďže od pridelených výdavkov závisí plnenie príjmov, tieto boli rozpísané nasledovne:  
Príjmy        16 310,-                 - 2 690,- 
 
*Rozpočet v roku 2011 prešiel niekoľkými úpravami v podobe rozpočtových opatrení 
Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré vysvetľujú rozdiel oproti r. 2011*:  
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
Táto kategória bola upravená rozpočtovým opatrením č. 51/2011 z 24. 11. 2011 viazaním 
finančných prostriedkov vo výške 12 776,00 € na sumu 226 578,00 €. Skutočné čerpanie je 
v sume 226 335,05 €, čo v percentuálnom vyčíslení je plnenie na 99,89  %. 
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní  
Rozpočtovým opatrením č. 51/2011 z 24.11.2011 bola pôvodná suma upravená viazaním 
finančných prostriedkov na 83 134,- €. Rozhodnutím ministerstva o uvoľnení záväzných 
ukazovateľov v mesiaci 12/2011 bola internou úpravou rozpočtu čiastka 635,64 € prevedená 
do kategórie 630. Skutočné čerpanie na tejto kategórii je v sume 82 498,36 €, čo 
v percentuálnom vyčíslení je plnenie na  100,00  %. 
Kategória 630 Tovary a služby  
Rozpočtovými opatreniami č. 3/2011 zo dňa 7.3.2011 a  č. 51/2011 zo dňa 24.11.2011 nám 
boli pridelené finančné prostriedky v celkovej sume 21 340,- €. Navyše v mesiaci 12/2011 
boli ministerstvom zrušené záväzné limity v jednotlivých kategóriách a na základe tohto 
rozhodnutia boli čiastka 6 607,42 € z kategórie 640 a čiastka 635,64 z kategórie 620 
presunuté do kategórie 630. Celková suma čerpaných finančných prostriedkov v uvedenej 
kategórii bola 327 203,06 €, čo v percentuálnom vyčíslení je plnenie na  100,00 %. 
Kategória 640 Bežné transfery  



Rozpočtovým opatrením č. 57/2011 zo dňa 13.12.2011 nám boli pridelené finančné 
prostriedky znížené na  sumu  7 337,- €,  z ktorej sme uhradili v roku 2011 všetky záväzky 
vyplývajúce nám z úhrad pre túto rozpočtovú kategóriu. Skutočné čerpanie je v sume  
 7 229,58 €, čo v percentuálnom vyčíslení je plnenie na  100,00 %. 
 
 Uvedený návrh rozpočtu pre r. 2012 ostal v nezmenenej podobe a v priebehu 
mesiaca 01/2011 bola vládna verzia rozpočtu preklopená na verziu parlamentnú.  
Uvedené úpravy v rozpočte z roku 2011 je možné očakávať aj v aktuálnom rozpočtovom 
roku čo potvrdzuje aj písomná informácia č. 15133/00988/2012-42 zo dňa 13. 01. 2012 
o rozpise rozpočtu na rok 2012 (príloha č. 1).  
 
 Rozpočtovým opatrením č. 00241/00671/2012-42 zo dňa 20. 01. 2012 nám bol 
účelovo určený limit na reprezentačné výdavky na podpoložke 633016 v celkovej výške 
664,- € čo je rovnaká suma ako v roku 2011. Tieto prostriedky sú určené na reprezentačné 
výdavky riaditeľa akadémie a Rady Justičnej akadémie.  
 
 Tak ako v minulom roku, rozpočet pridelený v jednotlivých kategóriách bol poukázaný 
ako záväzný ukazovateľ, tzn. nebude možné v prípade nedostatku finančných prostriedkov 
v niektorej z kategórií tieto presunúť z kategórie inej bez súhlasu ministerstva.  
    
   
 
V Pezinku dňa 20. 01. 2012 
 
 
 
 
Predkladá: JUDr. Peter Hulla, riaditeľ 
 
Vypracovala: Zuzana Kostolányiová, metodička 
 


