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Výročná správa 
 o činnosti Justičnej akadémie za rok 2005 

 
 

    Od 1. januára 2005 začala Justičná akadémia (JA) postupne napĺňať ciele, pre ktoré 

bola zriadená realizáciou schváleného akademického plánu na letný (od 1. 1. 1006 do 30. 6. 

2005) a zimný semester (od 1. 9. do 31. 12. 2005). Jej vzdelávacie aktivity sa uskutočňovali 

predovšetkým v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení (s kapacitou cca 50 účastníkov), ale aj 

vo vzdelávacích a rehabilitačných centrách prokuratúry v Krpáčove (pre cca 65 účastníkov) 

a Starej Lesnej (pre cca 30 osôb). V priebehu roka 2005 sa akadémia postupne budovala  

z hľadiska jej personálneho obsadenia, odbornými garantmi seminárov boli stáli členovia 

pedagogického zboru JA pre jednotlivé oblasti práva z radov sudcov, ktorí vykonávajú 

v akadémii stáž podľa osobitného predpisu, a to JUDr. Soňa Smolová pre trestné právo, JUDr. 

Marianna Arnoldová pre rodinné právo, psychológiu a jazyky, JUDr. Peter Hulla (od mája 

2005) pre obchodné právo. Pretože ďalšie katedry sa zatiaľ nepodarilo obsadiť, správnemu 

právu sa venovala JUDr. Viera Bolebruchová, zástupkyňa riaditeľky a riaditeľka JUDr. 

Zuzana Ďurišová zabezpečovala semináre z občianskeho práva. Potrebný servis 

zabezpečovali zamestnanci akadémie, ktorých počet do konca roka dosiahol 23 a neobsadená 

zostala už iba pozícia knihovníka. Nárast počtu zamestnancov súvisel aj so skutočnosťou, že 

od 1. septembra prešla správa administratívnej budovy v Pezinku do správy JA, takže bolo 

potrebné zabezpečiť aj činnosti, ktoré dovtedy zabezpečoval jej predchádzajúci správca, OS 

Pezinok, resp. od 1. 1. 2005 OS Bratislava III. Novelou zákona o JA, zákonom číslo 319/2005 

Z.z. sa sídlom akadémie od 1. 9. 2005 stal Pezinok, čím došlo k zosúladeniu reálneho stavu so 

zákonným. Táto novela okrem toho uložila akadémii zabezpečovanie ďalších úloh, a to 

vytvorenie databázy súdnych spisov a psychologických testov pre účely výberového konania 

na voľné miesta sudcu. 

 V priebehu roku 2005 sa postupne dobudoval aj pedagogický zbor JA, v ktorom 

v súčasnosti pôsobí 90 externých členov z radov sudcov, prokurátorov, ako aj iných 

vysokoškolsky vzdelaných osôb, ktorých odborné zameranie je využiteľné pre sudcov 

a prokurátorov, čo umožňuje zabezpečovanie vzdelávania na vysokej odbornej úrovni. Pri 

vypracovaní návrhu plánu vzdelávacích aktivít sa prihliadalo predovšetkým k aktuálnym 

legislatívnym zmenám, a to najmä na rekodifikáciu trestného práva, ale tiež práva 

konkurzného, rodinného a občianskeho procesného. Akademický plán bol po schválení radou 

umiestnený na internetovej stránke. Obsahoval celkovo 59 vzdelávacích aktivít, na ktorých sa 
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zúčastnilo celkovo 2 243 účastníkov z radov sudcov, prokurátorov, vyšších súdnych 

úradníkov, čakateľov prokuratúry, justičných čakateľov a probačných a mediačných 

úradníkov. Z toho pre oblasť trestného práva bolo zorganizovaných 12 seminárov a okrem 

nich v období od septembra do 16. decembra 2005 celkovo 15 štvordňových opakovaných 

školení k rekodifikácii trestného práva hmotného a procesného v sídlach jednotlivých 

krajských súdov a osobitne pre NS SR a GP SR s účasťou 980 sudcov a prokurátorov.  

Školenia lektorsky zabezpečovali externí lektori akadémie, členovia rekodifikačnej komisie 

genmjr. Samaš, JUDr. Toman, JUDr. Stiffel, JUDr. Minárik a JUDr. Čentéš, PhD, 

a výsledkom po diskusiách s účastníkmi školení bolo predloženie malej novely k týmto 

novým predpisom, ktorá už bola schválená v NR SR. Katedra  trestného práva okrem toho 

pripravila v rámci programu AGIS 2004 Bezpečnosť a právo, kofinancovaného Európskou 

komisiou a programu ASTREA v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR 

a mimovládnou organizáciou Pomoc obetiam násilia ako aj s portugalskou organizáciou 

APAV (Association portuguesa de Apajo a Vitima) tri spoločné semináre pre sudcov, 

prokurátorov, vyšetrovateľov a pracovníkov mimovládnych organizácií  na tému „Postavenie 

a práva poškodeného v trestnom konaní“, na ktorých bola prednesená európska 

a pripravovaná slovenská právna úprava v tejto oblasti. Na seminároch prednášala aj 

zahraničná lektorka p. Fay Faro. V súvislosti s prijatou rekodifikáciou Trestného poriadku 

katedra zorganizovala seminár pre sudcov, prokurátorov a probačných a mediačných 

úradníkov na tému  „Alternatívne spôsoby ukončenia trestnej veci“. V spolupráci 

s Kanceláriou zástupcu SR pred Európskym súdom pre ľudské práva  pripravila katedra 

trestného práva seminár  o trestnoprávnych aspektoch Dohovoru o ľudských právach. 

S Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity  bol pripravený seminár  zameraný na 

problematiku trestných činov v doprave. Katedra pripravila aj jednodňový seminár pre 

externých lektorov, na ktorom pani Doc. Viera Prusáková, CSc. z katedry andragogiky 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského oboznámila prítomných s problematikou 

vzdelávania dospelých. Na stretnutí bol zároveň prediskutovaný plán ďalších vzdelávacích 

aktivít v oblasti trestného práva. 

Občianskemu právu bolo venovaných 9 seminárov, väčšina sa týkala Občianskeho 

súdneho poriadku vzhľadom na jeho opakovanú novelizáciu. Seminárov zameraných na 

problematiku  nového rodinného práva sa uskutočnilo 5, správnemu právu boli venované 4 

semináre a uskutočnili sa 4 jazykové kurzy pre pokročilých (z angličtiny a nemčiny so 

zameraním na právnickú terminológiu). Na európske právo bolo orientovaných celkovo 5 
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seminárov, z toho jeden sa uskutočnil za aktívnej účasti nášho sudcu na ESĽP v Strassburgu 

JUDr. Šikutu a jeden lektorsky zabezpečoval JUDr. Daniel Šváby, sudca Súdu prvej inštancie 

ES v Luxemburgu.    

            V roku 2005 nadobudol v SR účinnosť nový Zákon o rodine. Prijatím novej právnej 

úpravy sa vzdelávanie v oblasti rodinného práva stalo potrebným pre sudcov i súdnych 

úradníkov bez ohľadu na dĺžku ich praxe. Táto skutočnosť sa prejavila aj v záujme zo strany 

sudcov i vyšších súdnych úradníkov o vzdelávacie podujatia. Nosnú časť prednášok 

k novému rodinnému právu zabezpečila JUDr. Jana Baricová, sudkyňa NS SR a JUDr. 

Bianka Gelačíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave. Súčasťou seminárov boli aj 

prednášky o aplikácii právnych aktov EÚ v oblasti rodinného práva prednášané zástupcami 

Sekcie medzinárodného a európskeho práva MS SR – Mgr. Alexandrou Bérešovou a JUDr. 

Tatianou Hačkovou. S problematikou medzinárodných aspektov vymáhania výživného a 

medzištátnych osvojení boli účastníci oboznámení JUDr. Alenou Mátejovou. Nová právna 

úprava sa podstatne dotkla aj problematiky ústavnej starostlivosti, preto zaradila  akadémia do 

svojho akademického plánu pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov semináre venované tejto 

téme a organizovala ich v spolupráci s Občianskym združením Úsmev ako dar. Program 

venoval pozornosť ústavnej starostlivosti z viacerých aspektov. Účastníkom bol poskytnutý 

prehľad kapacít zariadení na výkon ústavnej starostlivosti v SR (Mgr. Kristián Kovács – 

zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny). Okrem analýzy platnej právnej úpravy 

a jej aplikácii v praxi (lektorka JUDr. Anna Klepáčová z Okresného súdu Bratislava III) bola 

venovaná pozornosť aj psychologickým aspektom práce sudcu pri rozhodovaní o ústavnej 

starostlivosti (lektor PhDr. Štefan Matula). Súčasťou podujatia bola diskusia účastníkov 

(sudcov a VSÚ) s mladými dospelými, ktorí vyrastali v ústavných zariadeniach i diskusia 

s ľuďmi, ktorí sa stali pestúnmi. Nosnou časťou tejto aktivity bola návšteva zariadení na 

výkon ústavnej starostlivosti. Počas jedného dňa sa účastníci oboznámili s podmienkami 

v troch ústavných zariadeniach (dojčenský ústav v Púchove, DD Bytča, DD Domaniža). 

Seminár sa uskutočnil dvakrát v termínoch 7.- 9. septembra a 7. - 9. novembra 2005.   

 

           V oblasti obchodného práva bolo zorganizovaných 12 seminárov, z toho dva veľmi 

úspešné za účasti lektorov z ČR JUDr. Schneeweisovej (zmenky a šeky) a JUDr. Tomsu 

a JUDr. Maceka (nekalá súťaž).  Nový zákon o konkurze a reštrukturalizácii ako aj zákon 

o správcoch vyvolal potrebu bližšieho oboznámenia sa s uvedenou problematikou, 

predovšetkým z radov sudcov a VSÚ okresných súdov, na ktoré prešla konkurzná agenda, 
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preto Justičná akadémia, konkrétne jej Katedra obchodného práva zorganizovala 3 dvojdňové 

semináre s názvom „Nové konkurzné právo“ za účasti lektorov Doc. JUDr. Milana Ďuricu 

PhD., sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici a Mgr. Branislava Pospíšila, štátneho radcu 

odboru legislatívy civilného práva na MS SR. Katedra obchodného práva zorganizovala 

a odborne pripravila v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR seminár „Právo 

duševného vlastníctva, ochranná známka, nekalá súťaž“, ktorý bol určený predovšetkým pre 

sudcov súdov, na ktoré prešlo vybavovanie  obchodnej agendy týkajúcej sa konania vo 

veciach ochrany práv k predmetom priemyselného vlastníctva a ochrany práv z nekalej 

súťaže, ale aj pre sudcov odvolacích súdov a dovolacieho súdu a prokurátorov. Lektormi 

tohto dvojdňového seminára boli okrem JUDr. Miloša Tomsu, CSc., a JUDr. Jiřího Maceka 

z Vrchního soudu Praha aj Ing. Zdena Hajnalová, riaditeľka odboru ochranných známok 

a dizajnov Úradu priemyselného vlastníctva SR. Na základe podnetov zo súdov vychádzajúc 

z hodnotiacich dotazníkov zaradila obchodná katedra seminár s názvom „ Obchodné 

záväzkové právo“,  na ktorom bola rozoberaná problematika zmluvy o dielo, kúpnej zmluvy 

ako aj zasielateľská zmluva, zmluva o preprave veci s osobitným prihliadnutím na Dohovor 

o medzinárodnej cestnej preprave  (CMR). Lektormi uvedeného dvojdňového seminára boli 

JUDr. Juraj Schwarcz, predseda senátu Krajského súdu v Košiciach a JUDr. Ing. Jaroslav 

Brda. Katedra tiež zorganizovala dva semináre s názvom „Pracovné stretnutie zástupcov 

registrových súdov“ pre zástupcov registrových súdov. Uvedené podujatia riešili aktuálne 

problémy  aplikačnej praxe formou  „okrúhleho stola“. Lektorom seminára bol JUDr. Peter 

Hulla, stály člen pedagogického zboru Justičnej akadémie pre obchodné právo. Vychádzajúc 

z podnetov aplikačnej praxe zaradila obchodná katedra do svojho akademického plánu na 

zimný semester seminár s názvom „Cenné papiere“. Lektormi seminára boli Doc. JUDr. 

Ľubomír Grúň, CSc., z  PF Univerzity Palackého v Olomouci a Mgr. Peter Vlášek, oddelenie 

dohľadu odboru kapitálového trhu, Úrad pre finančný trh SR. 

          V zimnom semestri 2005 pokračovala JA v jazykových kurzoch, ktoré začali 

v predchádzajúcom období. Uskutočnilo sa jedno stretnutie pre pokročilých v jazyku 

nemeckom a jedno stretnutie pre pokročilých v jazyku anglickom. Do týchto kurzov boli 

účastníci zaradení na základe vlastného ohodnotenia  stupňa svojej znalosti cudzieho jazyka,  

ktorý považovali za pokročilý. To v praxi spôsobilo, že do kurzu boli zaradení účastníci 

s veľmi odlišným stupňom znalosti cudzieho jazyka. Aj poznatky z týchto kurzov viedli 

k tomu, že JA prijala opatrenia, aby výučba jazykov bola efektívnejšia. S cieľom získať 

prehľad o záujme výučby cudzích jazykov jej aktivitami, oslovila prostredníctvom e-mailov 

v termíne od 08. 07. 2005 do 10. 09. 2005 sudcov, prokurátorov, justičných čakateľov, 
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právnych čakateľov prokuratúry, vyšších súdnych úradníkov na úrovni okresov, krajov, 

Najvyššieho súdu SR, Generálnej prokuratúry SR,  Špeciálneho súdu, Špeciálnej prokuratúry, 

Vyššieho vojenského súdu a obvodových súdov. Celkovo bolo odoslaných 2 624 dotazníkov 

e-mailovou poštou, na ktoré prišlo 636 odpovedí. V záujme zabezpečenia odbornosti 

a objektivity pri zaraďovaní do jazykových kurzov nadviazala  JA  spoluprácu s Centrom 

jazykovej a odbornej prípravy – UJOP so sídlom v Bratislave. 

 

          Prví záujemcovia o zistenie stupňa znalosti z jazyka anglického a nemeckého sa 

zúčastnili vstupného testu, ktorý sa uskutočnil dňa 18. novembra 2005 v budove Krajského 

súdu v Bratislave. Testovania sa zúčastnilo celkom 91 osôb. Ďalší záujemcovia 

z bratislavského kraja sa zúčastnia vstupného testu z jazyka anglického a nemeckého v dňoch 

30. a 31. januára 2006 v budove Justičnej akadémie v Pezinku. Treba zdôrazniť, že realizácia 

jazykových kurzov je finančne náročná. JA sa preto snaží získať prostriedky aj z Európskeho 

sociálneho fondu cez projekt uplatnený na MPSVaR. 

 

          Akadémia sa venovala aj vzdelávaniu probačných a mediačných úradníkov, ale až 

v zimnom semestri, pretože do konca júna zabezpečovalo ich vzdelávanie ministerstvo 

spravodlivosti, ktoré dokončilo začatý projekt so zahraničnou účasťou. Akadémia pre nich 

zorganizovala 4 semináre, z toho 3 opakované v rámci projektu Socrates s partnermi EÚ, 

EDUKOS a ZVJS priamo v Ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ktorých sa zúčastnilo 

celkovo 77 probačných a mediačných úradníkov. 

 

          V spolupráci s mimovládnou organizáciou CEPA akadémia zorganizovala pre sudcov 

a prokurátorov 2 semináre o psychologických a právnych aspektoch diskriminácie. 

 

          V roku 2005 akadémia zorganizovala vykonanie odbornej justičnej skúšky v dvoch 

termínoch, a to 25. a 26. mája a 21. a 22. novembra. Na májovom termíne sa zúčastnilo 11 

právnych čakateľov prokuratúry a 3 justiční čakatelia, všetci na skúške prospeli (6 

s vyznamenaním). Na odbornej justičnej skúške v novembri sa zúčastnilo 26 právnych 

čakateľov prokuratúry a 1 justičný čakateľ, 11 prospelo s vyznamenaním, 14 prospelo a 2 

neprospeli. Obom termínom predchádzalo predskúškové sústredenie v Krpáčove v rozsahu 5 

dní, na ktorých ako lektori pôsobili členovia skúšobných komisií a ktoré boli zamerané na 

prípravu čakateľov na ústnu časť odbornej skúšky.  
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          V máji uzavrelo Ministerstvo spravodlivosti SR zmluvu s Akadémiou európskeho práva 

(ERA) v Trieri, ktorá rozšírila možnosti pre účastníkov zo Slovenska zúčastňovať za 

vzdelávacích aktivít, ktoré organizuje ERA väčšinou za podpory Európskej komisie, za 

výhodnejších podmienok, čím sa stali pre našich účastníkov dostupnejšími. Akadémia dostala 

v tejto súvislosti ponuku stať sa členom Európskej justičnej vzdelávacej siete (EJTN), ktorá 

združuje verejné národné vzdelávacie inštitúcie pre sudcov a prokurátorov z 23 členských 

krajín EÚ. Po podaní prihlášky akadémiu osobne navštívil 18. novembra 2005 generálny 

tajomník tejto inštitúcie pán Gilles Charbonier, aby preveril, či akadémia spĺňa štatútom 

určené podmienky pre vstup. Následne pozval riaditeľku akadémie na valné zhromaždenie 

EJTN, ktoré sa konalo v dňoch 6. až 8. decembra 2005 v Edinburgu a ktoré po našej 

prezentácii jednomyseľne rozhodlo o prijatí akadémie za riadneho člena.     

   

          Justičná akadémia uzavrela v roku 2005 Dohody o spolupráci s Informačnou 

kanceláriou Rady Európy, s konzultačným a informačným centrom EDUKOS (ktoré sa 

venuje okrem iného vzdelávaniu probačných a mediačných úradníkov), s občianskym 

združením CEPA (Centrum pre podporu miestneho aktivizmu), s občianskym združením 

EUROIURIS (Európske právne centrum) a s mimovládnou organizáciou Úsmev ako dar, 

s ktorými organizovala v priebehu roka spoločné semináre aj s ich finančnou spoluúčasťou . 

 

          Čerpanie finančných prostriedkov v minulom roku sa realizovalo v priamej súvislosti 

s vykonávanými vzdelávacími aktivitami. Podstatný nárast bežných výdavkov bol 

zaznamenaný najmä v poslednom štvrťroku, čo súviselo s odovzdaním budovy bývalého 

Okresného súdu v Pezinku do užívania  Justičnej akadémii.  

 

          Rozpočtový rok 2005 akadémia začala s tromi zamestnancami pri výkone práce vo 

verejnom záujme. V priebehu roku boli postupne budované odborné útvary a naplnené 

plánované fyzické stavy pracovníkov. K 31. decembru minulého roku bol naplnený plánovaný 

stav zamestnancov v počte 23 zamestnancov, z toho v kancelárii akadémie 4 zamestnankyne, 

na útvare vzdelávania 5 zamestnancov a na útvare ekonomiky a správy 14 zamestnancov. Na 

uvedený  počet  zamestnancov  boli  rozpočtované  mzdové  prostriedky  v  celkovom  objeme  

4 174 tis. Sk, ktorý bol čerpaný na 99,9%. Odvedené poistné a príspevok do poisťovní 

predstavoval čiastku  1 522 tis. Sk. 
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          Pôvodný rozpočet na tovary a služby v čiastke 7 025 tis. Sk bol v závere roku zvýšený 

na úroveň 8 225 tis. Sk a skutočné čerpanie dosiahlo 99,8%. Čerpanie rozpočtových 

prostriedkov podľa rozpočtovej klasifikácie je nasledovné: 

- Cestovné náhrady (631) boli čerpané na úrovni upraveného rozpočtu.  

- Náklady na energie (632) predstavovali výšku 459 tis. Sk, z toho refundácia nákladov pre 

Okresný súd Bratislava III. predstavuje čiastku 284 tis. Sk.  

- Materiál a dodávky (633) predstavovali rozhodujúci objem čerpaných prostriedkov vo výške 

3 421 tis. Sk. Z toho na interiérové vybavenie bolo použitých 534 tis. Sk, čo súviselo najmä 

s budovaním právnickej knižnice na prízemí budovy z bývalých dvoch pojednávacích 

miestností. Ďalej boli niektoré kancelárie, pri zmene účelu ich použitia, vybavené 

jednoduchým nábytkom. Na nákup výpočtovej techniky bolo vyčlenených 400 tis. Sk. Bolo 

zakúpených 5 počítačov vrátane monitorov, 4 laserové tlačiarne, USB kľúče. Položka výdajov 

pre telekomunikačnú techniku bola čerpaná v čiastke 390 tis. Sk. Na základe výsledku revízie 

bezpečnostného kamerového systému bol tento revitalizovaný a rozšírený aj rozsah 

snímaného záberu kamier. Bol inštalovaný elektronický dochádzkový systém zamestnancov, 

zakúpené dva multifunkčné faxy. V položke prevádzkové stroje a prístroje boli rozpočtované 

prostriedky vo výške 847 tis. Sk. Tieto boli použité i na humanizáciu pracovného prostredia. 

Na základe analýzy nameraných denných teplôt v kanceláriách zamestnancov počas letného 

obdobia boli do niektorých kancelárskych priestorov inštalované jednoduché klimatizačné 

jednotky. Ďalej boli zakúpené elektrospotrebiče a audiovizuálna technika pre skvalitnenie 

prednáškovej činnosti lektorov. Všeobecný materiál bol čerpaný v plnej výške 501 tis. Sk 

najmä na nákup kancelárskych potrieb, tonerov pre tlačiarne, čistiace a hygienické 

prostriedky. V položke knihy, časopisy, noviny čerpanie rozpočtu predstavuje čiastku 640 tis. 

Sk, ktoré boli použité na vytvorenie základného knižničného fondu odbornej právnickej 

literatúry. Pracovné prostriedky boli zakúpené v čiastke 25 tis. Sk. V položke softvér 

a licencie bolo na nákup programu na evidenciu kníh, programu pre registratúru, slovníky 

cudzích slov v elektronickej forme použitých 57 tis. Sk. Reprezentačné výdavky boli čerpané 

v rozpočtovanej výške 22 tis. Sk. 

- Dopravné (634) bolo čerpané na úrovni rozpočtu vo výške 324 tis. Sk.  Finančné prostriedky 

boli použité na zakúpenie pohonných hmôt, poistenie automobilov, na ich servis a údržbu, 

dialničné známky a pracovné odevy. 

- Rutinná a štandardná údržba (635) bola vykázaná vo finančnom objeme 1 342 tis. Sk. 

Rozpočtové výdavky boli zamerané na údržbu a opravu prevzatého interiérového vybavenia  
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budovy v Pezinku a garáží v Omšení, ako aj počítačovej siete. Do garáží v Omšení boli 

zabudované garážové brány, vykonané vnútorné opravy  a sfunkčnená elektroinštalácia. 

- Nájomné (636) vo výške 36 tis. Sk bolo použité na úhradu nájomného za prenájom 

miestností k seminárom k trestnej rekodifikácii a za prenajatú garáž v Pezinku. 

- Služby (637) rozpočtované v objeme 2 465 tis. Sk boli čerpané na 99,7% vo výške 2 459 tis. 

Sk. Výdaje na školenia, kurzy a semináre, ktoré sa konali v  Omšení, Starej Lesnej 

a Krpáčove dosiahli výšku 923 tis. Sk. Všeobecné služby boli čerpané na 99,6%, čo 

predstavuje čiastku 237 tis. Sk. Prostriedky boli použité najmä na nákup ozvučovacieho 

zariadenia, vyhotovenie pečiatok, renováciu kaziet do kopírovacích zariadení. Cestovné 

náhrady vo výške 28 tis. Sk boli vyplatené lektorom prednášajúcim na seminároch. Za štúdie 

a posudky bolo vyplatených 17 tis. Sk. Na stravovanie zamestnancov boli rozpočtované 

prostriedky vo výške 167 tis. Sk, ktoré boli aj v skutočnosti vyčerpané. Kolkové známky boli 

zakúpené za 13 tis. Sk, daň z nehnuteľnosti vo výške 49 tis. Sk bola zaplatená za 

nehnuteľnosť v Omšení a v Pezinku. Lektorom, ktorí prednášali na odborných seminároch 

akadémie, boli vyplatené odmeny na základe dohôd o vykonaní prác v čiastke 961 tis. Sk. 

          Objem kapitálových výdavkov bol na rok 2005 stanovený vo výške 23 200 tis. Sk. 

V prvom štvrťroku za 19 400 tis. Sk bola zakúpená budova školiaceho zariadenia v Omšení. 

V druhom štvrťroku bol hlavne na dopravu lektorov na semináre zakúpený automobil Seat 

Alhambra v hodnote 1 167 tis. Sk. Po nezavinenej havárii uvedeného automobilu v októbri 

tohto roku bol z prijatých finančných prostriedkov z plnenia poisťovní v celkovej čiastke 820 

tis. Sk a z dofinancovania finančných prostriedkov MS SR  zakúpený 7-miestny osobný 

automobil Mitsubishi Grandis v hodnote  1 075 tis. Sk. Za vypracovanie a dopracovanie 

stavebného zámeru na rekonštrukciu a prestavbu školiaceho zariadenia v Omšení bola 

vyplatená čiastka 162 tis. Sk. Kapitálové výdavky, ktoré boli ušetrené v minulom roku vo 

výške 2 174 tis. Sk, boli MS SR presunuté na rok 2006 a budú použité na úhradu projektovej 

dokumentácie rekonštrukcie budovy školiaceho strediska v Omšení. 

 

          Sociálny fond v minulom roku bol tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a kolektívnej zmluvy vo výške 39 389 Sk. Čerpanie fondu bolo len na 

príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 26 387 Sk. 

 

V Pezinku  20. januára  2006  

                                                                                JUDr. Zuzana Ďurišová 
                                                                                                   riaditeľka 


