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Príhovor riaditeľa akadémie
Domnievam sa, že kľúčovú úlohu by mal v tejto
oblasti zohrávať rámcový program „Základné
práva a spravodlivosť“, ktorý koncepčne s
výhľadom dlhodobejších cieľov určuje pevné
postavenie špecializovaných inštitúcii v členských
štátoch
Európskej
únie,
zameraných
na
celoživotné vzdelávanie sudcov, prokurátorov a
ostatnej právnickej verejnosti a súčasne ukladá
rozvíjať prípravné vzdelávanie.

Kvalitné a spravodlivé rozhodnutie napíše a
vyhlási odborne pripravený a vzdelaný sudca
alebo prokurátor.“
Ak hovoríme o kvalitnom a spravodlivom
rozhodnutí, je potrebné v priamej úmere hovoriť aj
o kvalitne pripravenej osobe sudcu, prokurátora po
stránke vedomostnej ako aj charakterovej.
Akadémia počas svojej takmer desaťročnej
existencie sa snaží nachádzať stále nové a lepšie
metódy a formy zabezpečovania celoživotného
vzdelávania sudcov a prokurátorov a ostatných
cieľových skupín, ako aj koncepčné riešenie
prípravného vzdelávania kandidátov na budúce
povolanie sudcu a prokurátora.

Na jeho podporu je potrebná mobilizácia všetkých
zúčastnených na vzdelávacom procese, vrátane
podpory vlád členských štátov.
Môžem s potešením konštatovať, že rok 2013 bol
jeden z najbohatších v rámci rozvoja a
upevňovania
medzinárodnej
a
európskej
spolupráce, hlavne s krajinami Vyšehradskej
štvorky a s Európskou akadémiou práva v Trieri.
Akadémia zároveň v spolupráci s Ministerstvom
zahraničných
vecí
Slovenskej
republiky
organizovala vzdelávacie pobyty pre zástupcov
krajín západného Balkánu a Čínskej ľudovej
republiky.
Osobitne
chcem
vyzdvihnúť
implementáciu dvoch spoločných vzdelávacích
projektov s krajinami Vyšehradskej štvorky s
názvom „Rozvoj spolupráce justičných akadémií
krajín
Vyšehradskej
štvorky“
a
projektu
financovaného Európskou Komisiou s názvom
„Justícia a ochrana poškodených“.

Verím, že v krátkej dobe sa obnoví inštitút čakateľa
a
budeme
môcť
opätovne
pripravovať
systematicky a koncepčne adeptov na budúce
povolanie sudcu a prokurátora. Akadémia by touto
formou obohacovala sudcovský a prokurátorsky
stav o progresívnych, cieľavedomých a po
odbornej a jazykovej stránke vybavených sudcov a
prokurátorov.
V rámci európskeho priestoru a v súlade s
európskymi normami, uvedené ciele podporuje
nielen spolupráca medzi inštitúciami v rámci
daného štátu ale aj spolupráca na nadnárodnej
úrovni tak, ako to má zakotvené Európska únia v
zakladajúcich zmluvách. To znamená vzájomná
výmena skúseností s cieľom zefektívniť a
zviditeľniť pokrok vo vytváraní priestoru slobody,
bezpečnosti a spravodlivosti.

Naša inštitúcia sa okrem iného v roku 2013
zamerala aj na rozšírenie svojej publikačnej
činnosti a vydala pre odbornú verejnosť v tlačenej
ako aj v elektronickej podobe dva zborníky s
názvom „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych
zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu“
a „Reforma súkromného práva na Slovensku a v
Čechách“.

Už aj Európska Komisia definovala, že zlepšenie
súdnej spolupráce je prioritným cieľom, ktorý je
potrebné dosiahnuť, pričom justičné vzdelávanie je
nevyhnutným nástrojom.

Ak sa vrátim k úvodnej myšlienke, že kvalitné a
spravodlivé rozhodovanie súdov a prokuratúr je
jedným z hlavných prvkov právneho štátu, potom
akadémia musí zamerať celé svoje úsilie na to,
aby takéto rozhodnutie vyhlásil odborne a morálne
pripravený sudca alebo prokurátor.

V Slovenskej republike absentovala tradícia v
oblasti celoživotného vzdelávania právnickej
profesie. Až v poslednom období sa realizuje
koncepcia s dlhodobejšími cieľmi a udržateľnosťou
prostredníctvom Justičnej akadémie Slovenskej
republiky od roku 2004 pre všetky jej cieľové
skupiny ustanovené zákonom.

V závere je možné konštatovať, že Justičná
akadémia
Slovenskej
republiky
počas
desaťročného pôsobenia si postupne upevňuje
postavenie a súčasne sa dostala do povedomia
justičnej a laickej verejnosti a získala si tak
prirodzenú autoritu v rámci vzdelávania a vedeckoodbornej činnosti na Slovensku.

Dôležitým faktorom je tiež povinnosť sudcu
vzdelávať sa prostredníctvom Justičnej akadémie
Slovenskej republiky. To znamená, že máme
možnosť priamo ovplyvniť kariérny postup sudcu,
keďže jedným z kritérií postupu je aj povinnosť
absolvovať určitý počet vzdelávacích aktivít.
V nadväznosti na Haagsky program je justičné
vzdelávanie dôležitou výzvou pre akadémiu na
nastávajúce obdobie.

JUDr. Peter Hulla
riaditeľ
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Vzdelávanie cieľových skupín
Celkovo bolo v roku 2013 zorganizovaných 36
regionálnych podujatí s počtom účastníkov 1310.

Akadémia realizovala vzdelávanie v roku 2013 v
súlade so schváleným študijným plánom, ktorý
vychádzal z obsahovej náplne vzdelávania pre
sudcov - schválenou Súdnou radou Slovenskej
republiky a z obsahovej náplne vzdelávania pre
prokurátorov - určenou generálnym prokurátorom
Slovenskej republiky. Tak ako v minulom období,
akadémia pri príprave študijného plánu na
rok 2013 oslovila relevantné subjekty, všetky
justičné autority a vyhodnotila anonymné dotazníky
účastníkov vzdelávacích podujatí.

Odborné Katedry práva aj v roku 2013 gestorovali:
· Katedra verejného práva (KVP):
Mgr. Mario Potúček, vedúci katedry
· Katedra medzinárodného, európskeho práva a
cudzích jazykov (KEP):
JUDr. Dagmar Papcunová, poverená vedením
katedry, zástupkyňa riaditeľa akadémie
· Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín (KSP):
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie
JUDr. Katarína Strížová, vedúca kancelárie

Celkovo bolo v roku 2013 uskutočnených 85
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3303 osôb z
cieľových skupín.
Počty podujatí podľa rokov 2011, 2012, 2013
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V roku 2013 akadémia pokračovala v organizovaní
podujatí vo svojich regionálnych pracoviskách v
Košiciach, v Banskej Bystrici a v Pezinku, ktoré
sa stretli s veľkým úspechom na strane cieľovej
skupiny. Vzdelávacie podujatia v Košiciach rozšírila aj na podujatia organizované v priestoroch
právnickej fakulty Univerzity Jozefa Šafárika.
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Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín obsahovo
pokrýva najširší obsah odvetví práva.

Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín v súlade
s jej pôsobnosťou aj v roku 2013 realizovala predskúškové vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov ako prípravu na
vykonanie odbornej justičnej skúšky. Podľa schváleného študijného plánu sa uskutočnilo šesť
štvordňových predskúškových sústredení v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie v Omšení
so zameraním sa na úspešné zvládnutie písomnej
a ústnej časti odbornej justičnej skúšky.

Dôraz pri výbere vzdelávacích podujatí do návrhu
študijného plánu a pri samotnej tvorbe štruktúry
jednotlivých seminárov sa kládol na podanie
informácie o aktuálnej judikatúre v danom odvetví
práva a na praktický rozbor prípadových štúdií.
V roku 2013 Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín
zaznamenala viacero vzdelávacích podujatí určených sudcom a prokurátorom, ktoré z dôvodu
veľkého záujmu cieľovej skupiny a kapacitného
obmedzenia priestorov musela opakovať v rámci
kalendárneho roka.

Keďže právna úprava v oblasti postavenia čakateľov nie je v súčasnosti priaznivá, v roku 2014
akadémia neplánuje zaradiť prípravné vzdelávanie
do študijného plánu, avšak bude pokračovať
v kladne hodnotených predskúškových sústredeniach, ktoré sú hmatateľnou praktickou prípravou
pre účastníkov odbornej justičnej skúšky. Akadémia uvažuje aplikovať v rámci tejto formy vzdelávania aj nové trendy v podobe e-learningu.

Pri skvalitňovaní poskytovania celoživotného a prípravného vzdelávania sa doplnil aj zbor externých
členov pedagogického zboru akadémie v rámci
všetkých troch Katedier práva. Ku dňu 31.12.2013
pôsobí v externom pedagogickom zbore akadémie
celkovo 106 odborníkov z toho na KSP 39, na KVP
43 a na KEP 24.

Štatistika zúčastnených osôb na vzdelávaní
podľa cieľových skupín

Na úrovni regionálneho vzdelávania sa uskutočnili
osvedčené podujatia a pokračovalo vzdelávanie
vyšších súdnych úradníkov v oblasti exekučného,
dedičského konania ako aj v problematike súdnych
poplatkov a trov civilného konania.
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Vzdelávanie v rámci Katedry verejného práva
prebiehalo v roku 2013 v súlade so študijným
plánom, a to vo vzťahu ku všetkým cieľovým skupinám. Na rozdiel od predchádzajúceho roku
môžeme konštatovať, že sa nám podarilo naplniť
predsavzatie z minulého roku a usporiadať vzdelávacie podujatia aj pre súdnych tajomníkov. Na
každom z troch regionálnych podujatí bolo cca 100
osôb, pričom seminár sa následkom veľkého
záujmu účastníkov preklopil do dlhotrvajúcej diskusie. Niektoré témy sa na základe pozitívneho
ohlasu opäť zaradili do študijného plánu s tým, že
účastníkom bola poskytnutá zo strany lektorov tzv.
nadstavba už prednesených tém. Jednalo sa
o semináre napr. Kontradiktórny proces, Európsky
zatýkací rozkaz, Ukladanie trestu, Väzba a zaistenie osôb a veci...). Na rozdiel od minulého roka sa
uskutočnili všetky semináre, ktoré sme si
predsavzali zrealizovať a nevyskytli sa žiadne
dôvody, pre ktoré by sa musel nejaký seminár
preložiť, resp. neuskutočniť.

V uplynulom období sme opäť mohli skonštatovať
potešujúci fakt, že stav lektorov pôsobiacich
v rámci Katedry verejného práva sa stabilizoval, ba
čo viac má stúpajúcu tendenciu. Okrem už stálych
členov externého pedagogického zboru akadémie
sa nám podarilo „nájsť“ nových zdatných lektorov
z radov sudcov, prokurátorov ale aj z iných
profesií. Taktiež sa prehĺbila spolupráca s lektormi
z Českej republiky, ktorých sme získali hlavne na
základe spolupráce s Justičnou akadémiou Českej
republiky.
Na vzdelávací proces sme používali tradičné
formy, t.j. klasické formy prednášok, kde v druhej
časti seminárov sme sa vždy po predchádzajúcej
dohode s lektormi zamerali na riešenie konkrétnych prípadových štúdií, resp. na riešenie
aplikačných problémov z praxe. Tento systém sa
osvedčil do tej miery, že od samotných účastníkov
seminárov máme poznatky o tom, že toto je
hlavným kritériom pri výbere účasti na semináre.
V prípade, že počas seminára sa neriešia žiadne
prípadové štúdie, záujem o seminár sa úmerne
znižuje. Vyššou úrovňou uvedenej formy vzdelávania bolo niekoľko tzv. workshopov, ktoré boli
vyslovene zamerané na riešenie konkrétnych
problémov. Tieto formy sa uplatňovali najmä pri
seminároch určených pre funkčne mladých sudcov
a prokurátorov. Pri cieľovej skupine probačných
a mediačných úradníkoch sme opäť uplatnili aj
formy tzv. sociálno-psychologického výcviku. Do
študijného plánu sme zaradili aj mediáciu v trestnej
oblasti, pričom je nutné povedať, že táto disciplína
tejto cieľovej skupine bola v dejinách odprednášaná po prvý krát a nás teší, že to bolo prostredníctvom akadémie.

Celkovo KVP v roku 2013 uskutočnila 23 seminárov, z toho 13 dvojdňových (v Omšení) a 10 jednodňových (v Pezinku, v Banskej Bystrici, v Košiciach). V rámci cieľových skupín boli semináre
určené v 14 prípadoch pre primárnu a sekundárnu
skupinu (sudcovia, prokurátori, funkčne mladí
sudcovia a prokurátori, vyšší súdni úradníci, právni
čakatelia prokuratúry). V dvoch prípadoch boli
semináre určené pre probačných a mediačných
úradníkov.

Štatistika zúčastnených osôb na vzdelávaní
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V rámci Katedry medzinárodného, európskeho
práva a cudzích jazykov sa v roku 2013 pokračovalo v organizovaní odborných podujatí zameraných na rozbor aplikačných problémov a riešenia
prípadových štúdií najmä práva Európskej únie.
Obsah jednotlivých seminárov bol zameraný najmä
na rozbor konkrétnych súdnych prípadov a aktuálnej judikatúry, a to s cieľom výmeny skúsenosti
medzi jednotlivými účastníkmi a súdmi.
Veľmi aktuálnou a obľúbenou témou sa stala
problematika informačných technológií. V tejto
oblasti zorganizovala katedra 6 jednodňových
regionálnych podujatí, ktoré sú organizované ako
systematické vzdelávanie okrem iného aj v spolupráci s nakladateľstvom C. H. BECK.
Z dôvodu pokračovania v systematickom vzdelávaní v oblasti cudzích jazykov ako aj veľkého
záujmu zo strany cieľovej skupiny sa aj v roku
2013 pokračovalo v tradícii trojdňových jazykových
kurzov z anglického, nemeckého a francúzskeho
jazyka pre stálu uzavretú skupinu.

Celkovo Katedra medzinárodného, európskeho
práva a cudzích jazykov v roku 2013 uskutočnila
21 seminárov, z toho 7 dvojdňových seminárov,
7 trojdňových a 7 jednodňových regionálnych
seminárov.

Štatistika zúčastnených osôb na vzdelávaní
podľa cieľových skupín
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Odborná justičná skúška
Justičná akadémia Slovenskej republiky tak ako
v predchádzajúcom období, aj v roku 2013 naplánovala a zorganizovala dva termíny odbornej
justičnej skúšky. Prvý jarný termín sa konal
dňa 12.03.2013 (písomná časť skúšky) a v dňoch
19.03.-20.03.2013 (ústna časť skúšky). Druhý
jesenný termín sa konal dňa 15.10.2013 (písomná
časť skúšky) a v dňoch 22.10.-23.10.2013 (ústna
časť skúšky).
Výsledky jarného termínu
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V roku 2013 sa uskutočnila okrem iného aj voľba
skúšobnej komisie. Rada Justičnej akadémie
Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa
06.06.2013 zvolia na trojročné funkčné obdobie
jednu novú skúšobnú komisiu a piatich náhradníkov. V súčasnosti pôsobí na Justičnej akadémii
Slovenskej republiky päť skúšobných komisií
a štrnásť náhradníkov.
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V súlade so schváleným ročným študijným plánom
na rok 2013 ako aj Koncepciou vzdelávania
akadémie, zorganizovala Katedra súkromného
práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín, odbornú prípravu účastníkov na
odbornú justičnú skúšku. Celkovo sa uskutočnilo
šesť štvordňových predskúškových sústredení v
Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie v
Omšení, ktoré svojim obsahom boli zamerané na
úspešne zvládnutie účastníka písomnej a ústnej
časti skúšky. Lektormi predskúškových sústredení
boli vo väčšej miere samotní skúšobní komisári.

Výsledky jesenného termínu
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Medzinárodná spolupráca a projekty
Počas celého roka 2013 Justičná akadémia
Slovenskej republiky aktívne rozširovala svoje
pôsobenie v medzinárodnom priestore. Uvedené
sa odzrkadlilo v nových možnostiach ďalšej
spolupráce s dlhodobými partnermi na regionálnej
úrovni v rámci krajín V4 ako aj s partnermi
s celoeurópskou pôsobnosťou ako sú EJTN alebo
ERA.
Rozvoj spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky
Novozvolený riaditeľ Justičnej akadémie Maďarska
zvolal stretnutie riaditeľov a zástupcov akadémií
V4, ktoré sa uskutočnilo 17.04.2013 - 19.04.2013
v priestoroch Justičnej akadémie Maďarskej
republiky v Budapešti. Významným záverom
stretnutia bola vzájomná dohoda o koordinácii
projektových aktivít počas roka 2013. Za delegovaného lídra v projektovej oblasti bola dohodnutá
práve Justičná akadémia Slovenskej republiky.

Rozvoj spolupráce s Európskou justičnou
vzdelávacou sieťou (EJTN)
Významným míľnikom fungovania EJTN sa stala
voľba nového generálneho sekretára na Valnom
zhromaždení EJTN, ktoré sa konalo v dňoch
06.06.-07.06.2013 v Dubline, kde bol zvolený
Wojciech Postulski, kolega z Poľskej akadémie.
Prvý krát v histórii fungovania EJTN bol zvolený
zástupca z nových desiatich pristúpených krajín
v Európskej únii.

Ako výsledok tejto snahy Justičná akadémia
Slovenskej republiky v roku 2013 pripravila
niekoľko projektov s cieľom získať finančné zdroje
na zrealizovanie spoločných vzdelávacích aktivít
pre krajiny V4. Rozhodnutím Európskej komisie zo
dňa 12.11.2013 boli udelené finančné granty pre
47 inštitúcií z EÚ spomedzi všetkých 147 uchádzačov, pričom úspešný projekt Justičnej akadémie
SR bol na dvanástom mieste. Na základe tohto
projektu s názvom „Justícia a ochrana poškodených“ bude Justičná akadémia Slovenskej
republiky spolu s akadémiami Českej republiky,
Maďarska a Poľska realizovať osem vzdelávacích
aktivít s medzinárodnou účasťou všetkých zainteresovaných krajín pre sudcov a prokurátorov
a doplnkové cieľové skupiny v anglickom jazyku.

Na zasadnutí Trestnej podskupiny v Bruseli, a to
dňa 04.04.2013 predostrela Justičná akadémia
Slovenskej republiky svoj zámer intenzívnejšie sa
podieľať na spoločných aktivitách organizovaných
EJTN. Ako výsledok tejto iniciatívy sa následne
Justičná akadémia Slovenskej republiky zapojila
do výzvy usporiadať semináre v rámci programu
„Trestnej Justície I“ (Criminal Justice I), a to
zorganizovaním seminára v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky v
Omšení pre účastníkov z Holandska, Španielska
a Slovenska v dňoch 24.11.2014 - 26.11.2014,
ktorého predmetom bude praktický workshop
z oblasti Európskeho zatýkacieho rozkazu a vzájomnej spolupráce v trestných veciach.

Druhý úspešný projekt predložený Justičnou
akadémiou Slovenskej republiky bol projekt
podaný Vyšehradskému fondu. Z udeleného
grantu sa bude v roku 2014 realizovať medzinárodná konferencia krajín V4 s témou „Rozvoj
spolupráce justičných akadémií krajín Vyšehradskej štvorky“.

EJTN v súčasnosti ponúka pre svojich členov 10
programov, v rámci ktorých je možné zrealizovať
medzinárodné vzdelávacie podujatia a vyslať
slovenských účastníkov do zahraničia. Akadémia
sa pravidelne v uplynulých rokoch zapájala do
dvoch z nich, a to do súťaže v písaní esejí
„THEMIS“ a vo výmenných pobytoch „Exchange
Programme“.
V roku 2013 akadémia rozšírila svoje pôsobenie
v súťaži „THEMIS“, nakoľko nevyslala iba účastníkov súťaže ale aj nominovala členov hodnotiacej
komisie do sekcie o ľudských právach z kancelárie
zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym
súdom pre ľudské práva.
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V roku 2013 taktiež pokračoval pod záštitou EJTN
Projekt regionálnej výmeny ERASMUS, v rámci
ktorého sa v tomto roku uskutočnili 4 spoločné semináre krajín V4 a Nemecka v anglickom jazyku v
Prahe (11.-15.03.2013), Berlíne (24.-28.06.2013),
Omšení (23.-27.09.2013) a Budapešti (04.-08.11.
2013). Na všetkých uvedených seminároch sa
zúčastnilo v priemere po desať účastníkov zo
Slovenskej republiky.

V rámci výmenných pobytov Exchange programme
v roku 2013 prijala Justičná akadémia Slovenskej
republiky na dvojtýždňové výmeny spolu šesť
účastníkov: prokurátorku zo španielska Patriciu
Gras Saquet, francúzsku sudkyňu Marie-Isabelle
Clerton, rumunskú sudkyňu Mihailu Bunaiasu,
estónskeho sudcu Indreka Nummerta a dve
bulharské sudkyne Siyku Zlatanovu a Mariyu
Gyorgovu. Zároveň Justičná akadémia Slovenskej
republiky vyslala na dvojtýždňový výmenný pobyt
šiestich slovenských sudcov a prokurátorov.

Rozvoj spolupráce s Akadémiou Európskeho
práva (ERA)
Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky
sa zúčastnil zasadnutia Dozornej rady ERA dňa
08.06.2013, ktorá nastolila najmä otázky financovania zo strany Európskej komisie do budúcnosti.
V spolupráci s ERA a krajinami V4 Justičná akadémia Slovenskej republiky v roku 2013 realizovala
tri odborné semináre na tému Európske rodinné
právo (Omšenie, 29.-30.04.2013), Zjednodušené
konania v EÚ (Kroměříž, 10.-11.10.2013) a Civilné
spory (Krakow, 21.-22.11.2013). Na týchto seminároch sa Justičná akadémia Slovenskej republiky
podieľala nielen vyslaním desiatich účastníkov, ale
aj vyslaním lektorov, ktorí prednášali v anglickom
jazyku. Projekt bude pokračovať aj v roku 2014
ďalšími
seminármi
s účasťou
slovenských
účastníkov.
Okrem uvedeného projektu Justičná akadémia
Slovenskej republiky vyslala na semináre organizované ERA v Trieri v roku 2013 štyroch účastníkov. Na semináre organizované ERA v iných
krajinách vyslala Justičná akadémia Slovenskej
republiky tridsať účastníkov.

Prvý krát v roku 2013 sa Justičná akadémia
Slovenskej republiky zapojila do programu EJTN
„Vzdelávanie lektorov“ (Training the trainers) kde
vyslala na seminár do Štrasburgu s témou v oblasti
ľudských práv externú členku pedagogického
zboru JUDr. Maricu Pirošíkovú a na seminár s
témou v oblasti jazykového vzdelávania do
Krakowa dlhoročnú obľúbenú lektorku Denisu
Petrilákovú, M.A., Lic Dip., TEFLA. Táto lektorka
bola zároveň navrhnutá do databázy lektorov
EJTN pre program „Lingvistika“ (EJTN Linguistics).
V rámci programu „Lingvistika“ (EJTN Linguistics)
sa Justičná akadémia Slovenskej republiky
zapojila prvý krát do aktívnej spolupráce. Na
základe výsledkov rokovaní Programovej podskupiny EJTN v Rige bude môcť Justičná akadémia
Slovenskej republiky vyslať spolu šesť účastníkov
na odborné jazykové semináre do Záhrebu,
Madridu, Barcelony a Florencie.
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Vzdelávacie
aktivity
cieľovej
skupiny
v zahraničí
V roku 2013 vyslala Justičná akadémia Slovenskej
republiky na zahraničné vzdelávacie aktivity spolu
81 účastníkov, a to do krajín:
· Česká republika (Kroměříž, Praha),
· Francúzsko (Lyon, Štrasburg),
· Grécko (Thessaloniki),
· Luxemburgsko (Luxemburg),
· Maďarsko (Budapešť),
· Nemecko (Mníchov, Berlín, Trier),
· Poľsko (Krakow),
· Portugalsko (Lisabon),
· Rakúsko (Viedeň),
· Slovinsko (Ljubljana),
· Španielsko (Alicante, Barcelona, Murcia),
· Taliansko (Florencia),
· Turecko (Antalya).

Justičná akadémia Slovenskej republiky v roku
2013 realizovala spoločný projekt s Justičnou akadémiou Francúzskej republiky – ENM (École
nationale de la magistrature) na tému „Odozvy
justície na trestné činy spáchané mladistvými
nomádskymi minoritami“. V rámci tohto projektu sa
uskutočnila študijná odborná návšteva zástupcov
krajín a členov tímu z Francúzska, Talianska,
Španielska a Rumunska so slovenskými členmi
tímu. Tím sa zúčastnil odborných rokovaní za
okrúhlym stolom na Generálnej prokuratúre SR,
Prezídiu Policajného zboru SR, Ústave na výkon
trestu pre mladistvých v Sučanoch, Okresnej
prokuratúre v Žilne, Krajskom súde v Bratislave,
Úrade splnomocnenca vlády pre rómske menšiny
a Nadácii Milana Šimečku pri SAV za účasti
sociálnych kurátoriek pracujúcimi so skúmanými
skupinami. Projekt bude pokračovať aj v roku 2014
návštevami ďalších zúčastnených krajín.

Nadviazanie ďalšej medzinárodnej spolupráce
V roku 2013 Justičná akadémia Slovenskej
republiky privítala dve delegácie z Čiernej Hory,
pričom prvá návšteva v júni bola zameraná na
spoznávanie justičného vzdelávania v Slovenskej
republike. Vzhľadom na skutočnosť, že na
zasadnutí Valného zhromaždenia EJTN v dňoch
06.-07.06.2013 bolo Národné vzdelávacie centrum
Čiernej Hory (National Training Centre of
Montenegro) zvolené za pozorovateľa EJTN,
navrhol riaditeľ akadémie JUDr. Peter Hulla užšiu
spoluprácu. Na tomto základe bola pozvaná
riaditeľka Národného vzdelávacieho centra Čiernej
Hory so svojou kolegyňou na vzdelávaciu aktivitu,
ktorú finančne zastrešovala EJTN a organizačne
zabezpečovala Justičná akadémia Slovenskej
republiky, pričom účastníci boli z krajín V4. Počas
tohto stretnutia došlo k slávnostnému podpisu
rámcovej dohody o spolupráci, a to za prítomnosti
novozvoleného generálneho sekretára EJTN
Wojciecha Postulskeho a predsedu rady Justičnej
akadémie SR JUDr. Pavla Tomana.

Novinky na portáli ja-sr.sk v oblasti zahraničnej
spolupráce
Akadémia otvorila v rámci svojho portálu novú
záložku „zahraničné“, kde sa môžu cieľové skupiny
prihlasovať na ponúkané semináre v zahraničí
počnúc rokom 2014, pričom v roku 2013 sa
v skúšobnej verzii spustilo prihlasovanie už na
niektoré tohtoročné semináre. Za týmto účelom
schválila Rada akadémie nové „Zásady pre výber
účastníkov“ s cieľom reflektovať potreby narastajúceho množstva zahraničných seminárov, ktoré
nadobudli účinnosť 17.11.2013.
Akadémia na svojom portáli vytvorila samostatnú
záložku „Online vzdelávanie“, kde si môžu cieľové
skupiny bezplatne stiahnuť videonahrávky seminárov z iných akadémií v krajinách EÚ alebo sa
zúčastniť online kurzov alebo e-learningu pripraveného spolupracujúcimi partnermi. V tejto záložke
budú postupne pribúdať aj odkazy na online
brožúry a dokumenty obsahujúce odbornú problematiku v oblasti Európskeho práva.

Akadémia privítala koncom augusta vo svojom
Detašovanom pracovisku v Omšení delegáciu
desať sudcov Najvyššieho súdu Čínskej ľudovej
republiky, ktorí sa zúčastnili štvordňového
prednáškového sedenia s cieľom spoznávať vzájomnú spoluprácu členských krajín EÚ a aktuálne
rekodifikačné tendencie v Slovenskej republike.
Akadémia zrealizovala v dňoch 24.11.-29.11.2013
úspešnú študijnú cestu delegácie dvanástich
predstaviteľov z Moldavska. V priestoroch Detašovaného pracoviska akadémie v Omšení boli pre
delegáciu zorganizované odborné prednášky na
témy: Rehabilitácia poškodených trestnými činmi,
Mediácia, Postavenie znalca v konaní a Vzdelávanie justície. Program pokračoval v priestoroch sídla
akadémie v Pezinku s voľno-časovým organizovaným programom v Bratislave a Pezinku.

11

Realizácia projektu APVV
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja bol
Justičnej akadémii Slovenskej republiky schválený
projekt APVV 0518-11 pod názvom „Ingerencia
súdov do súkromnoprávnych zmlúv“. Na základe
uvedeného v období od 01.07.2012 do 31.12.2015
Justičná akadémia Slovenskej republiky realizuje
vyššie uvedený vedecko-výskumný projekt tak ako
v roku 2012 prostredníctvom 8 členného riešiteľského kolektívu.

v rámci ďalšieho priebehu riešenia projektu a
pracoval na príprave infraštruktúry pre databázu
súdnych rozhodnutí, ktorá bude dopĺňaná
postupne počas nasledujúcich fáz projektu, „v
druhej etape“, ktorá bola realizovaná počas roku
2013 sa členovia riešiteľského kolektívu zamerali
na riešenie zásahov do kontraktačného procesu.
Preskúmané boli vplyvy nových pravidiel
európskeho práva (návrh nariadenia o európskom
kúpnom práve) a interakcia medzi zmluvným a
deliktuálnym právom pri nedostatkoch v kontraktácii (culpa in contrahendo). Osobitná pozornosť
bola venovaná osobitostiam kontraktácie v spotrebiteľskom a v obchodnom práve.

Cieľom projektu na celé uvedené obdobie implementácie je pripraviť, vybudovať základňu pre
interakciu medzi súdmi a právnou vedou v oblasti,
riešenej v projekte a využiť skúsenosti jej odbornej
spolupráce. Cieľom je tiež identifikovať nedostatky
súčasnej právnej úpravy a právnej praxe v tejto
oblasti a navrhnúť riešenia na ich odstránenie.
Riešiteľský kolektív bude okrem toho skúmať, či v
súčasnom slovenskom práve je možné aplikovať
zahraničné doktríny, resp. či slovenská judikatúra
a právna úprava je dostatočná a či jej vývoj (v
kontexte navrhovanej rekodifikácie) konverguje s
tendenciami v európskom právnom priestore (v
kontexte snáh o prijatie Európskeho občianskeho
zákonníka). Okrem celkového cieľa si riešiteľský
kolektív stanovuje aj čiastkový cieľ – vytvorenie
prístupnej databázy súdnych rozhodnutí v štruktúrovanej forme. Na dosiahnutie cieľa bude využitá
súčasná infraštruktúra a komunikačná sieť riešiteľskej organizácie, ktorá predstavuje základnú
vzdelávaciu
inštitúciu
nielen
pre
sudcov
všeobecných súdov.

Odborným zhrnutím riešiteľskej činnosti (vedeckovýskumnej) v roku 2013 bola konferencia, ktorá sa
uskutočnila dňa 12.11.2013 v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky v
Omšení, a to pod názvom „Ingerencia súdov do
súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do
kontraktačného procesu“. Výstupom z konferencie
je odborná publikácia s rovnomenným názvom,
ktorá je prístupná širokej právnickej verejnosti aj
na stránke akadémie: www.ja-sr.sk.

Po úspešnej „prípravnej etape“, ktorá bola realizovaná v roku 2012 (od 01.07.2012 do 31.12.2012),
kedy sa riešiteľský kolektív sústredil na prehľad a
obstaranie domácej a zahraničnej právnej spisby,
vytvorenie dostatočnej inštitucionálnej prípravy pre
uskutočnenie školiacich a konferenčných podujatí
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Plnenie ukazovateľov štátneho rozpočtu
Príjmy
Záväzný ukazovateľ príjmov v kategórii 200
Nedaňové príjmy bol pre rok 2013 v rámci
schváleného rozpočtu vo výške 26 068,00 €. V
podmienkach akadémie sa jedná prevažne o
príjmy za odvedené tržby z bufetu, ubytovanie,
stravu, poskytovanie relaxačných služieb a za
vzdelávanie inde neklasifikované. Konečná suma
príjmov za sledované obdobie na zdroji 111 k
31.12.2013 predstavovala sumu 25 650,79 €, čo je
percentuálnom vyčíslení plnenie na 101,92 %.
Na základe „Zmluvy o poskytnutí prostriedkov č.
APVV-0518-11“ pre rok 2013 bol rozpočet na
riešenie projektu schválený v celkovej sume 51
120,- €. Príjmy na zdroji 14 boli v rovnakej výške,
tzn. predstavovali 100,00 %-né plnenie. Z tohto
dôvodu boli celkové príjmy v roku 2013 v sume
76 770,79 €, čo je v percentuálnom vyčíslení
plnenie na 305,03 %.
V roku 2012 mala akadémia stanovený záväzný
ukazovateľ príjmov po úprave vo výške 26 068,00
€ a plnenie na predstavovalo k 31.12.2012 sumu
21 858,08 €.
Napriek kráteniu rozpočtových prostriedkov v roku
2013 v kategórii 630 Tovary a služby vo výške 48
905,00 € od čoho priamo závisí plnenie
jednotlivých podpoložiek v kategórii príjmov, je
celkové plnenie vyššie v porovnaní s rokom 2012 o
3 792,71 €.
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Výdavky
Schválený rozpočet výdavkov v roku 2013 bol v
sume 602 462,00 €. Rozpočtovými opatreniami
počas roku boli výdavky upravené – navýšené na
konečnú sumu 735 555,00 €.
Celkové čerpanie na zdroji 111 predstavovalo k
31.12.2013 čerpanie vo výške 735 534,78 €, t.j.
99,99 % a na zdroji 14 čerpanie vo výške 51
120,00 €, 100,00 %.
Pre porovnanie s predchádzajúcim rokom kde bol
celkový čerpaný rozpočet bežných výdavkov vo
výške 701 558,79 €, v roku 2013 bola suma
rozpočtu nižšia o 15 973,79 €, tzn. vo výške 685
585,00.
Celkový čerpaný rozpočet kapitálových výdavkov v
roku 2013 predstavoval čiastku 49 949,78 € a v
roku 2012 čiastku 3 000,00 €. V roku 2013 je táto
suma vyššia o 46 949,78 €.
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Kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
Rozpočet v uvedenej kategórii bol pre rok 2013
schválený v sume 238 581,00 € a následne
rozpočtovými opatreniami upravený – navýšený na
konečnú sumu 250 833,00. Na výplatu miezd,
príplatkov a náhrad počas roku 2013 bola použitá
celá schválená upravená čiastka, čo je plnenie na
100 %.
Celkové čerpanie k 31.12.2012 bolo v sume 239
031,00 €, čo je plnenie na 99,97 %.
Pre porovnanie s rokom 2012, celková čerpaná
suma rozpočtu v roku 2013 bola o 11 802,00 €
vyššia. Uvedený rozdiel vznikol z dôvodu
realizácie vzdelávacích aktivít, ktoré si hlavne v DP
Omšenie vyžiadali prítomnosť zamestnancov
počas sviatkov a víkendov, čím zvýšila sa celková
suma príplatkov. Z rozpočtu boli tiež vyplatené
životné jubileá zamestnancov v celkovej sume
2 035,50 € a platové postupy v zmysle zákona. V
súvislosti s nárastom požiadaviek cieľovej skupiny
na kvalitu vzdelávacích podujatí ako aj nárokov na
odbornú kvalifikáciu bolo nevyhnutné obsadiť
voľné miesta, pričom tieto boli obsadené
zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním 2.
stupňa, s čím súvisí aj zaradenie v rámci platových
taríf v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme. Do 02/2013 sa
dlhodobo pohyboval počet obsadených funkčných
miest medzi 25 – 27. K 31.12.2013 bol počet
obsadených funkčných miest 29.
Kategória 620 – poistné a príspevok do
poisťovní
Schválený rozpočet v tejto kategórii pre rok 2013
predstavoval čiastku 88 275,00 €. Rozpočtovým
opatrením bol upravený – navýšený na výslednú
sumu 106 018,26 €. Celková čerpaná čiastka v
kategórii 620 k 31.12.2013 vo výške 106 018,26 €
bola použitá na úhradu poistného a príspevkov do
poisťovní z miezd zamestnancov, zo strany
zamestnávateľa a na odvody za lektorov prednášajúcich na seminároch v zmysle schváleného
študijného plánu pre rok 2012. Plnenie rozpočtu v
tejto kategórii bolo 100,00 %.
Celkové čerpanie k 31.12.2012 bolo v sume 87
065,16 €, čo je plnenie na 100 %.

Vyššie čerpanie v tejto kategórii bolo spôsobené v
súvislosti so zmenou zákona č. 252/2012, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení a zákona č. 185/2012, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v obidvoch prípadoch od 01.01.2013 z dôvodu zvýšených nákladov
v kategórii 620 poistné a príspevok do poisťovní v
zmysle schváleného študijného plánu pre rok 2013
z dohôd o vykonaní práce. Tieto sú v podmienkach
akadémie vyplácané za „nepravidelnú činnosť“
externým členom a lektorom pedagogického zboru
Justičnej akadémie Slovenskej republiky na
vzdelávacích podujatiach.
Kategória 630 - tovary a služby
Schválený rozpočet v tejto kategórii pre rok 2013
bol v sume 264 556,00 €. Následne bol rozpočtovými opatreniami upravený - navýšený na konečnú
čiastku 312 815,74 €.
Vďaka tejto úprave sa nás nedotklo už spomínané
zníženie rozpočtových prostriedkov v tejto kategórii
o 48 905,00 € a mohli sme uskutočniť všetky
plánované vzdelávacie aktivity v rámci schváleného Študijného plánu pre rok 2013 a uhradiť
všetky záväzky za rok 2013.
Celkové čerpanie k 31.12.2012 bolo v sume 331
843,59 € čo je plnenie na 100 %.
Položka 631: cestovné náhrady (tuzemské a
zahraničné)
Celková čiastka vynaložených rozpočtových
prostriedkov na zahraničné a tuzemské cesty
zamestnancov akadémie v roku 2013 je vo výške
3 870,24 €. Prostriedky boli použité na úhradu
cestovných nákladov pri tuzemských (suma
1 099,44 €) a zahraničných (suma 2 770,80 €)
cestách zamestnancov.
Pri tuzemských pracovných cestách išlo o účasť
na regionálnych vzdelávacích podujatiach. Pri
zahraničných pracovných cestách sa jednalo o
zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Justičnej
akadémie SR s partnerskými organizáciami v
oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.
Položka 632: energie, voda a komunikácie
Celková čerpaná čiastka v roku 2013 je vo výške
96 093,12 €, čo predstavuje v porovnaní s rokom
predchádzajúcim úsporu vo výške 20 857,15 €.
Pri jednotlivých podpoložkách sú náklady nasledovné: 632001 energie 75 317,27 € (nárast o
4 102,59 €), 632002 voda 6 751,26 € (nárast o
387,66 €), 632003 poštové a telekomunikačné
služby 10 346,12 € (pokles o 119,88 €), 632004
komunikačná infraštruktúra 2 818,02 € (pokles o
8 767,30 €). Uvedený rozdiel - pokles oproti
predchádzajúcemu roku je spôsobený prevzatím
záväzkov Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky podpoložke 632004 za úhradu dátových
služieb spoločnosti - Soitron, a.s..
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Položka 633: materiál
Pôvodný schválený rozpočet v sume 42 650,00 €
bol počas roku 2013 upravený na 74 835,03 €, čo
predstavuje úsporu oproti predchádzajúcemu roku
o sumu 402,39 €. Najvyššie čerpanie v rámci tejto
položky predstavujú náklady na podpoložke
633006 vo výške 13 520,24 €, čo je oproti
predchádzajúcemu roku nárast o 196,96 € a
náklady 633011 vo výške 37 634,52 €, oproti roku
2012 pokles o 4 012,94 €.
K poklesu nákladov na podpoložke 633011
potraviny, došlo z dôvodu zníženia počtu vzdelávacích podujatí oproti roku 2012, čo bolo spôsobené krátením rozpočtových prostriedkov pre rok
2013 vo vyššie uvedenej čiastke. Tieto pre využitie
kapacity zariadenia Detašovaného pracoviska
v Omšení boli nahradené vzdelávacím aktivitami
pre zahraničných partnerov a aktivitami iných
inštitúcií (napr. súdy, Združenie sudcov Slovenska
a pod.).
Položka 634: dopravné
Celkové náklady na autodopravu v roku 2013
čerpané v celkovej sume 29 324,09 €. Oproti
predchádzajúcemu roku predstavujú nárast o
11 252,20 €. Zvýšené náklady sú na podpoložke
634001 o 2 565,31 €, na podpoložke 634002 o
5 865,08.
Nárast nákladov na pohonné látky a karty,
známky, poplatky súvisí s účasťou na regionálnych
vzdelávacích aktivitách. Zvýšené náklady na
opravu a údržbu súvisia s opotrebovaním autoparku a s tým súvisiacich zvýšených nákladov.
Položka 635: rutinná a štandardná údržba
Celkový rozpočet na rok 2013 predstavoval čiastku
17 456,04 €. Oproti roku 2012 sa jedná o pokles
nákladov na tejto položke v sume 1 196,61 €.
Najvyššie čerpanie je na podpoložke 635004, a to
v sume 16 068,88 €, čo je napriek celkovej úspore
nárast oproti predchádzajúcemu roku o 5 760,86 €.
Údržba a kontrola zariadení je nevyhnutná práve z
dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
zamestnancov ako aj ochrany a bezpečnosti
tretích osôb účastných na vzdelávacom procese
Justičnej akadémie Slovenskej republiky.
Položka 636: nájomné za nájom
Schválený rozpočet pre rok 2013 v sume 362,04 €
je čiastka nižšia o 718,02 € oproti roku 2012.
Nakoľko nám boli v roku 2012 pridelené kapitálové
prostriedky na zakúpenie kopírovacieho stroja, nie
je už potrebné si tento prenajímať, tak ako tomu
bolo v rokoch predchádzajúcich. Prenájom kopírovacieho stroja bol potrebný na zabezpečenie
odborných justičných skúšok.

V prípade čerpanej čiastky v roku 2013 sa jedná o
náklady za prenájom pozemku v Omšení, čo
vyplýva zo zmluvy uzatvorenej ešte pred sprevádzkovaním Detašovaného pracoviska Justičnej
akadémie SR v Omšení so štátnym podnikom
LESY SR za zriadenie vecného bremena.
Položka 637: služby
Čerpaný rozpočet v sume 90 565,64 € predstavuje
oproti roku 2012 sumu nižšiu o 26 199,17 €.
Súvisí to s nižším počtom vzdelávacích podujatí v
roku 2013, a to hlavne v Detašovanom pracovisku
v Omšení. Na to nadväzuje nižší počet lektorov a
odmien vyplatených za lektorskú činnosť a prípravu študijných materiálov na vzdelávacích aktivitách
schválených pre rok 2013, nižší počet účastníkov
vzdelávacieho procesu a s tým súvisiace prevádzkové náklady (pranie bielizne), pokles o
9 489,45 €.
Kategória 640: bežné transfery:
Celkový rozpočet pre rok 2013 po úpravách –
zvýšení na základe našej požiadavky bol v sume
15 918,00 €. Čerpanie počas roku 2013
predstavovalo úhradu členského poplatku do EJTN
(Európska justičná vzdelávacia sieť) za rok 2014
vo výške 7 400,00 € a mimoriadneho členského
poplatku do ERA (Akadémia európskeho práva so
sídlom Trier) vo výške 3 800,00 €. Zostávajúca
čiastka bola použitá na úhradu nemocenských
dávok pre zamestnancov akadémie a na úhradu
odchodného trom zamestnancom.
Kategória 700: kapitálové výdavky:
V pôvodnom rozpočte pre rok 2013 nemala
akadémia schválené kapitálové výdavky. Na
základe žiadostí nám boli pridelené rozpočtové
prostriedky v celkovej sume 49 970,00 € účelovo
určené na obstaranie kopírovacieho stroja v sume
3 300,00 €, zakúpenie a inštaláciu prístrešku nad
vstupom do budovy sídla akadémie v Pezinku v
sume 1 308,00 €, na opravu rozvodov v učebni DP
Omšenie v sume 11 356,00 € a na zakúpenie
nového osobného motorového vozidla v sume
34 000,00 €. Celkové čerpanie v tejto kategórii je
49 949,78 €, čo v percentuálnom vyčíslení je
čerpanie na 99,96 %.
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Poskytované služby v Detašovanom
pracovisku v Omšení:
Justičná akadémia Slovenskej republiky vo svojom
Detašovanom pracovisku v Omšení okrem
bežných služieb, ktorými sú stravovacie, ubytovacie a ďalšie služby v zmysle § 3 ods. 8 zákona č.
548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, poskytuje aj relaxačné služby v rozsahu a za cenu určenú v
Inštrukcii Ministerstva spravodlivosti SR č. 11/2012
č. 16127/2012/41-12921 o podmienkach poskytovania stravovacích, ubytovacích a ďalších služieb
a preventívnej rehabilitácie sudcov zo dňa 29.03.
2012 s nadobudnutím účinnosti dňa 01.04.2012.

Okrem cieľovej skupiny v zmysle § 3 ods. 1 a 2
zákona o Justičnej akadémii č. 548/2003 Z. z. a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sú
účastníci jednotlivých vzdelávacích aktivít a
zamestnancov akadémie, poskytuje tieto služby aj
účastníkom vzdelávacích aktivít, rekreantom a
zamestnancom Inštitútu vzdelávania MS SR.
Podrobný rozpis jednotlivých služieb poskytnutých
v roku 2013 a porovnanie s rokom 2012 sú
uvedené v grafe:
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Plnenie počtu zamestnancov:
Schválený počet zamestnancov v roku 2013 bol
30.
Fyzický počet k 31.12.2013 bol 29 zamestnancov.
Prepočítaný počet zamestnancov Justičnej akadémie Slovenskej republiky bol k uvedenému dátumu
26,6 zamestnancov.
V roku 2013 bolo uzatvorených 192 dohôd o
vykonaní práce a 11 autorských dohôd s externými
členmi pedagogického zboru ako aj inými lektormi
v celkovom počte odpracovaných hodín 5 738.
Delenie zamestnancov podľa veku a pohlavia –
stav k 31.12.2013
Vek
do 35 r.
36 - 45
46 - 60
nad 60 r.
Celkom
Percento

Muži
3
2
4
1
10
34 %

Ženy
9
0
9
1
19
66 %

Celkom
12
2
13
2
29
100 %

Delenie zamestnancov podľa
pohlavia – stav k 31.12.2013
Dosiahnuté
vzdelanie
Základné
Vyučený
Stredné odborné
Úplné stredné
Úplné stredné
odborné
Vyššie odborné
Vysokoškolské
Celkom

%
41 %
7%
45 %
7%
100 %
––––

vzdelania

Muži

Ženy

Celkom

%

0
0
3
3

2
0
3
7

2
0
6
10

7%
0%
21 %
34 %

0

0

0

0%

0
4
10

3
4
19

3
8
29

10 %
28 %
100 %

a
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Celkový údaj o vzniku a skončení pracovných
pomerov v roku 2013
Počet
Nástupy
Odchody

5
3

Trvanie pracovného pomeru zamestnancov v
roku 2013
Doba trvania
do 5 rokov
do 10 rokov
do 15 rokov
do 20 rokov
nad 20 rokov
celkom

Počet
24
5
0
0
0
29

%
83 %
27 %

100 %
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