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1. Príhovor riaditeľa akadémie, JUDr. Petra Hullu 
  

VVáážžeennéé  ddáámmyy,,  vváážžeenníí  ppáánnii,,  cctteenníí  kkoolleeggoovviiaa  aa  kkoolleeggyynnee,,  

  

JJuussttiiččnnáá  aakkaaddéémmiiaa  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  aajj  vv  rrookkuu  22001100  mmôôžžee  
ppoovveeddaaťť,,  žžee  úússppeeššnnee  ppookkrraaččoovvaallaa  vv  nnaappĺĺňňaanníí  ssvvoojjhhoo  ppoossllaanniiaa  aa  nnaaďďaalleejj  
ppôôssoobbiillaa  aakkoo  ffuunnkkččnnýý,,  ssttaabbiillnnýý  aa  ddoommiinnaannttnnýý  nnáássttrroojj  pprrii  zzaabbeezzppeeččoovvaanníí  
aa  rreeaalliizzáácciiii  pprríípprraavvnnééhhoo,,  aakkoo  aajj  cceelloožžiivvoottnnééhhoo  vvzzddeelláávvaanniiaa  ooddbboorrnneejj  
jjuussttiiččnneejj  oobbccee  nnaa  SSlloovveennsskkuu..  

AAkkaaddéémmiiaa  zzaaččaallaa  vveennoovvaaťť  vvääččššiiuu  ppoozzoorrnnoossťť  aajj  ppooddppoorree  
mmeeddzziinnáárrooddnneejj  ssppoolluupprrááccee,,  pprriiččoomm  ssaa  zzaammeerraallaa  nnaajjmmää  nnaa  rroozzvvííjjaanniiee  aa  
uuppeevvňňoovvaanniiee  vvzzťťaahhoovv  ss  ČČeesskkoouu  rreeppuubblliikkoouu,,  MMaaďďaarrsskkoouu  rreeppuubblliikkoouu  aa  
PPooľľsskkoouu  rreeppuubblliikkoouu..  NNaa  zzáákkllaaddee  rráámmccoovvýýcchh  ddoohhôôdd  oo  ssppoolluupprrááccii  ss  
ppaarrttnneerrsskkýýmmii  vvzzddeelláávvaaccíímmii  iinnššttiittúúcciiaammii  uuvveeddeennýýcchh  kkrraajjíínn  ssaa  ssuuddccoovviiaa  aa  
pprrookkuurrááttoorrii  mmôôžžuu  zzúúččaassttňňoovvaaťť  vvzzddeelláávvaaccíícchh  aakkttiivvíítt  aajj  vv  ttýýcchhttoo  
kkrraajjiinnáácchh,,  pprriiččoomm  ssppoolluupprrááccaa  ffuunngguujjee  nnaa  bbáázzee  rreecciipprroocciittyy  aa  uuvveeddeennéé  
ssuubbjjeekkttyy  ssii  nnaappoommááhhaajjúú  vv  rreeaalliizzáácciiii  ssvvoojjiicchh  úúlloohh  vv  oobbllaassttii  ooddbboorrnnééhhoo  
vvzzddeelláávvaanniiaa  jjuussttíícciiee..    

OO  nnaaššeejj  nnaapprreedduujjúúcceejj  úússppeeššnneejj  ččiinnnnoossttii  ssvveeddččíí  aajj  ttoo,,  žžee  vv  rrookkuu  
22001100  ssaa  aakkaaddéémmiiaa  ssttaallaa  ččlleennoomm  MMeeddzziinnáárrooddnneejj  oorrggaanniizzáácciiee  pprree  jjuussttiiččnnéé  
vvzzddeelláávvaanniiee  ssoo  ssííddlloomm  vv  IIssttaannbbuullee..  

ZZ  hhľľaaddiisskkaa  ffuunnkkččnnoossttii  aakkaaddéémmiiee  jjee  ppoottrreebbnnéé  ssppoommeennúúťť,,  žžee    ppooččaass  
rrookkuu  22001100  aakkaaddéémmiiaa  ddiissppoonnoovvaallaa  ssoo  zznníížžeennýýmm  rroozzppooččttoomm  vv  ppoorroovvnnaanníí  ss  
pprreeddcchhááddzzaajjúúcciimmii  oobbddoobbiiaammii,,  aavvššaakk  aajj  nnaapprriieekk  ttoommuu  ssaa  ppooddaarriilloo  
sscchhvváálleennýý  ššttuuddiijjnnýý  pplláánn  iimmpplleemmeennttoovvaaťť  bbeezz  zzáássaahhuu  aa  vvppllyyvvuu  nnaa  
mmnnoožžssttvvoo  aa  kkvvaalliittuu  oorrggaanniizzoovvaannýýcchh  vvzzddeelláávvaaccíícchh  ppoodduujjaattíí..  VVeeddeenniiee  
aakkaaddéémmiiee  iinniicciioovvaalloo  vvyyttvvoorreenniiee  nnoovvééhhoo  zzbboorruu  eexxtteerrnnýýcchh  ččlleennoovv  
ppeeddaaggooggiicckkééhhoo  zzbboorruu  JJuussttiiččnneejj  aakkaaddéémmiiee  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy..  ZZáárroovveeňň    
zzrreeaalliizzoovvaalloo  vvyyttvvoorreenniiee  pprrooggrraammoovveejj  aa  oobbssaahhoovveejj  ssttrráánnkkyy  ppoorrttáálluu  
aakkaaddéémmiiee..            

VV  rrookkuu  22001100  aakkaaddéémmiiaa    zzaammeerraallaa  ssvvoojjee  aakkttiivviittyy    ttaakk,,  aabbyy  pprriinniieessllii  
ppoozziittíívvnnee  vvýýsslleeddkkyy  vv  oobbllaassttii  ppoosskkyyttoovvaanniiaa  ooddbboorrnnééhhoo  vvzzddeelláávvaanniiaa  
vvššeettkkýýmm  nnaaššiimm  cciieeľľoovvýýmm  sskkuuppiinnáámm..  PPrriissppeellaa  ttaakk  kk  sskkvvaalliittnneenniiuu  iicchh  pprrááccee  
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nnaa  ssúúddoocchh  aa  pprrookkuurraattúúrraacchh  aa  pprráávvee  pprroossttrreeddnnííccttvvoomm  nnaammii  
ppoosskkyyttoovvaannééhhoo  vvzzddeelláávvaanniiaa  ssaa  ššíírriillii  ppoozznnaattkkyy  aapplliikkaaččnneejj  pprraaxxee  oo  
pprráávvnnyycchh  ssyyssttéémmoocchh  aa  ttvvoorrbbee  pprráávvaa  vv  kkrraajjiinnáácchh  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiee  vv  zzmmyyssllee  
zzbblliižžoovvaanniiaa  pprráávvnnyycchh  ppoorriiaaddkkoovv  aa  pprreehhĺĺbbeenniiaa  mmeeddzziinnáárrooddnneejj  
ssppoolluupprrááccee..  

PPooččaass  rrookkuu  22001100  aakkaaddéémmiiaa  rreeaalliizzoovvaallaa  vviiaacceerroo  pprroojjeekkttoovv..  
SSppoommeenniieemm  pprreettoo  aassppooňň  nnaajjvvýýzznnaammnneejjššiiee  zz  nniicchh..  SSúú  nniimmii  pprroojjeekktt  
ppooddppoorroovvaannýý  AAggeennttúúrroouu  nnaa  ppooddppoorruu  vvýýsskkuummuu  aa  vvýývvoojjaa  ss  nnáázzvvoomm  
„„VVyymmoožžiitteeľľnnoossťť  pprráávvaa  vv  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkee““,,  kkttoorrýý  bbooll  uukkoonnččeennýý  
3311..1122..22001100  aa  pprroojjeekktt  rreeaalliizzoovvaannýý  vv  ppaarrttnneerrssttvvee  ss  oobbččiiaannsskkyymm  zzddrruužžeenníímm  
EEUURROOIIUURRIISS  ss  nnáázzvvoomm  „„PPoossiillnneenniiee  uuppllaattňňoovvaanniiaa  SScchheennggeennsskkééhhoo  aaccqquuiiss  aa  
pprráávvaa  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiee  jjuussttiiččnnýýmmii  oorrggáánnmmii  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy..““  
PPoosslleeddnnee  uuvveeddeennýý  pprroojjeekktt  ppookkrraaččuujjee  ddoo  aapprrííllaa  rrookkuu  22001111..  AAkkaaddéémmiiaa  
ttaakkttiieežž  rreeaaggoovvaallaa  nnaa  vviiaacceerroo  vvýýzziieevv  aa  uucchhááddzzaallaa  ssaa  oo  vvzzddeelláávvaaccíí  ee--
lleeaarrnniinnggoovvýý  pprroojjeekktt  ss  nnáázzvvoomm  „„PPooddppoorraa  jjuussttiiččnneejj  ssppoolluupprrááccee  vv  ttrreessttnnýýcchh  
vveecciiaacchh  vv  rráámmccii  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiee““  vv  ppaarrttnneerrssttvvee  ss  PPooľľsskkoouu  nnáárrooddnnoouu  
šškkoolloouu  jjuussttíícciiee  aa  pprrookkuurraattúúrryy  aa  ee--lleeaarrnniinnggoovvýý  pprroojjeekktt  ss  nnáázzvvoomm  
„„VVyyššeettrroovvaanniiee,,  ttrreessttnnéé  ssttííhhaanniiee,,  ooddssúúddeenniiee  ttrreessttnnýýcchh  ččiinnoovv,,  kkttoorréé  
zzaapprrííččiinniillii  vveeľľkkýý  ppooččeett  ľľuuddsskkýýcchh  oobbeettíí““  vv  ppaarrttnneerrssttvvee  ss  FFrraannccúúzzsskkoouu  
nnáárrooddnnoouu  šškkoolloouu  pprree  jjuussttíícciiuu,,  vv  ssppoolluupprrááccii  ss  JJuussttiiččnnoouu  aakkaaddéémmiioouu  
ŠŠppaanniieellsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  zz  ffiinnaannččnnýýcchh  pprroossttrriieeddkkoovv  EEuurróóppsskkeejj  úúnniiee..    

NNaaššiimm  cciieeľľoomm  pprree  bbuuddúúccii  rrookk  bbuuddee  sskkvvaalliittnneenniiee  nnaaššiicchh  
vvzzddeelláávvaaccíícchh  ččiinnnnoossttíí  ss  ddôôrraazzoomm  nnaa  iicchh  oobbssaahhoovvúú  ssttrráánnkkuu,,  kkoonncceeppcciiuu  aa  
mmeettooddiikkuu,,  pprriiččoomm  ddôôrraazz  ssaa  bbuuddee  kklláássťť  nnaa  rreeggiioonnáállnnyy  rráámmeecc  vv  rráámmccii  
vvýýcchhooddnnééhhoo,,  ssttrreeddnnééhhoo  aa  zzááppaaddnnééhhoo  SSlloovveennsskkaa,,  kkttoorrýý  ssaa  aajj  vv  mmiinnuulloossttii  
oossvveeddččiill  aa  jjee  ooňň  ssttáállee  vveeľľkkýý  zzááuujjeemm  zzoo  ssttrraannyy  cciieeľľoovvýýcchh  sskkuuppíínn,,  aavvššaakk  
mmáá  ddooppaadd  aajj  nnaa  hhoossppooddáárrnnoossťť  aa  ččaassoovvýý  rráámmeecc  vvzzddeelláávvaanniiaa..  VV  bbuuddúúccoomm  
rrookkuu  bbyy  ssmmee  cchhcceellii  pprreehhĺĺbbiiťť  uužž  eexxiissttuujjúúccuu  ssppoolluupprrááccuu  ss  NNoottáárrsskkoouu  
kkoommoorroouu  SSRR  aa  SSlloovveennsskkoouu  eexxeekkúúttoorrsskkoouu  kkoommoorroouu  aa  ďďaalleejj  rroozzvvííjjaaťť  
aakkttiivviittyy  ss  ttuuzzeemmsskkýýmmii  aa  zzaahhrraanniiččnnýýmmii  ppaarrttnneerrsskkýýmmii  oorrggaanniizzáácciiaammii..    

NNaa  zzáávveerr  mmôôjjhhoo  pprrííhhoovvoorruu  mmii  ddoovvooľľttee  sskkoonnššttaattoovvaaťť,,  žžee  rrookk  22001100  vv  
žžiivvoottee  nnaaššeejj  iinnššttiittúúcciiee  bbooll  zzaauujjíímmaavvýý  nnaa  uuddaalloossttii  ttaakk  vv  rroovviinnee  nnaaššiicchh  
ppoodduujjaattíí,,  aakkoo  aajj  vveeľľmmii  pprroodduukkttíívvnnyy  aa  uužžiittooččnnýý  vv  nnaaddoobbuuddnnuuttíí  sskkúússeennoossttíí  
vv  rráámmccii  vvnnúúttoorrnnééhhoo  žžiivvoottaa  aakkaaddéémmiiee..  ĎĎaakkuujjeemm  vvššeettkkýýmm,,  kkttoorríí  pprree  
aakkaaddéémmiiuu  pprraaccoovvaallii  aa  pprraaccuujjúú,,  ččlleennoomm  rraaddyy  aakkaaddéémmiiee,,  vvššeettkkýýmm  
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eexxtteerrnnýýmm  ččlleennoomm  ppeeddaaggooggiicckkééhhoo  zzbboorruu  aa  vv  nneeppoosslleeddnnoomm  rraaddee  vvššeettkkýýmm  
úúččaassttnnííkkoomm,,  kkttoorríí  ssaa  zzúúččaassttnniillii  nnaa  nnaaššiicchh  aakkttiivviittáácchh  vv  mmiinnuulloomm  rrookkuu  aa  
ppoosskkyyttllii  cceennnnéé  iinnffoorrmmáácciiee,,  rreesspp..  aajj  pprriippoommiieennkkyy  vv  rráámmccii  vvyyhhooddnnootteenniiaa  
sseemmiinnáárroovv  aa  oossttaattnnýýcchh  ppoodduujjaattíí  oorrggaanniizzoovvaannýýcchh  aakkaaddéémmiioouu..          
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2. Príhovor predsedu rady akadémie, JUDr. Pavla Tomana 
 
 
Vážení kolegovia, milí čitatelia,  
 
 vždy, keď nastane začiatok roka, ľudia pristupujú k hodnoteniu 
toho predchádzajúceho. Ak by som mal pár slovami opísať 
predchádzajúci rok 2010 života akadémie, najvýstižnejšie by bolo 
povedať: bol to rok veľmi hektický, bohatý na množstvo rôznorodých 
aktivít, poznačený bojom s finančnou krízou.  
 

V mene všetkých členov rady akadémie a tiež za seba si dovolím 
konštatovať, že trend, ktorý sa nastolil na prvom ustanovujúcom 
zasadnutí rady akadémie v roku 2009 má stúpajúcu tendenciu a všetky 
úlohy a stanovené ciele sa postupne darí napĺňať. 

 
Počas roka 2010 akadémia úspešne zorganizovala dva termíny 

odbornej justičnej skúšky s rekordným počtom uchádzačov od jej 
vzniku, pokračovala v rozvoji medzinárodnej spolupráce, čoho dôkazom 
je viacero podpísaných bilaterálnych dohôd, vytvoril sa nový zbor 
externých členov pedagogického zboru akadémie za účelom zvýšenia 
odbornosti a kvality plánovaných podujatí, úspešne ukončila 
implementáciu projektu zameraného na vymožiteľnosť práva 
na Slovensku. 

 
Rada akadémie v priebehu roka 2010 uskutočnila voľbu novej 

skúšobnej komisie, úspešne vykonala výberové konanie na funkciu 
zástupcu riaditeľa, ale prijala aj opatrenia o organizačných zmenách 
akadémie, ktoré mali za následok zníženie počtu zamestnancov 
vzhľadom na zníženie rozpočtu akadémie a prijala dôležité dokumenty 
týkajúce sa pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti justície. 

 
Predložená výročná správa o činnosti akadémie za rok 2010 

ponúka prehľad života jedného roka sedem ročnej inštitúcie, ktorá sa 
neustále snaží napredovať, inšpirovať sa európskymi trendmi, ale 
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najmä vedenie a zamestnanci pracujú v prospech a k spokojnosti svojej 
cieľovej skupine.     

 
 Na záver mi dovoľte v mene celej rady akadémie zaželať Vám 
všetkým aj v roku 2011 dobré zdravie, pohodu, vyrovnanosť a pozitívnu 
energiu pre kvalitnejšie prežitie nastávajúceho roka, či už na 
pracoviskách alebo  v osobnom živote. 
  



Hlavné udalosti roku 2010 

 

3. Hlavné udalosti roku 20

•riaditeľ vymenoval vedúceho katedry súkromného práva JUDr. Mareka 
Števčeka, PhD.

január

•rada akadémie schválila a
2009

február 

•návšteva ministra spravodlivosti Chorvátskej republiky pána Ivan 
Šimonović v sídle akadémie v Pezinku

marec

•vymenovanie JUDr. Petra Hullu do funkcie riaditeľa akadémie 
na druhé funkčné obdobie

•elektronické zasielanie odborných časopisov a
knižnicou akadémie

•podpísanie medzinárodnej dohody o
vzdelávania sudcov a
akadémiou Slovenskej republiky

•Notárska komora SR a
podpísanej dohody o spolupráci 

apríl

•návšteva Francúzskeho veľvyslanca Henry Cuny na seminári v
•spoločné pracovné stretnutie Srbského veľvyslanca a
v Pezinku

•prijatie britského veľvyslanca Michaela Robertsona riaditeľom akadémie
•spoločné zasadnutie justičných rád Českej a
Kroměžíři 

jún

Výročná správa o činnosti Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky za rok 2010

roku 2010  

riaditeľ vymenoval vedúceho katedry súkromného práva JUDr. Mareka 
Števčeka, PhD.

rada akadémie schválila a zverejnila výročnú správu akadémie za rok 
2009

návšteva ministra spravodlivosti Chorvátskej republiky pána Ivan 
Šimonović v sídle akadémie v Pezinku

vymenovanie JUDr. Petra Hullu do funkcie riaditeľa akadémie 
na druhé funkčné obdobie
elektronické zasielanie odborných časopisov a článkov 
knižnicou akadémie
podpísanie medzinárodnej dohody o spolupráci medzi Akadémiou 
vzdelávania sudcov a prokurátorov Macedónskej republiky a Justičnou 
akadémiou Slovenskej republiky
Notárska komora SR a akadémia budú spolupracovať na základe 
podpísanej dohody o spolupráci 

návšteva Francúzskeho veľvyslanca Henry Cuny na seminári v Omšení
spoločné pracovné stretnutie Srbského veľvyslanca a riaditeľa akadémie 

Pezinku
prijatie britského veľvyslanca Michaela Robertsona riaditeľom akadémie
spoločné zasadnutie justičných rád Českej a Slovenskej akadémie v 
Kroměžíři 
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riaditeľ vymenoval vedúceho katedry súkromného práva JUDr. Mareka 

zverejnila výročnú správu akadémie za rok 

návšteva ministra spravodlivosti Chorvátskej republiky pána Ivan 

vymenovanie JUDr. Petra Hullu do funkcie riaditeľa akadémie 

spolupráci medzi Akadémiou 
Justičnou 

akadémia budú spolupracovať na základe 

Omšení
riaditeľa akadémie 

prijatie britského veľvyslanca Michaela Robertsona riaditeľom akadémie
Slovenskej akadémie v 



Hlavné udalosti roku 2010 

 

•podpísanie dohody o
republiky a

august

•slávnostné menovanie nových externých členov pedagogického 
zboru akadémie; rada akadémie prijala zásadné pripomienky 
k navrhovanej novele zákona č. 385/2000 Z. z.

•spoločné zasadnutie občianskoprávnych a
a NS ČR v Omšení

•medzinárodný seminár zameraný na dohovor CITES v
s Ministerstvom pôdohospodárstva SR a

•1. dňová pracovná návšteva zástupcov justičných zložiek 
Bieloruska k problematike vzdelávania justície v SR

•Lord Justice John Thomas a

september

•úspešné výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa
•medzinárodný seminár v
na justičnú spoluprácu v

október

•rada schválila študijný plán pre rok 2011
•akadémia sa stala členom Medzinárodnej organizácie pre justičné 
vzdelávanie so sídlom v

november

•záverečná konferencia projektu APVV k
Slovensku

•vydanie publikácie „Záverečná štúdia kdecember

Výročná správa o činnosti Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky za rok 2010

podpísanie dohody o spolupráci medzi Justičnou akadémiou Slovenskej 
republiky a Slovenskou komorou exekútorov

slávnostné menovanie nových externých členov pedagogického 
zboru akadémie; rada akadémie prijala zásadné pripomienky 

navrhovanej novele zákona č. 385/2000 Z. z.
spoločné zasadnutie občianskoprávnych a obchodných kolégií NS SR 

NS ČR v Omšení
medzinárodný seminár zameraný na dohovor CITES v spolupráci 

Ministerstvom pôdohospodárstva SR a akadémie
1. dňová pracovná návšteva zástupcov justičných zložiek 
Bieloruska k problematike vzdelávania justície v SR
Lord Justice John Thomas a britskí sudcovia navštívili akadémiu

úspešné výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa
medzinárodný seminár v rámci spolupráce krajín V4 v Omšení zameraný 
na justičnú spoluprácu v trestných veciach

rada schválila študijný plán pre rok 2011
akadémia sa stala členom Medzinárodnej organizácie pre justičné 
vzdelávanie so sídlom v Istanbule

záverečná konferencia projektu APVV k vymožiteľnosti práva na 
Slovensku
vydanie publikácie „Záverečná štúdia k vymožiteľnosti práva v SR“

Výročná správa o činnosti Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky za rok 2010 
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4.  Správa o činnosti akadémie v rámci vzdelávania 
 
Akadémia realizovala vzdelávanie v roku 2010 v súlade so 

schváleným študijným plánom zo dňa 23.11.2009, pre ktorý bola 
nosným dokumentom  obsahová náplň pre sudcov schválená Súdnou 
radou Slovenskej republiky a obsahová náplň pre prokurátorov určená 
generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. Počas priebehu 
samotného vzdelávania sa študijný plán menil a dopĺňal, najmä o ad 
hoc aktivity vyžadujúce si legislatívne a spoločenské zmeny ako aj 
vychádzajúc z požiadaviek cieľovej skupiny 
alebo lektorov. 

V  roku 2010 sme zaznamenali viacero 
vzdelávacích podujatí, ktoré boli zrušené 
v dôsledku menšieho záujmu cieľovej 
skupiny. Aj z týchto dôvodov vedenie 
akadémie pristúpilo vzhľadom na finančnú 
náročnosť seminárov k zmene pomeru 
vzdelávacích podujatí organizovaných v Detašovanom pracovisku 
Justičnej akadémie v Omšení, v prospech jednodňových seminárov 
v regionálnych pracoviskách akadémie (Košice, Banská Bystrica, Pezinok). 
Akadémia tak ako v predchádzajúcom období tak aj pri príprave 
študijného plánu na rok 2010 oslovila relevantné subjekty, všetky justičné 
autority a vyhodnotila anonymné dotazníky účastníkov vzdelávacích 
podujatí. O možnosti participácie na tvorbe študijného plánu bola 
justičná obec informovaná prostredníctvom portálu akadémie. Celkovo 
bolo v roku 2010 uskutočnených 109 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 
4177 osôb z cieľových skupín. 
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� Katedra verejného práva celkovo 
zúčastnilo 253 sudcov, 
úradníkov, 41 probačných a
čakateľov a 78 právnych čakateľov prokuratúry,

� Katedra súkromnéh
a spoločenskovedných disciplín
sa zúčastnilo 377
úradníkov, 0 probačných a
čakateľov a 94 právnych čakateľov prokuratúry,

� Katedra medzinárodného
celkovo 48 seminárov, na ktorých sa zúčastnilo 
prokurátorov, 267
a mediačných úradníkov, 
čakateľov prokuratúry.
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priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, administratívne sídlo 
akadémie v Pezinku), čo bolo vysoko pozitívne hodnotené samotnými 
účastníkmi ale aj finančná nenáročnosť regionálnych podujatí sa 
ukázala ako efektívna cesta v oblasti vzdelávania v špecifických témach 
pre sudcov a prokurátorov a pri celoživotnom vzdelávaní vyšších 
súdnych úradníkov. Celkovo bolo v roku 2010 zorganizovaných 
62 regionálnych podujatí s počtom účastníkov 2150. 

Novou skúsenosťou pri organizovaní seminárov v roku 2010 sa 
pokračovalo v prípravnom vzdelávaní formou štvordňových sústredení 

osobitne pre právnych čakateľov 
prokuratúry a osobitne pre justičných 
čakateľov. Táto forma vzdelávania 
spolu s celou metodikou prešla pod 
gesciu Katedry súkromného práva 
a v rámci schváleného študijného 
plánu sa uskutočnili 4 časti 
prípravného vzdelávania v súlade 
s osnovami prípravného vzdelávania 

akadémie. Samotná koncepcia, spôsob a systém príprav prípravného 
vzdelávacieho procesu sa stal neustále diskutovanou otázkou medzi 
vedeniami súdov ako aj na pravidelných zasadnutiach rady akadémie. 
Pracovná skupina vytvorená z členov rady akadémie a zástupcov 
akadémie neustále sleduje spôsob prípravného vzdelávania 
a v poslednom štvrťroku 2010 sa intenzívne zaoberá možnými dopadmi 
pripravovaných noviel statusových zákonov pre sudcov a prokurátorov 
na činnosť akadémie v tejto oblasti. Pracovná skupina pripravuje nové 

znenie dokumentu „Koncepcia 
vzdelávania akadémie“, ktorý bude 
odzrkadľovať súčasný platný zákonný 
stav.   

Akadémia mimo svojej 
vzdelávacej činnosti organizovala 
a pripravovala aj v tomto roku 
odbornú justičnú skúšku. V roku 2010 

boli radou akadémie schválené dva termíny odbornej justičnej skúšky 
(apríl 2010, október 2010). Rada akadémie zvolila novú skúšobnú 
komisiu a jednu náhradnú skúšobnú komisiu na trojročné funkčné 
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obdobie s účinnosťou od 21.06.2010. V súčasnom období na akadémii 
pôsobia 4 skúšobné komisie a 3 náhradné skúšobné komisie: 

 
 
Komisia č. 1 (funkčné obdobie od 21.06.2010 do 21.06.2013): 
 
 
Meno, priezvisko 
 

 
pracovisko 

 
oblasť práva 

JUDr. Daniel Hudák, 
predseda komisie 

sudca, Najvyšší súd 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 21.06.2010 do 21.06.2013): 
 
 
Meno, priezvisko 
 

 
pracovisko 

 
oblasť práva 

prof. JUDr. Ján Svák, 
CSc., predseda komisie 

generálny riaditeľ Sekcie 
edičných činností, Ministerstvo 
spravodlivosti SR 

Oblasť ústavného práva 

JUDr. Vladimír Magura 
člen komisie 

predseda senátu Najvyššieho 
súdu SR  

Oblasť občianskeho práva 

JUDr. Marian Blaha 
člen komisie 

podpredseda Okresného súdu 
Banská Bystrica 

Oblasť obchodného práva 

JUDr. Ľuboš Bunčiak 
člen komisie 

prokurátor Generálnej 
prokuratúry SR 

Oblasť správneho práva 

JUDr. Ctibor Koštál 
člen komisie 

námestník generálneho 
prokurátora, Generálna 
prokuratúra SR 

Oblasť trestného práva 

 
 Počas realizácie vzdelávacích podujatí akadémia zapracovala 
do obsahu jednotlivých seminárov okrem iného aj témy úzko súvisiace 
s legislatívnym procesom v krajine, 
problematiky opierajúce sa o plnenie 
akčných plánov ústredných orgánov 
štátnej správy (predchádzanie 
všetkým formám diskriminácie, obete 
násilia) a judikatúry komunitárnych 
súdov. 
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 V roku 2010 akadémia pokračovala v implementácii výskumného 
projektu s názvom „Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike“, ktorý 
je financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. 
Medzinárodnou konferenciou uskutočnenou v decembri 2010 sa úspešne 
ukončila realizácia spomínaného dvojročného projektu a vydaním 
„Záverečnej štúdie“ sa zavŕšilo naplnenie cieľov určených v projekte. 
 Druhým v poradí, mladším projektom, ktorý akadémia začala 
realizovať v septembri 2009 s dobou realizácie dva roky 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 12 mesiacov realizácie bolo 
uskutočnených 72 dní vzdelávania. Počas celého obdobia realizácie 
bolo plánovaných 100 jednodňových podujatí (preškolených 2000 
účastníkov), tri krátkodobé študijné pobyty na komunitárnych súdoch 
v Štrasburgu a v Luxemburgu, z ktorých sa prvá študijná cesta 
uskutočnila v novembri 2010. 
 V závere je potrebné poznamenať, že v tomto roku akadémia 
rozvíjala svoju spoluprácu so stavovskými organizáciami a venovala sa 

dobudovaniu svojich regionálnych 
pracovísk. V marci 2010 sa pristúpilo 
k podpisu dohody o spolupráci medzi 
Úradom priemyselného vlastníctva 
SR a akadémiou, kde okrem iného 
partneri deklarovali svoje vzájomné 
pôsobenie nie iba na domácej pôde 
ale aj na pôde zahraničných 
organizácií, pričom tieto aktivity 
budú koordinované akadémiou. 

Počas roka akadémia uzatvorila písomnú dohodu o spolupráci aj 
s Notárskou komorou a Slovenskou exekútorskou komorou.   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 skúseností 
a know how je táto spolupráca prospešná pre napĺňanie cieľov v oblasti 
vzdelávania. 
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5. Správa o činnosti akadémie v rámci medzinárodnej 
spolupráce 
 

 V oblasti medzinárodnej spolupráce a rozvíjania vzťahov 
s partnerskými organizáciami môžeme konštatovať, že rok 2010 bol 
významným v existencii akadémie ako takej. Bol to rok organizovania 
vzdelávacích podujatí s medzinárodnou účasťou, participovania na 
multilaterálnych projektoch a v neposlednom rade to bolo obdobie 
uzatvárania dohôd o spolupráci a obdobie 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 2010 bola táto činnosť 
posilnená o referentku vzdelávania Mgr. Barboru Doričkovú a neskôr 
o PhDr. Máriu Koštialovú, ktoré zabezpečovali každodenný styk so 
zahraničím. 

V rámci rozvíjania medzinárodnej spolupráce krajín V4 akadémia 
aj v roku 2010 napĺňala stanovené ciele, ktoré si partneri dohodli na 
spoločnom rokovaní ešte v roku 2009. Na základe úspešne podaného 
projektu krajín Višegrádskej štvorky v spolupráci s Európskou 

akadémiou práva v Trieri 
počas roka 2010 sme 
implementovali medziná-
rodný projekt „Trestná 
justícia“, ktorý pozostáva 
zo 4 odborných seminárov. 
Prvý sa uskutočnil v novem-
bri 2010 v Krakove za účasti 
maďarských, poľských, 
českých, nemeckých a slo-
venských sudcov. Ostáva-

júce tri podujatia sú naplánované na rok 2011. Okrem toho sa 
partnerské organizácie dohodli a spoločne podali žiadosť o projekt 
zameraný na e-learning v justícii, pričom realizácia projektu sa 
predpokladá v rokoch 2011 a 2012. 
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Počas roka 2010 akadémia pristúpila k viacerým medzinárodným 
dohodám o spolupráci v záujme 
rozšírenia svojho poľa pôsobnosti 
a získania ďalších cenných 
informácií v oblasti 
profesionálneho vzdelávania od 
svojich parterov. Koncom apríla 
2010 to bola dohoda o spolupráci 
s Macedónskou akadémiou pri 
príležitosti oficiálnej návštevy 
hlavných predstaviteľov justície 
na Slovensku. V júni 2010 sa písomne potvrdila dlhoročná aktívna 
spolupráca s Európskou akadémiou práva v Trieri, kedy obaja štatutári 
uzatvorili medzinárodnú dohodu o spolupráci. V neposlednom rade je 
potrebné spomenúť, že akadémia ako prvá v rámci strednej Európy 
získala v decembri 2010 členstvo v medzinárodnej organizácii „The 
International organization for judicial training“ so sídlom v Izraeli.  

Akadémia v rámci rozvíjania svojej činnosti na medzinárodnej 
pôde prijala počas roka 2010 viacero významných zahraničných hostí 
a hlavných predstaviteľov justičnej obce. V prvom polroku 2010 riaditeľ 
akadémie prijal v sídle v Pezinku ministra spravodlivosti Chorvátskej 
republiky s delegáciou. Hlavnou témou diskusie bolo právo EÚ 
a prípravné a celoživotné vzdelávanie justície. 

Akadémia v oblasti rozvoja 
medzinárodnej spolupráce 
sprístupnila svoj internetový 
portál v anglickom jazyku. 
Návštevníkom zo zahraničia sa 
tak umožnilo 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 SR v rámci Európskeho priestoru. 
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Ďalším krokom v nastolenom trende popularizácie je aj skutočnosť, že 
výročná správa o činnosti akadémie za rok 2010 je preložená do 
anglického jazyka a prístupná v elektronickej podobe na internetovej 
stránke akadémie ako aj v tlačenej verzii v knižnici akadémie.  

Justičná akadémia počas roku 2010 pokračovala v implementácii 
dvoch projektov z predchádzajúceho obdobia. Projekt financovaný 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja s názvom „Vymožiteľnosť 
práva v Slovenskej republike“, ktorý bol úspešne ukončený záverečnou 
medzinárodnou konferenciou uskutočnenou v Detašovanom pracovisku 
akadémie v Omšení v dňoch 9. – 10. decembra 2010 a projekt 
realizovaný v spolupráci s občianskym združením EUROIURIS s názvom 
„Posilnenie uplatňovania Schengenského acquis a práva Európskej únie 
justičnými orgánmi Slovenskej republiky“, ktorého zavŕšenie bude v I. 
štvrťroku 2011. Akadémia v rámci svojej medzinárodnej spolupráce so 
svojimi zahraničnými partermi hľadali možnosti a uchádzali sa o viaceré 
projekty financované z EÚ. Je potrebné spomenúť iniciatívu Národnej 
školy pre justíciu a verejnú prokuratúru v Poľskej republike, kde spolu 
s akadémiou Slovenskej republiky bol podaný návrh na realizáciu 
projektu v oblasti e-learningu s názvom „Podpora justičnej spolupráce 
v  trestných veciach Európskej únie“. V súčasnom období sa o danom 
projekte rozhoduje.    
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6. Správa o hospodárení akadémie a ľudské zdroje 

6.1 Hospodárenie akadémie 

Rozpočet príjmov pre rok 2010 bol  stanovený vo výške 20.500,- €.  
V prevažnej miere sa jedná o príjmy za ubytovanie, stravu a tržby 
z bufetu, tržby z poskytovaných ostatných služieb v detašovanom 
pracovisku v Omšení a ubytovanie v Pezinku. Výška dosiahnutých 
príjmov prestavovala k 31.12.2010 čiastku 25.117,- € , čo je plnenie  
rozpočtu na 122,5 %.  

Na základe rozpočtového opatrenia nám bol stanovený ročný plán 
výdavkov vo výške 726.486,- €, z čoho na mzdy a platy boli určené 
výdavky vo výške 283.496,- €, na Poistné a príspevky do poisťovní 
99.790,- €, na Tovary a služby 332.000,- € a na Bežné transfery  
11.200,- €. Rozpočet na kapitálové výdavky v roku 2010 Justičnej 
akadémii nebol pridelený.   Rozpočtovými opatreniami v priebehu roku 
došlo k niekoľkým úpravám. Po týchto zmenách Upravený rozpočet je 
nasledovný: 
Výdavky celkom      809.150,- € 
Kapitálové výdavky    0,-  € 
Bežné výdavky spolu     809.150,- €  
z toho: 
kategória 610 Mzdy, platy, OON   282.628,- €  
kategória 620 Poistné a príspevky  112.013,- € 
kategória 630 Tovary a služby   378.554,- € 
kategória 640 Bežné transfery   35.955,- € 
 
Výdavky v kategórii 610, 620, 630, 640 
 Celkové čerpanie za rok 2010 predstavuje  809.149,- €. Tým sme 
vyčerpali rozpočet na 100 % z roka. Podobné čerpanie je 
i v jednotlivých kategóriách. 
 
Kategória 610 – mzdy, platy a ostatné vyrovnania 
Po úprave rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2010 je stanovený vo 
výške 282.628,- € na  schválený počet zamestnancov 34.  
K 30.12.2010 je obsadených 32 funkčných pracovných miest.  
Rozpočtovým opatrením z 13. augusta 2010 nám boli v tejto kategórii 
viazané finančné prostriedky vo výške 6.208,- €, ale následne 
v decembri boli pridelené rozpočtové prostriedky vo výške 5.340,- €. 
V konečnom dôsledku nastal oproti pôvodnému schválenému rozpočtu 
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pokles, no nebol tak výrazný. Pridelené mzdové prostriedky  sme plne 
vyčerpali.  
 
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 2010.  
Pôvodný rozpočet v tejto kategórii nekryl potreby organizácie vzhľadom 
na pridelené mzdové prostriedky. Pôvodný rozpočet predstavoval 
čiastku 99.790,- €. Skutočne sme v tejto kategórii vyčerpali  110.408,- 
€. Je to z toho dôvodu, že máme pracovníkov s nižším základom pre 
výpočet sociálneho a zdravotného poistenia a preto % poistného 
k mzdovým prostriedkom je vyššie než napríklad na súdoch, kde sú 
pracovníci s vyšším základom, ktorí prekračujú maximálnu hranicu pre 
výpočet sociálneho a zdravotného poistenia.  Priemerné percento 
poistného k vyplateným mzdám v našej organizácii predstavuje 39 %. 
 
 
Kategória 630 – tovary a služby 
Rozpočet pred úpravou v tejto kategórii činil 332.000,- €. Skutočný 
vyčerpaný objem finančných prostriedkov v tejto kategórii činil 
382.627,- €. Pôvodná čiastka by nebola postačovala na krytie všetkých 
záväzkov v tejto kategórii.  
Vďaka rozpočtovému opatreniu z 1. októbra, ktorým nám boli pridelené 
finančné prostriedky vo výške 116.074,- € sme dokázali pokryť potreby 
v tejto kategórii, ako aj uhradiť záväzky z roku 2009, ktoré 
predstavovali čiastku 55 tis. €. 
Na tomto mieste je nutné spomenúť, že po prekalkulovaní potrieb sme 
začiatkom decembra vrátili finančné prostriedky vo výške 32.225,- € 
 
Čerpanie na jednotlivých položkách tejto kategórie je nasledovné:  
 
Položka 631 – cestovné náhrady 
 
Celková suma bola v roku 2010 vyčerpaná vo výške 3.695,- €. Jedná sa 
o pracovné cesty zamestnancov akadémie na semináre organizované 
v regiónoch, ako aj na zahraničné pracovné cesty, ktoré činili 2.654,- 
€. 
 
Položka 632 – energie, voda a komunikácia 
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Celková vyčerpaná čiastka na energie a vodu je 85.571,- €.  Čerpanie 
v tomto roku je vyššie než v roku 2009. Bolo to spôsobené úhradou 
nezaplatených faktúr z minulého roku. 
 
Na poštové a telekomunikačné služby bolo vyčerpaných 12.885,- € čo je  
približne na rovnakej úrovni ako v roku 2009. 
 
Položka 633 – materiál 
 
V roku 2010 bolo v položke 633 – Materiál celkovo vyčerpaných 
118.939,- €. 
Najväčšími položkami v tejto kategórii sú výdavky na všeobecný 
materiál – 30.678,- €, ale hlavne na potraviny, na ktoré sme v roku 
2010 vynaložili 56.246,- €.  
Podobne ako u energií vyššie čerpanie ako v roku 2009 je spôsobené 
úhradou faktúr po lehote splatnosti z roku 2009.  
 
Položka 634 – dopravné 
 
Z celkového rozpočtu sa v roku 2010 vyčerpalo na dopravné 21.168,-  €. 
Vyššie čerpanie bolo spôsobené opravami osobných automobilov. Jedná 
sa hlavne o dva staré automobily, ktoré majú najazdených okolo 300 
tis. km. Udržanie týchto áut v prevádzky schopnom stave je dosť 
finančné náročné. Okrem toho sa nám na jednom automobile vyskytla 
závažná porucha a len na túto opravu sme museli vynaložiť finančné 
prostriedky vo výške 3.500,- €. V priebehu roku sme jedno osobné 
motorové vozidlo previedli bezodplatným prevodom na obec Necpaly. 
 
Položka 635 – rutinná a štandardná údržba 
 
Čerpanie v roku 2010 dosiahlo čiastku 25.547,- €. Z uvedenej položky 
boli hradené povinné prehliadky, revízie a údržba prevádzkových 
strojov, prístrojov a zariadení. Vyššie náklady boli pri údržbe 
výpočtovej techniky, hlavne kopírky. Zaznamenali sme taktiež vážnu 
poruchu pri zariadení na ohrev vody do kanadskej vane. V tomto 
prípade sme museli pristúpiť k výmene prístroja. Vzostup nákladov je 
aj z toho dôvodu, že vo väčšine prípadov už zariadenia nie sú v záruke 
a prípadne poruchy musíme hradiť z vlastných prostriedkov. 
 
Položka 636 – nájomné za nájom 
 



Správa o hospodárení akadémie a ľudské zdroje Výročná správa o činnosti Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky za rok 2010 

 

 

Strana 21 
 

Z uvedenej položky bolo v roku 2010 čerpané 388,- €. Jedná sa 
o prenájom pozemku v Omšení, čo vyplýva zo zmluvy uzavretej so 
štátnym podnikom LESY SR za zriadenie vecného bremena.  
 
Položka 637 – Služby 
 
V tejto položke sme v roku 2010 vyčerpali  97.806,- €. Oproti minulému 
roku sme zaznamenali nárast výdavkov v tejto položke cca o 9 tis. €. 
Najväčšou položkou v tejto kategórii sú výdavky na Odmeny 
zamestnancov mimopracovného pomeru. Tieto výdavky súvisia so 
zabezpečovaním lektorov na organizované semináre. Aj v tejto položke 
sme mali rest z roku 2009, ktorý sme vyrovnávali v roku 2010. 
 
 640 – bežné transfery 
 
V  roku 2010 bolo čerpanie na uvedenej položke  33.486,- €.  Oproti 
minulému roku je táto položka vyššia o takmer 20 tis. €. Na výšku 
čerpania tejto položky vplývali dve skutočnosti.      
Z dôvodu krátenia rozpočtu Justičnej akadémie pre rok 2011 v položke 
610 – Mzdy a platy,  vedenie Justičnej akadémie SR rozhodlo o znížení 
počtu pracovníkov. Z tohto dôvodu bolo prepusteným pracovníkom 
vyplatené odstupné vo výške 9.754,- €. 
Z tejto položky bol hradený členský príspevok pre EJTN (European 
Judical Training Network) nielen za rok 2010 (7.917,- €), ale uhradili 
sme už aj členské pre rok 2011 nakoľko splatnosť členského je vždy 
pred rokom, na ktorý sa toto platí. V predchádzajúcich rokoch z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov bolo členské platené po termíne 
splatnosti.  (7.000,- €). 
Ďalšou významnou položkou bolo zaplatenie členského príspevku do 
ERA v rámci medzinárodnej spolupráce formou vzdelávacích akcií 
v medzi krajinami V4, ktoré zabezpečuje spoločnosť ERA (5.061,- €).  
 
Plnenie počtu pracovníkov 
Pre rok 2010 sme mali rozpísaný počet pracovníkov 34.  
Fyzický počet pracovníkov je k 31.12.2010 obsadený v počte 32 
pracovníkov. 
Prepočítaný počet zamestnancov Justičnej akadémie k uvedenému 
dátumu je 32. 
 
Tvorba sociálneho fondu 
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Sociálny fond je tvorený a
v znení neskorších predpisov. Fond je tvorený percentuálnym prídelom 
v zmysle kolektívnej zmluvy zo súhrnu hrubých miezd zamestnancov. 
Stav sociálneho fondu k
bol poukázaný príspevok do sociálneho fondu vo výške 3.819,
Čerpanie činilo 4.438,-
2.141,- €.  Aktuálny stav k
 

Porovnanie prideleného rozpočtu akadémie v

6.2 Ľudské zdroje 

 Záväzným limitom regulácie zamestnanosti pre rok 20
stanovený počet 34 zamestnancov. V
dohôd o vykonaní práce s
inými lektormi v celkovom počte odpracovaných hodín 
 
Základné personálne údaje spracované v

1. Delenie zamestnancov podľa veku a pohlavia
 

Vek Muži Ženy
do 35 r. 3 
36 - 45 3 
46 - 60  5 

nad 60 r. 0 
Celkom 11 

Percento 36,67 % 63,
 

2. Delenie zamestnancov podľa vzdelania a pohlavia 
k 31.12.2010 
 

Dosiahnuté vzdelanie 
Základné 
Vyučený 

hospodárení akadémie a ľudské zdroje Výročná správa o činnosti Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky za rok 

Sociálny fond je tvorený a používaný v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. 
znení neskorších predpisov. Fond je tvorený percentuálnym prídelom 
zmysle kolektívnej zmluvy zo súhrnu hrubých miezd zamestnancov. 

ndu k 31.12.2009 bol vo výške 635,86 €.  V
bol poukázaný príspevok do sociálneho fondu vo výške 3.819,

- €, z čoho na príspevok na stravu predstavoval 
Aktuálny stav k 31.12.2010 je 17.- €. 

prideleného rozpočtu akadémie v rokoch 2009

 

Záväzným limitom regulácie zamestnanosti pre rok 20
stanovený počet 34 zamestnancov. V roku 2010 bolo uzatvorených 

vykonaní práce s externými členmi pedagogického zboru ako aj 
celkovom počte odpracovaných hodín 3887

Základné personálne údaje spracované v tabuľkách: 
Delenie zamestnancov podľa veku a pohlavia– stav k

Ženy Celkom Percento 
5 8 26,67 % 
6 9 30 % 
8 13 43,33 % 
0 0 0 

19 30 100 % 
63,33 % 100 % –––– 

Delenie zamestnancov podľa vzdelania a pohlavia – 

 Muži Ženy Celkom Percento 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

2009

2010
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zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. 
znení neskorších predpisov. Fond je tvorený percentuálnym prídelom 
zmysle kolektívnej zmluvy zo súhrnu hrubých miezd zamestnancov.  

€.  V roku 2010 
bol poukázaný príspevok do sociálneho fondu vo výške 3.819,- €. 

čoho na príspevok na stravu predstavoval 

09 a 2010 

 

Záväzným limitom regulácie zamestnanosti pre rok 2010 bol 
bolo uzatvorených 120 

externými členmi pedagogického zboru ako aj 
3887. 

stav k 31.12.2010 

 stav 
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Stredné odborné 2 6 8 22,67 % 
Úplné stredné 3 3 6 20 % 
Úplné stredné odborné 3 8 11 36,67 % 
Vyššie odborné 0 0 0 0 
Vysokoškolské 3 2 5 16,66 % 

Celkom 11  19  30  100 % 
 

3. Celkový údaj o priemerných platoch  – stav k 31.12.2010 
 

Celkom 
Priemerný 

hrubý mesačný 
plat 

254 262 € 689 € 
 

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovných pomerov v roku 2010 
 

Počet 
Nástupy 2 
Odchody 7 
 

5. Trvanie pracovného pomeru zamestnancov v roku 2010 
 

Doba trvania Počet Percento 
do 5 rokov 26 86,67 % 
do 10 rokov 4 13,33 % 
do 15 rokov 0  
do 20 rokov 0  
nad 20 rokov 0  

celkom 30 100% 
 



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������	
���������
�������������������
���
�
��������	��
���
��	���
�	���
����	�
������	
�
�
�



�
���	
��� ������
�� ����������� ������
��� ��� ����
���
�� ����		���� �!������"��#� �	��� �����������#� ��$��
�
��������
�� ��� ��#� ������	����� �
����
	�%�� ������� ���� �����	�	�� ����
 �� �
������	����� ��$��
� 
��
�����%�
����		����������	�&�
'�����
�� ������ ������������
��  ���(
��	��)�� ������
��������	����#� ��$��
����� ��� ��*������� ��������
�� �
����	�+��� ������� )� �
�������*��������������	
�����������&
'��
�
�	��	*���� �*���� ������
�� ��� �� )���� �
����	��,���� ��� �
��	���� �������� ������� 
�� ��	
�
	�&� -.��
���
������� * )� ������	*� ������
�� ����
�)�� �
��� ��
����������
����
���	
���������
�������������������
�����������"���
������� ����
�	�� /0�123��
��0��4������ ������
��� ����� �
���� 
�0��4��&��
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
��������	��������	��������� 	
�!������
����
�����	"#$	
%&'	&(	�������	
)����	*+'(	,,	-%	&,	,&(	
.�/�	*+'(	,,	-%	&,	,'&	
)		�566777&��8��&���

���	
��� ������
�� ����������� ������
��� ��� ����
���
 ����		���� �!������"��#� �	��� �����������#� ��$��
����� �

��������
�� ��� ��#� ������	����� ������� )� �����*���&� ��� ��
�����
����
	�%�� ������� ���� �����	�	�� ����
 �� �����#� �	��� ���

��$��
� 
��� )������
� ��� ������	�
�����
� ��������
�		����������	�&��

'�����
�� ������ ������������
��  ���(
��	��)�� ������
������	����#� ��$��
����� ��� ��*������� ��������
�� �

����� )� ����	�+��� �������	���#� �	���� ��� ���9�����
�������*��������������	
�����������&�
'��
�
�	��	*���� �*���� ������
�� ��� �� )���� ��:��
���#� ���� ���

��� �
��	���� �������� ������� 
�� ��	
�
	�&� -.��
���
������� * )� ������	*� ������
�� ����
�)�� ��������� ��	����

�;����*���
�1����
����� )�1���
 
� )&�
���	
���������
�������������������
�����������"���0��4���������	
�����
������� ����
�	�� /0�123���<
�����������
�	�������0��4��&��������� ����
0��4������ ������
��� ����� ��1�
��
� �����	�����%�
� ��$��
� 
��
�

�

��������	��������	��������� 	
�!������	

	
	

���	
��� ������
�� ����������� ������
��� ��� ����
����� 
��	
	� 
���
 ����		���� �!������"��#� �	��� �����������#� ��$��
����� ����������

����� )� �����*���&� ��� ��
�����
����#� �	��� ���

����	�
�����
� ��������

'�����
�� ������ ������������
��  ���(
��	��)�� ��������
�� ��� ���
������	����#� ��$��
����� ��� ��*������� ��������
�� ���	
��% )�

���	�+��� �������	���#� �	���� ��� ���9�����

:��
���#� ���� ���
��� �
��	���� �������� ������� 
�� ��	
�
	�&� -.��
���

������� ��	�������)��
����
����� )�1���
 
� )&��

��4���������	
�����
<
�����������
�	�������0��4��&��������� ����

%�
� ��$��
� 
��
�


