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1. Príhovor riaditeľa akadémie, JUDr. Petra Hullu 
  

VVáážžeennéé  ddáámmyy,,  vváážžeenníí  ppáánnii,,  cctteenníí  kkoolleeggoovviiaa,,  

  

ďďaallššíí  rrookk  ppllnnýý  pprrááccee,,  jjeeddiinneeččnnýýcchh  uuddaalloossttíí  aa  nneennaahhrraaddiitteeľľnnýýcchh  

sskkúússeennoossttii  jjee  zzaa  nnaammii  aa  pprreedd  nnaammii  bbiillaannccoovvaanniiee  aa  úúlloohhaa  zzhhooddnnoottiiťť  hhoo,,  ččoo  

mmoožžnnoo  nnaajjoobbjjeekkttíívvnneejjššiiee..  PPrreedd  VVaammii  ssaa  nnaacchhááddzzaa  vvýýrrooččnnáá  sspprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  

JJuussttiiččnneejj  aakkaaddéémmiiee  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  zzaa  rrookk  22000099,,  uužž  vv  ppoorraaddíí  ppiiaattaa  

ppooččaass  eexxiisstteenncciiee  tteejjttoo  iinnššttiittúúcciiee..    

  

KKeeďď  vv  rrookkuu  22000044  zzaaččaallaa  ssvvoojjuu  ččiinnnnoossťť  rreeaalliizzoovvaaťť  JJuussttiiččnnáá  aakkaaddéémmiiaa,,  

bbooll  ttoo  pprrvvýý  kkrrôôččiikk  nnaa  ddllhheejj  cceessttee  vv  oobbllaassttii  pprríípprraavvnnééhhoo  aallee  aajj  cceelloožžiivvoottnnééhhoo  

vvzzddeelláávvaanniiaa  nnaaššiicchh  cciieeľľoovvýýcchh  sskkuuppíínn..  DDnneess  mmôôžžeemmee  ppoovveeddaaťť,,  žžee  tteennttoo  pprroocceess  

vvzznniikkuu  aa  bbuuddoovvaanniiaa  vvzzddeelláávvaacceejj  iinnššttiittúúcciiee  ss  oossoobbiittnnýýmmii  kkoommppeetteenncciiaammii  

aa  uunniikkááttnnoossťťoouu  nnaa  SSlloovveennsskkuu  jjee  zzaavvŕŕššeennýý..  TTaakk  aakkoo  mmnnoohhoo  ooddbboorrnnííkkoovv  

hhooddnnoottíí  ppääťť  rrookkoovv  ččlleennssttvvaa  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  vv  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiii,,  jjee  nnaa  

mmiieessttee,,  aabbyy  ssmmee  ssaa  aajj  mmyy  oobbzzrreellii  zzaa  ppääťťrrooččnnoouu  eexxiisstteenncciioouu  aakkaaddéémmiiee,,  kkttoorráá  

ssaa  ssttaallaa  nneeooddddeelliitteeľľnnoouu  ssúúččaassťťoouu  jjuussttiiččnnééhhoo  pprriieessttoorruu..  OOdd  pprrvvoottnneejj  nneeddôôvveerryy  

aa  nniieekkttoorrýýmm  kkoommpplliikkáácciiáámm  pprrii  rriieeššeenníí  oottáázzookk  ppeerrssoonnáállnnyycchh  aallee  

ii  mmaatteerriiáállnnyycchh,,  aakkaaddéémmiiaa  ppoossttuuppnnee  zzaaččaallaa  nnaaddoobbúúddaaťť  ssttaabbiillnneejjššiiee  mmiieessttoo  

vv  ssyyssttéémmee..  PPoossttuuppnnee  ssmmee  zzíísskkaavvaallii  rreeššppeekktt  aa  uuzznnaanniiee  mmeeddzzii  pprráávvnniicckkoouu  

vveerreejjnnoossťťoouu  aa  nnaaššiimmii  cciieeľľoovvýýmmii  sskkuuppiinnaammii..  ZZaavvŕŕššeenníímm  ttoohhttoo  oobbddoobbiiaa  

ssttaabbiilliizzáácciiee  aa  ddoobbuuddoovváávvaanniiaa  aakkaaddéémmiiee  bboollaa  nneeppoocchhyybbnnee  mmeeddzziinnáárrooddnnáá  

kkoonnffeerreenncciiaa  oorrggaanniizzoovvaannáá  pprráávvee  pprrii  pprríílleežžiittoossttii  55..  vvýýrrooččiiaa  vvzznniikkuu  aakkaaddéémmiiee  

zzaammeerraannáá  nnaa  pprroobblleemmaattiikkuu  vvyymmoožžiitteeľľnnoossttii  pprráávvaa  vv  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkee..  

SSpprriieevvooddnnýýmm  ppoodduujjaattíímm,,  ttiieežž  vveeľľmmii  vvýýzznnaammnnýýmm  bboolloo  ssttrreettnnuuttiiee  hhllaavvnnýýcchh  

pprreeddssttaavviitteeľľoovv    vvzzddeelláávvaaccíícchh  iinnššttiittúúcciiii  ––  nnaaššiicchh  ppaarrttnneerrsskkýýcchh  oorrggaanniizzáácciiii  ––  

zz  kkrraajjíínn  vvyyššeehhrraaddsskkeejj  ššttvvoorrkkyy..  

  

VV  rrookkuu  22000088  ssoomm  ssaa  oobbddoobbnnee  pprriihhoovváárraall  ooddbboorrnneejj  vveerreejjnnoossttii  

aa  ččiittaatteeľľoomm  pprroossttrreeddnnííccttvvoomm  vvýýrrooččnneejj  sspprráávvyy  aakkaaddéémmiiee,,  aavvššaakk  mmôôžžeemm  

ppoovveeddaaťť,,  žžee  rrookk  22000099  ssaa  nniieessooll  vv  zznnaammeenníí  vveeľľkkýýcchh  zzmmiieenn,,  ddyynnaammiikkyy,,  

mmnnoožžssttvvaa  eexxiisstteennččnnýýcchh  pprroobblléémmoovv  ssppôôssoobbeennýýcchh  aajj  ddooppaaddmmii  hhoossppooddáárrsskkeejj  

aa  ffiinnaannččnneejj  kkrríízzyy  nnaa  SSlloovveennsskkuu,,  aallee  aajj  úússppeecchhoovv  vv  oobbllaassttii  mmeeddzziinnáárrooddnneejj  

ssppoolluupprrááccee  aa  ppeerrssoonnáállnneehhoo  zzaabbeezzppeeččeenniiaa  kkaatteeddiieerr  pprráávvaa  aakkaaddéémmiiee..  

  

PPrreeddcchhááddzzaajjúúccii  rrookk  pprriinniieessooll  vvýýzznnaammnnúú  nnoovveelluu  zzáákkoonnaa  oo  aakkaaddéémmiiii,,  

kkttoorráá  ookkrreemm  iinnééhhoo  rroozzššíírriillaa  kkoommppeetteenncciiee  nnaajjvvyyššššiieehhoo  oorrggáánnuu  ––  rraaddyy  

aakkaaddéémmiiee  --  aakkoo  aajj  ssaammoottnnéé  ppoollee  ppôôssoobbnnoossttii,,  rreesspp..  ččiinnnnoossttii  aakkaaddéémmiiee..  

SSppoommíínnaannáá  nnoovveellaa  nnáámm  uummoožžňňuujjee  ppuubblliikkaaččnnúú  ččiinnnnoossťť,,  kkttoorrúú  ssmmee  aajj  vv  ttoommttoo  

rrookkuu  vvyyuužžiillii  aa  mmôôžžeemmee  ssaa  vv  ssúúččaassnnoossttii  pprreezzeennttoovvaaťť  ddvvoommaa  ooddbboorrnnýýmmii  
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zzbboorrnnííkkmmii  zz  kkoonnffeerreenncciiee  zzaammeerraannýýmmii  nnaa  vvyymmoožžiitteeľľnnoossťť  pprráávvaa  vv  SSlloovveennsskkeejj  

rreeppuubblliikkee  aa  eexxeekkuuččnnéé  pprráávvoo  ––  jjeehhoo  lleeggiissllaattíívvnnyy  zzáámmeerr..  

  

TTaakk  aakkoo  ččlleennssttvvoo  vv  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiii  pprriinniieesslloo  vveeľľaa  ppoozziittíívv  vv  žžiivvoottee  kkrraajjiinnyy  

ttaakk  aajj  aakkaaddéémmiiaa  ssvvoojjoouu  ččiinnnnoossťťoouu  aa  ssnnaahhoouu  zzddookkoonnaaľľoovvaaťť  ppoosskkyyttoovvaannéé  

sslluužžbbyy  pprriinniieessllaa  vveeľľaa  nnoovvééhhoo  vv  oobbllaassttii  vvzzddeelláávvaanniiaa  jjuussttiiččnneejj  oobbccee..  NNeeddáá  mmii  

nneessppoommeennúúťť  rreeaalliizzáácciiee  pprroojjeekkttoovv,,  kkttoorréé  ffiinnaannččnnee  „„ooddľľaahhččuujjúú““  nnáášš  rroozzppooččeett  

pprriiddeelleennýý  MMiinniisstteerrssttvvoomm  sspprraavvooddlliivvoossttii  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy..  VVďďaakkaa  

iimmpplleemmeennttáácciiii  pprroojjeekkttoovv  aakkaaddéémmiiaa  zzoorrggaanniizzoovvaallaa  vviiaacceerroo  kkoonnffeerreenncciiíí,,  

ooddbboorrnnýýcchh  sseemmiinnáárroovv  aajj  ssoo  zzaahhrraanniiččnnoouu  úúččaassťťoouu..  ZZáárroovveeňň  sskkvvaalliittnniillaa  

ppooddmmiieennkkyy,,  kkttoorréé  ppoosskkyyttuujjee  pprroossttrreeddnnííccttvvoomm  ssvvoojjhhoo  ppoorrttáálluu  aakkoo  nnaapprrííkkllaadd  

pprráávvnniicckkéé  eelleekkttrroonniicckkéé  sslluužžbbyy  ((eelleekkttrroonniicckkáá  zzbbiieerrkkaa  zzáákkoonnoovv,,  ooddbboorrnnáá  

lliitteerraattúúrraa  aa  ooddbboorrnnéé  ččaassooppiissyy))  aa  vv  ppooddoobbee  vvllaassttnneejj  eelleekkttrroonniicckkeejj  kknniižžnniiccee..  

  

PPääťť  rrookkoovv  žžiivvoottaa  iinnššttiittúúcciiee  ssaa  mmôôžžee  zzddaaťť  aakkoo  ddoossttaattooččnnýý  nnaa  jjeejj  

vvyyhhooddnnootteenniiee  vvýýzznnaammuu  ssaammoottnneejj  eexxiisstteenncciiee  aa  nnaappĺĺňňaanniiaa  úúlloohh  aa  cciieeľľoovv,,  aavvššaakk  

vv  ppoorroovvnnaanníí  ssoo  sskkúússeenneejjššíímmii  ppaarrttnneerrmmii  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiee  ssmmee  eeššttee  mmaalléé  ddiieeťťaa,,  

kkttoorréé  ssaa  mmuussíí,,  aallee  hhllaavvnnee  cchhccee  rroozzvvííjjaaťť,,  nnaaddoobbúúddaaťť  nnoovvéé  iinnššppiirráácciiee  

aa  sskkúússeennoossttii..  SSoomm  pprreessvveeddččeennýý,,  žžee  ooppooddssttaattnneennoossťť  aakkaaddéémmiiee  aa  ddiisskkuussiiee  oo  nneejj  

ssúú  uužž  zzaa  nnaammii,,  ččoohhoo  ddôôkkaazzoomm  jjee  ookkrreemm  iinnééhhoo  aajj  pprreeddkkllaaddaannáá  vvýýrrooččnnáá  sspprráávvaa  

oo  ččiinnnnoossttii  JJuussttiiččnneejj  aakkaaddéémmiiee  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  zzaa  rrookk  22000099..  
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2. Príhovor predsedu rady akadémie, JUDr. Pavla Tomana 
 

Vážení kolegovia,  

 dovoľte mi, aby som na úvod tohto môjho príspevku, v mene svojom, 
ako aj v mene všetkých členov Rady Justičnej akadémie  úprimne poďakoval 
Vám všetkým za  spoluprácu, pomoc a priazeň, ktorú ste  počas uplynulého 
roku, ktorý teraz hodnotíme, prispeli  k úspešnej a pomerne bohatej činnosti 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky. 
 
 Rok 2009 bol počas doterajšej existencie Justičnej akadémie oproti 
iným rokom oveľa významnejší a osobitný. Jednak v mesiaci apríli 2009 
začala svoju činnosť novozvolená Rada Justičnej akadémie a navyše 
v polovičke roka sme si spoločne slávnostným, ale zároveň aj pracovným 
spôsobom pripomenuli 5. výročie vzniku Justičnej akadémie, na dvojdňovom 
seminári zameranom na vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike,  za 
účasti významných zahraničných aj domácich  hostí. 
 
 Pri hodnotení  činnosti Justičnej akadémie v uplynulom roku treba 
vziať do úvahy viaceré  dôležité celospoločenské aj osobitné problémy 
a okolnosti, ktoré značnou mierou ovplyvnili našu činnosť. V kontexte 
súčasnej celosvetovej ekonomickej situácie sme sa ani pri našej práci nevyhli 
mnohým zložitým skutočnostiam a výzvam, na ktoré bolo potrebné 
zodpovedne a včas reagovať a riešiť ich. 
 
 Napriek týmto okolnostiam, ako aj pomerne krátkej činnosti novej 
Rady Justičnej akadémie, dovoľte mi konštatovať, že za tento krátky čas sme 
stihli vykonať veľa užitočnej a prospešnej práce. Viaceré dlhodobo 
pripravované námety sa pretavili do hmatateľných výsledkov a podarilo sa 
nám pripraviť a schváliť dôležité dokumenty pre našu konkrétnu činnosť, ale 
najmä presadiť schválenie  novely Zákona o Justičnej akadémii. Táto novela 
priniesla očakávané pozitívne výsledky, pretože  nielenže rozšírila a posilnila 
naše kompetencie, ale zároveň rozšírila naše možnosti uplatnenia najmä 
v publikačnej činnosti. 
 
 Dovoľte mi, aby som v mene celej Rady Justičnej akadémie súvislosti 
s hodnotením našej činnosti v uplynulom roku, vyslovil úprimné 
poďakovanie jednak pánovi riaditeľovi JUDr. Petrovi Hullovi ako aj všetkým 
odborným aj administratívnym pracovníkom Justičnej akadémie, ktorí nám 
členom Rady, ako aj lektorom a účastníkom poriadaných akcií, vytvorili 
veľmi priaznivé podmienky pre našu činnosť a úspešný priebeh vzdelávania 
justičnej obce. Samozrejme, že naše poďakovanie patrí aj všetkým lektorom 
a skúšobným komisárom, ktorí na vysokej odbornej a profesnej úrovni 
odovzdávali svoje dlhoročné skúsenosti mladým sudcom, prokurátorom, 
justičným čakateľom a vyšším súdnym úradníkom. 
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 Na záver môjho príspevku mi dovoľte vysloviť presvedčenia, že 
Justičná akadémia bude aj v nasledujúcom období plniť všetky úlohy, ktoré 
jej vyplývajú z plánu našej práce a v konečnom dôsledku bude dôstojným 
a kvalifikovaným pilierom pri vzdelávaní celej justičnej obce, a to tak 
v oblastí priameho vzdelávania formou prednáškovej a seminárnej činnosti, 
ako aj zvýšenou publikačnou činnosťou. Za členov Rady Justičnej akadémie 
vyslovujem prísľub, že vynaložíme všetko naše úsilie, na zvyšovanie kvality a 
úspešného priebehu našej ďalšej činnosti, ktoré by v konečnom dôsledku 
mali viesť k neustálemu zdokonaľovaniu odborných vedomostí všetkých 
tých, ktorým je naša činnosť  a úsilie venované a ktorí zároveň aj  majú 
o získavanie nových poznatkov záujem. 
 
 Želám Vám všetkým aj v tomto roku 2010 dobré zdravie, pohodu na 
pracoviskách aj v osobnom živote a veľa úspechov vo Vašej práci. 
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3. Hlavné udalosti roku 2009 „Highlights of 2009“ 
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4.  Správa o činnosti akadémie v rámci vzdelávania 
 
Akadémia realizovala vzdelávanie v roku 2009 v zmysle schváleného 

študijného plánu zo dňa 04.12.2008, pre ktorý bola nosným dokumentom  
obsahová náplň schválená Súdnou radou Slovenskej republiky. Počas 
samotnej realizácie podujatí vyvstali z aplikačnej praxe ako aj z požiadaviek 
účastníkov  iné ako zaradené semináre, takže študijný plán sa počas roku 
2009 dopĺňal a menil podľa kompetencie určenej radou akadémie. 

V tomto roku sme taktiež zaznamenali 
aj viacero vzdelávacích podujatí, ktoré boli 
zrušené v dôsledku menšieho záujmu 
cieľovej skupiny. Aj z týchto dôvod vedenie 
akadémie pristúpilo vzhľadom na finančnú 
náročnosť seminárov k redukcii ich 
celkovému počtu v porovnaní s rokom 2008. 
Taktiež je potrebné spomenúť, že pri 
príprave návrhu študijného plánu tak ako 
v roku 2008 aj v tomto roku vedenie 
akadémie úzko spolupracovalo s externými členmi pedagogického zboru. 
Pravidelné zasadnutia katedier práva sa osvedčili a samotní lektori takéto 
pracovné rokovania vítali. Podklady potrebné pre prípravu študijného plánu 
získané od relevantných subjektov (kolégia, grémia súdov, vedenia 
prokuratúr) ako aj samotných účastníkov a externých členov pedagogického 
zboru sa zapracovali aj v tomto roku do študijného plánu na rok 2009. 
O možnosti participácie na tvorbe študijného plánu bola justičná obec 
informovaná prostredníctvom portálu akadémie.  

Celkovo bolo v roku 2009 uskutočnených 129 podujatí, na ktorých sa 
zúčastnilo 4302 osôb z cieľovej skupiny. 

 

Počty podujatí podľa rokov 

2009

2008
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Jednotlivé vzdelávacie podujatia boli rozdelené podľa koncepcie 
vzdelávania, príslušnej cieľovej skupiny a oblasti práva, ktorou sa zaoberali 
do troch existujúcich katedier práva: katedra súkromného práva a katedra 
verejného práva bola počas celého kalendárneho roka neobsadená vedúcim 
katedry v dôsledku neúspešných výberových konaní. Katedru medzinárodného 
a európskeho práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín 
viedol JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. Do septembra 2009 ako stály člen 
pedagogického zboru a po úspešnom výberovom konaní, pôsobí 
od septembra 2009 vo funkcii vedúceho katedry práva. V záujme zachovania 
vysokej úrovne a neustáleho skvalitňovania podujatí vedenie dočasne 
poverilo vedúcu kancelárie Mgr. Katarínu Strížovú riadením katedry 
verejného práva. Tento stav pretrvával do ukončenia prvého polroku 2009, 
kedy všetky podujatia odborne gestoroval JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, 
PhD. v spolupráci s riaditeľom akadémie. Jednotlivé katedry práva 
zorganizovali nasledovný počet podujatí: 

� Katedra verejného práva celkovo 21 seminárov, na ktorých sa 
zúčastnilo 294 sudcov, 161 prokurátorov, 80 vyšších súdnych 
úradníkov, 28 probačných a mediačných úradníkov, 39 justičných 
čakateľov a 25 právnych čakateľov prokuratúry, 

� Katedra súkromného práva celkovo 20 seminárov, na ktorých sa 
zúčastnilo 298 sudcov, 71 prokurátorov, 329 vyšších súdnych 
úradníkov, 0 probačných a mediačných úradníkov, 17 justičných 
čakateľov a 107 právnych čakateľov prokuratúry, 

� Katedra medzinárodného a európskeho práva, prípravného vzdelávania 
a spoločenskovedných disciplín celkovo 85 seminárov, na ktorých sa 
zúčastnilo 781 sudcov, 288 prokurátorov, 856 vyšších súdnych 
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úradníkov, 42 probačných a mediačných úradníkov, 420 justičných 
čakateľov a 259 právnych čakateľov prokuratúry. 

 
Počty zúčastnených osôb na vzdelávaní podľa katedier a cieľovej skupiny 

 

 
V roku 2009 sa pri tvorbe študijného plánu kládol dôraz na navýšenie 

počtu jednodňových podujatí uskutočňovaných v regionálnych pracoviskách 
akadémie (Krajský súd Košice, Krajská prokuratúra a Krajský súd v Banskej 
Bystrici, administratívne sídlo akadémie v Pezinku), čo sa aj podarilo 
v porovnaní z predchádzajúcim obdobím. Aktivity vysoko pozitívne 
hodnotené samotnými účastníkmi ale aj finančná nenáročnosť regionálnych 
podujatí sa ukázali ako efektívna cesta v oblasti vzdelávania v špecifických 
témach pre sudcov a prokurátorov a pri celoživotnom vzdelávaní vyšších 
súdnych úradníkov. Celkovo bolo v roku 2009 zorganizovaných 
69 regionálnych podujatí s počtom účastníkov 2173. 

Novou skúsenosťou pri organizovaní seminárov bola zákonom 
stanovená povinnosť akadémie uskutočňovať prípravné vzdelávanie 
čakateľov v zmysle schválených študijných osnov pre čakateľov, ktorá 
nastala po úspešných výberových konaniach na miesta právnych čakateľov 
prokuratúry (83 PČP) a justičných čakateľov (110 JČ). Katedra vedená JUDr. 
PhDr. Miroslavom Slašťanom, PhD. v II. polroku 2009 uskutočnila dve časti 
prípravného vzdelávania pre túto špecifickú cieľovú skupinu s rozdelením na 
dva bloky, a to zvlášť pre justičných čakateľov a osobitne pre právnych 
čakateľov prokuratúry, vzhľadom na vysoký počet účastníkov ako aj určité 
odchýlky v prednášaných témach. Samotná koncepcia, spôsob a systém 
príprav prípravného vzdelávacieho procesu sa stal neustále diskutovanou 
otázkou medzi vedeniami súdov ako aj na pravidelných zasadnutiach rady 
akadémie. V záujme organizovať hodnotné a praktické prípravné vzdelávanie 
sa vytvorila z členov rady akadémie a zástupcov akadémie vzdelávacia 
komisia, ktorá sa pravidelne zaoberá aktuálnymi problémami a otázkami 
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týkajúcimi sa obsahovej náplne programov prípravného vzdelávania, 
vhodnosti jednotlivých lektorov a taktiež posudzuje dôvodnosť otázok na 
ústnu časť odbornej justičnej skúšky. 

Akadémia mimo svojej 
vzdelávacej činnosti organizovala 
a pripravovala aj v tomto roku 
odbornú justičnú skúšku. V roku 
2009 boli radou akadémie schválené 
tri termíny odbornej justičnej 
skúšky (marec 2009, jún 2009, 
október 2009). Prvýkrát v tomto 
roku boli komplexne zmenené 
otázky na ústnu časť skúšky ako aj 
Skúšobný poriadok, čo vyplynulo 
najmä z novely zákona o akadémii. Taktiež rada akadémie zvolila dve nové 
skúšobné komisie a jednu náhradnú skúšobnú komisiu na trojročné 
funkčné obdobie s účinnosťou od 14.09.2009. V súčasnom období 
na akadémii pôsobia 4 skúšobné komisie a 3 náhradné skúšobné komisie: 

 
 

Komisia č. 1 (funkčné obdobie od 10.09.2007 do 10.09.2010): 
 
Meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 
JUDr. Daniel Hudák, 
predseda komisie 
 

Štátny tajomník, Ministerstvo 
spravodlivosti SR 

Oblasť ústavného práva 

doc. JUDr. Jozef Čentéš, 
PhD., člen komisie  
 

Prokurátor , zástupca riaditeľa 
trestného oboru, Generálna 
prokuratúra SR 

Oblasť trestného práva 

JUDr. Anna Marková, 
člen komisie 
 

Predseda senátu, obchodné 
kolégium, Najvyšší súd SR 

Oblasť obchodného 
práva 

JUDr. Slavomír Šúrek, 
člen komisie 
 

Prokurátor, zástupca riaditeľa 
netrestného odboru, Generálna 
prokuratúra SR 

Oblasť správneho práva 

JUDr. Imrich Volkai, člen 
komisie 
 

Predseda Krajského súdu v 
Košiciach 

Oblasť občianskeho 
práva 

Náhradná komisia (funkčné obdobie od 10.09.2007 do 10.09.2010): 
 
Meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 
prof. JUDr. Ján Svák, 
CSc., predseda komisie 

Generálny riaditeľ Sekcie 
edičných činností, Ministerstvo 
spravodlivosti SR 

Oblasť ústavného práva 

JUDr. Emil Hadbábny, 
člen komisie  
 

Krajský prokurátor, Krajská 
prokuratúra v Žiline 

Oblasť trestného práva 

JUDr. Milan Morava, člen 
komisie 
 

Sudca, Krajský súd v Bratislave Oblasť obchodného 
práva 
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JUDr. Miriam Hrapková, 
člen komisie 
 

Prokurátorka - organizačný a 
kontrolný odbor ,Generálna 
prokuratúra SR 

Oblasť správneho práva 

JUDr. Elena Berthotyová, 
PhD., člen komisie 
 

Sudkyňa správneho kolégia, 
Najvyšší súd SR 

Oblasť občianskeho 
práva 

Komisia č. 2 (funkčné obdobie od 26.05.2008 do 26.05.2011): 
 
Meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 
JUDr. Daniela Švecová, 
predseda komisie 

Podpredsedníčka Najvyššieho 
súdu SR 

Oblasť občianskeho 
práva 

JUDr. Milan Lipovský, 
člen komisie  
 

Predseda senátu, trestnoprávne 
kolégium, Najvyšší súd SR 

Oblasť trestného práva 

JUDr. Anton Oriňák, člen 
komisie 
 

Podpredseda súdu, Krajský súd v 
Prešove 

Oblasť obchodného 
práva 

JUDr. Vojtech Leffler, člen 
komisie 
 

Riaditeľ netrestného odboru, 
Generálna prokuratúra SR 

Oblasť ústavného práva 

JUDr. Terézia Triznová, 
člen komisie 
 

Prokurátorka netrestného 
odboru, Generálna prokuratúra  

Oblasť správneho práva 

Náhradná komisia (funkčné obdobie od 26.05.2008 do 26.05.2011): 
 
Meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 
JUDr. Jozef Maruščák, 
predseda komisie 

Podpredseda súdu, Krajský súd v 
Košiciach 

Oblasť občianskeho 
práva 

JUDr. Martin Javorka, 
člen komisie  
 

Prokurátor, námestník Krajského 
prokurátora v Trnave 

Oblasť trestného práva 

JUDr. Juraj Schwarcz, 
člen komisie 
 

Predseda obchodného kolégia, 
Krajský súd Košice 

Oblasť obchodného 
práva 

JUDr. Dobroslav Trnka, 
člen komisie 
 

Generálny prokurátor SR Oblasť ústavného práva 

JUDr. Elena Kováčová, 
člen komisie 
 

Predsedníčka senátu, Najvyšší 
súd SR 

Oblasť správneho práva 

Komisia č. 3 (funkčné obdobie od 14.09.2009 do 14.09.2012): 
 
Meno, priezvisko Pracovisko Oblasť práva 
JUDr. Pavol Toman, 
predseda komisie 
 

Predseda senátu,  
Najvyšší súd SR 

Oblasť trestného práva 

JUDr. Jana Bajánková, 
člen komisie  
 

Predsedníčka občianskoprávneho 
kolégia, NS SR 

Oblasť občianskeho 
práva 

JUDr. Elena Kováčová, 
člen komisie 
 

Predsedníčka senátu, Najvyšší 
súd SR 

Oblasť správneho práva 

prof. JUDr. Mojmír 
Mamojka, CSc., člen 
komisie 
 

Predseda Ústavnoprávneho 
výboru, NR SR 

Oblasť obchodného 
práva 

JUDr. René Vanek, člen Námestník Krajského Oblasť ústavného práva 
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komisie 
 

prokurátora, KP Bratislava 

Komisia č. 4 (funkčné obdobie od 14.09.2009 do 14.09.2012): 
 
Meno, priezvisko pracovisko oblasť práva 
JUDr. Ladislav Tichý, 
predseda komisie 
 

Prvý námestník generálneho 
prokurátora, GP SR 

Oblasť ústavného práva 

JUDr. Peter Odaloš, člen 
komisie  
 

Námestník Krajského 
prokurátora, KP Banská 
Bystrica   

Oblasť trestného  práva 

JUDr. Jozef Kuruc, člen 
komisie 
 

Predseda správneho kolégia, 
Krajský súd Košice  

Oblasť správneho práva 

Prof. JUDr. Peter Vojčík, 
CSc., člen komisie 

Vysokoškolský profesor, 
Právnická fakulta Univerzity 
P.J. Šafárika - Košice 

Oblasť občianskeho práva 

JUDr. Mária Usačevová, 
člen komisie 
 

Predsedníčka Krajského 
súdu v Trnave 

Oblasť obchodného práva 

Náhradná komisia (funkčné obdobie od 14.09.2009 do 14.09.2012): 
 
Meno, priezvisko pracovisko oblasť práva 
JUDr. Gabriela Šimonová, 
predseda komisie 
 

Predsedníčka Krajského 
súdu v Bratislave 

Oblasť ústavného práva 

JUDr. Ľuboš Sádovský, 
člen komisie  
 

Podpredseda Krajského 
súdu v Bratislave  

Oblasť občianskeho práva 

JUDr. Mária Drexlerová, 
člen komisie 
 

Prokurátorka Generálnej 
prokuratúry  

Oblasť správneho práva 

JUDr. Zoltán Nemrava, 
člen komisie 
 

Prokurátor Krajskej 
prokuratúry, KP Žilina 

Oblasť obchodného práva 

JUDr. Jaroslav Chlebovič, 
člen komisie 
 

Predseda senátu, Krajský 
súd v Košiciach 

Oblasť trestného práva 

 
 Počas realizácie vzdelávacích podujatí akadémia zapracovala 
do obsahu jednotlivých seminárov okrem iného aj témy úzko súvisiace 
s legislatívnym procesom v krajine (legislatívny zámer exekučného práva), 
problematiky opierajúce sa o plnenie akčných plánov ústredných orgánov 
štátnej správy (predchádzanie všetkým formám diskriminácie, obete násilia) 
a judikatúry komunitárnych súdov. 
 V roku 2009 akadémia pokračovala v implementácii výskumného 
projektu s názvom „Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike“, ktorý je 
financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Počas celého roku sa 
pribežne uverejňovali odborné články a recenzie riešiteľov projektu, 
uskutočnilo sa 5 semináre venovaných jednotlivým oblastiam práva 
s dôrazom na vymožiteľnosť v danej problematike a 2 konferencie. Prvá 
konferencia, a to jednodňová sa venovala analýze legislatívneho zámeru 
v oblasti exekučného práva, druhá dvojdňová medzinárodná konferencia 
bola vyvrcholením ročnej práce všetkých riešiteľov, ktorí prezentovali svoje 
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odborné vedecké poznatky. Z každej konferencie akadémia vydala zborníky, 
ktoré sú k dispozícii aj v elektronickej podobe na portáli akadémie. 
 Druhým v poradí, mladším projektom, ktorý akadémia začala 
realizovať v septembri 2009 je projekt s názvom „Posilnenie uplatňovania 
schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR“. Vzdelávací 
projekt je implementovaný na základe dobrej spolupráce s občianskym 
združením Euroiuris, ktoré je žiadateľom v spomínanom projekte. Počas 
4 mesiacov realizácie bolo uskutočnených 18 dní vzdelávania, na ktorých sa 
preškolilo 706 účastníkov. Počas celého obdobia realizácie je plánovaných 
100 jednodňových podujatí (preškolených 2000 účastníkov), tri krátkodobé 
študijné pobyty na komunitárnych súdov v Štrasburgu a v Luxemburgu. 
 V závere je potrebné poznamenať, že v tomto roku sa dobudovali 

a zreálnili regionálne pracoviská akadémie 
v Košiciach a v Banskej Bystrici. Akadémia 
v novembri 2009 podpísala rámcové dohody 
o spolupráci s Krajským súdom v Košiciach, 
kde sa definovali práva a povinnosti 
pri dobudovaní regionálneho pracoviska 
pre prešovský a košický kraj. Taktiež 
po dlhšom období akadémia ukončila práce 
na vybudovaní svojho regionálneho 
pracoviska pre žilinský a banskobystrický 

kraj, a to podpisom rámcovej dohody o spolupráci s Právnickou fakultou 
Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. 
Poslednou dohodou o spolupráci podpísanou 
v roku 2009 bolo potvrdenie budúcej 
koordinácie vzdelávania a výmeny lektorov 
medzi Právnickou fakultou Masarykovej 
univerzity v Brne, ktorá bude viac realizovaná 
v nasledujúcom období. Akadémia si 
uvedomuje svoje osobitné postavenie v oblasti 
prípravného a celoživotného vzdelávania 
justičnej obce na Slovensku a aj z týchto 
dôvodov sa záujem obrátil na vysoké školy, kde v spojení skúsenosti a know 
how, kde táto spolupráca prospešná pre napĺňanie cieľov. 
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5. Správa o činnosti akadémie v rámci medzinárodnej 
spolupráce 
 

 V oblasti medzinárodnej spolupráce a rozvíjaniu vzťahov s partnerskými 
organizáciami môžeme konštatovať, že rok 2009 bol významným v existencii 
akadémie ako takej. Bol to rok organizovania vzdelávacích podujatí 
s medzinárodnou účasťou, participovania na multilaterálnych projektov 
a v neposlednom rade to bolo obdobie uzatvárania dohôd o spolupráci 
a upevňovania a rozvíjania spoločných činností s našimi partnermi v krajinách 
EÚ. Koordináciu medzinárodnej spolupráce zabezpečuje katedra práva riadená 
JUDr. PhDr. Miroslavom Slašťanom, PhD. v roku 2009 bola táto činnosť 
posilnená  o referentku vzdelávania Mgr. Barboru Doričkovú, ktorá 

zabezpečovala styk so zahraničím na každodennej báze. 

V prvom polroku 2009 sa uskutočnil medzinárodný seminár 
organizovaný akadémiou v spolupráci s českou, 
maďarskou a poľskou akadémiou v Detašovanom 
pracovisku Justičnej akadémie v Omšení. 
Podujatie, ktoré bolo zamerané na problematiku 
ochrany spotrebiteľa v práve EÚ s pracovnými 
jazykmi anglickým a slovenským sa tešil vysokej 
účasti sudcov aj napriek tomu, že z partnerských 

organizácii sa zúčastnili iba dve sudkyne z Maďarska. 

Podporu rozvíjania medzinárodnej spolupráce zavŕšilo stretnutie 
hlavných predstaviteľov justičných akadémii 
krajín vyšehradskej štvorky v októbri 2009 
na medzinárodnej konferencii v Omšení, 
ktorá sa usporiadal pri príležitosti 5. výročia 
založenia akadémie. Prítomní súhlasili, že 
úzka spolupráca medzi nimi je prospešná 
pri napĺňaní ich ciev a pri zvyšovaní kvality 
organizovaných vzdelávacích podujatí. 
Stretnutie ukončila dohoda o budúcej 

spolupráci na organizovaní recipročných seminárov pre účastníkov všetkých 

štyroch krajín v roku 2010. 

Dôležitou činnosťou v tejto oblasti je aj participácia na výmennom 
projekte  (Exchange Programme) organizovanom Európskou justičnou sieťou, 
kde napriek niektorým komplikáciám boli vyslaný do krajín EÚ 3 
zástupcovia zo Slovenska. Na druhej strane akadémia napomohla pri 
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organizovaní krátkodobých stáží na slovenských súdoch a prokuratúre 3 

účastníkom spomínaného projektu. 

Rok 2009 sa niesol v duchu zbližovania vzdelávacích inštitúcii krajín 
Európskej únie, najmä susediacich štátov Slovenska. V októbri 2009 
podpísali hlavní predstavitelia Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
a Francúzskej národnej školy pre sudcov (ENM) rámcovú dohodu 
o spolupráci. Spečatila sa tak koordinácia viacerých vzdelávacích podujatí 
a vytvorili sa podmienky pre budúcu spoluprácu v oblasti vzdelávania 
justičnej obce na bilaterálnej úrovni.  V tejto súvislosti je dôvodné spomenúť, 
že akadémia je členom Európskej akadémii práva v Trieri (ERA) a dlhoročná 
a kvalitná spolupráca bude v nasledujúcom období taktiež potvrdená 
uzavretím dohody o spolupráci medzi oboma organizáciami. Rokovania 
k dohode prebiehali v II. polroku 2009 a samotné podpísanie dohody sa 
predpokladá začiatkom roka 2010. Rozvoj a nadväzovanie novej spolupráce 
bolo akadémiou napĺňané aj v hľadaní kontaktov mimo krajín Európskej 
únie. Dôkazom je aj dvojdňová návšteva delegácie z Uzbeckej republiky, 
podporovaná Radou Európy, na ktorej sa zástupcovia právnických profesií  
z Uzbekistanu oboznámili so systémom vzdelávania na Slovensku a navštívili 
hlavných predstaviteľov Najvyššieho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR 

ako aj Ministerstva spravodlivosti SR a úrad slovenského ombudsmana. 

Akadémia v oblasti rozvoja medzinárodnej spolupráce sprístupnila svoj 
internetový portál v anglickom jazyku. Umožnilo sa tak návštevníkom zo 
zahraničia získať základné informácie o činnosti, štruktúre akadémie ako aj 
o jej cieľoch a úlohách. K dispozícii sú základné organizačné akty ako je 
zákon o akadémii, štatút, zásady výberu pedagogického zboru a iné. Touto 
činnosťou sa akadémia snaží zmierňovať jazykové bariéry a popularizovať 
Justičnú akadémiu v rámci Európskeho priestoru. Ďalším krokom 
v nastolenom trende je aj skutočnosť, že výročná správa o činnosti akadémie 
za rok 2009 je preložená do anglického jazyka a prístupná v elektronickej 
podobe na internetovej stránke akadémie ako aj v tlačenej verzii v knižnici 

akadémie. 
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6. Správa o hospodárení akadémie a ľudské zdroje 

6.1 Hospodárenie akadémie 

Rozpočet príjmov bol záväzným ukazovateľom pre rok 2009 stanovený 
vo výške 28 500,- €. V prevažnej miere sa jednalo o príjmy za ubytovanie, 
stravu a tržby z bufetu, tržby z poskytovaných ostatných služieb v 
detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení 
a ubytovanie v sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku. 
Keďže plnenie príjmovej časti rozpočtu v značnej miere závisí od rozpočtu 
výdavkov požiadali sme MS SR o zníženie rozpočtu príjmov na sumu 
24 000,- €. Rozpočet výdavkov nám bol z dôvodu finančnej krízy krátený a 
nedovoľoval nám financovať výdavky v takej miere ako v minulosti. Táto 
skutočnosť sa prejavila na poklese tržieb. Výška dosiahnutých príjmov za 
rok 2009 prestavuje čiastku 24 390,45 €, čo je plnenie upraveného rozpočtu 
na 101,63 %. 

Na základe rozpočtového opatrenia č. 21834/277/09-42 nám bol 
stanovený ročný plán výdavkov vo výške 743 876,- €, ktorý bol následne 
upravený rozpočtovým opatrením č. 22317/18144/2009/42 na sumu 
634 060,- €. 

V druhom polroku 2009 bol rozpočet upravený rozpočtovými 
opatreniami v kategóriách 610, 620, 630 a 640 na výslednú sumu 658 726,- €. 

Rozpočet na kapitálové výdavky v roku 2009 Justičnej akadémii nebol 
pridelený. 

Rozpočet výdavkov 658 tis. Eur bol v roku 2009 vyčerpaný na 
99,89 %. Skutočné čerpanie činí 657 970,90 €. Úspora vo výške 755,10 € je 
v kategórii 610. Finančné prostriedky boli použité na výplatu miezd, 
odvodov, bežných prevádzkových výdavkov na zabezpečenie chodu Justičnej 
akadémie a jej detašovaného pracoviska v Omšení.  

Oproti  roku 2008 došlo k zníženiu rozpočtu v absolútnej čiastke 
o 159 191,- €, čo v predstavuje zníženie o takmer 20 %. V bežných 
výdavkoch činí úspora 73 508,- €, čo je zníženie o viac ako 10%. 

Porovnanie prideleného rozpočtu akadémie v rokoch 2008 a 2009 

2009

2008
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Kategória 610 – mzdy, platy a ostatné vyrovnania 
 

Rozpočet mzdových prostriedkov bol na rok 2009 stanovený vo výške 
273 453,- € na schválený počet zamestnancov 34.  

K 31. 12. 2009 je obsadených 33 funkčných pracovných miest. Pokiaľ 
by boli počas celého roku 2009 obsadené všetky funkčné miesta 
rozpočtovaná čiastka by na pokrytie miezd nepostačovala.  

V porovnaní s rokom 2008 došlo v tejto kategóriu k vyššiemu čerpaniu 
prostriedkov hlavne z dôvodu valorizácie miezd. Zvýšenie predstavuje 
10 284,- €, čo je + 3,92%. 

 
Kategória 620 – poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní 

Finančné prostriedky boli použité na odvody z miezd zamestnancov, 
odvody zo strany zamestnávateľa a odvody za lektorov prednášajúcich na 
seminároch v zmysle schváleného študijného plánu pre rok 2009.  

Od čerpania miezd sa odvíja čerpanie poistného príspevku do 
poisťovní. Tento bol čerpaný v roku 2009 vo výške 92 533,- €. 

Tak ako sme v rozboroch počas roku 2009 upozorňovali, finančné 
prostriedky na krytie v kategórii 620 v nadväznosti na kategóriu 610 
nepostačovali a do roku 2010 prechádzame z deficitom vo výške 7 882,77 €. 
Nedostatok finančných prostriedkov v tejto kategórii potvrdzuje i to, že 
v roku 2008, pri nižších vyplatených mzdách bolo čerpanie vyššie o 5 198,- €, 
v celkovej výške 97 731,- €. 
 
Kategória 630 – tovary a služby 

Rozpočet v tejto kategórii bol v priebehu roku 2009 na základe 
interných potrieb Justičnej akadémie Slovenskej republiky a rozpočtových 
opatrení upravený. Celkový vyčerpaný objem finančných prostriedkov v tejto 
kategórii činil 278 712,- €, čo je oproti roku 2008 menej o 85 657,- € 
a v percentuálnom vyjadrení činí úspora takmer 25 %. Krátenie finančných 
prostriedkov v tejto kategórii ovplyvnilo platobnú schopnosť Justičnej 
akadémie a do roku 2010 prechádzame z dlhom vo výške 50 524,- €. Je to 
čiastka, ktorá sa rovná neuhradeným faktúram po lehote splatnosti. K týmto 
neuhradeným faktúram musíme ešte pripočítať dlh voči našim lektorom, kde 
sme na dohodách o vykonaní práce nevyplatili za mesiac október čiastku 
4 800,- €, za mesiac november čiastku 4 141,- € a za mesiac december 
čiastku 1 998,27 €. 
 

640 – bežné transfery 
Položka 642006 – členské príspevky 

V  roku 2009 bolo čerpanie na uvedenej položke 8 917,- €. 
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Položka bola upravená rozpočtovým opatrením na základe našej žiadosti. 
Finančná čiastka bola použitá na úhradu členského príspevku do EJTN 
a poplatku do rezervného fondu EJTN.  
Položka 642012 – na odstupné 

Z uvedenej položky bolo vyplatené v mesiaci august 2009 odstupné vo výške 
2 590,- Eur. 
Položka 642012 – Nemocenské dávky 

Z uvedenej položky bol v roku 2009 vyplatené náklady vo výške 2 519,- €. 
 

6.2 Ľudské zdroje 

 Záväzným limitom regulácie zamestnanosti pre rok 2009 bol stanovený 
počet 34 zamestnancov. V roku 2009 bolo uzatvorených 246 dohôd 
o vykonaní práce s externými členmi pedagogického zboru ako aj inými 
lektormi v celkovom počte odpracovaných hodín 4166. 
 
Základné personálne údaje spracované v tabuľkách: 

1. Delenie zamestnancov podľa veku a pohlavia– stav k 31.12.2009 
 

Vek Muži Ženy Celkom Percento 
do 35 r. 4 6 10 30,30 % 
36 - 45 3 6 9 27,27 % 
46 - 60  5 9 14 42,43 % 

nad 60 r. 0 0 0 0 
Celkom 12 21 33 100 % 
Percento 36,36 % 63,64 % 100 % –––– 

 
2. Delenie zamestnancov podľa vzdelania a pohlavia – stav k 31.12.2009 

 
Dosiahnuté vzdelanie Muži Ženy Celkom Percento 
Základné 0 0 0 0 
Vyučený 0 0 0 0 
Stredné odborné 2 7 9 22,27 % 
Úplné stredné 5 8 13 39,40 % 
Úplné stredné odborné 1 3 4 12,12 % 
Vyššie odborné 0 0 0 0 
Vysokoškolské 4 3 7 21,21 % 

Celkom 12  21  33  100 % 

 
3. Celkový údaj o priemerných platoch  – stav k 31.12.2009 

 

Celkom 
Priemerný hrubý 

mesačný plat 
259 330 € 726 € 

 
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovných pomerov v roku 2009 

 
Počet 

Nástupy 5 
Odchody 3 
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5. Trvanie pracovného pomeru zamestnancov v roku 2009 

 
Doba trvania Počet Percento 

do 5 rokov 33 100% 
do 10 rokov 0  
do 15 rokov 0  
do 20 rokov 0  
nad 20 rokov 0  

celkom 33 100% 

 


