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PRÍHOVOR RIADITEĽA JUSTIČNEJ AKADÉMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená odborná verejnosť, 
 
minulý rok 2020 bol pre Justičnú akadémiu Slovenskej republiky rokom mnohých zmien, dovoľte mi 
preto v nasledujúcich riadkoch zhodnotiť najdôležitejšie udalosti, ktoré mali na jej činnosť výrazný 
vplyv.  
 
V marci 2020 sa akadémia musela vyrovnať s následkami rozšírenia nákazlivého ochorenia COVID-19 
a s pandémiou, vyhlásenou Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá nedovoľovala prezenčné 
vzdelávanie a zo dňa na deň bola nútená pristúpiť k zmene formy vzdelávania, aby mohla naďalej 
pokračovať vo vzdelávacom procese s cieľom zachovať nastavený štandard, posilniť progres ale aj 
kvalitu vzdelávania. Napriek tomu, že prechod na dištančnú formu vzdelávania nebol jednoduchý, 
možno povedať, že rok 2020 bol plný „klasických“ prednáškových vzdelávacích podujatí, ale aj 
okrúhlych stolov, diskusných fór, interaktívnych nácvikov zručností a znalostí a jazykového 
vzdelávania. 
 
Všade tam, kde to umožňovala povaha podujatia a tematické zameranie, sa podujatia uskutočňovali  
dištančne prostredníctvom aplikácia ZOOM, ktorej patrí celosvetové prvenstvo medzi video-
konferenčnými platformami. Vzdelávanie prebiehalo vo virtuálnych online miestnostiach, pričom 
bezpečnosť spojenia a dôvernosť dát zabezpečujú viacstupňová autentifikácia a obojstranné 
šifrovanie. Počas celého priebehu online podujatí mali účastníci možnosť využívať viaceré funkcie 
aplikácie, napr. sledovať súčasne lektora ako aj jeho prezentáciu, zapájať sa do diskusie v reálnom 
čase či klásť lektorom otázky formou chatu. Využívanie tohto moderného spôsobu vyučovania 
nepriamo podporilo aj technické znalosti a zručností zástupcov cieľovej skupiny. 
 
V rámci celoživotného vzdelávania sa aj v roku 2020 snažila akadémia pružne reagovať na legislatívne 
zmeny a aktuálne potreby súdov a prokuratúr a kontinuálne nadviazať na predchádzajúci rok a na 
vytvorené zázemie pre kvalitné vzdelávanie osôb v podobe podujatí obsahovo cielených na široké 
spektrum odborných právnických špecializovaných tém. Významná časť vzdelávania bola zameraná aj 
na zlepšenie interpersonálnych zručností v podobe tréningov a kurzov v oblasti tzv. jemných 
zručností a tiež aj profesijnej etiky, ktoré aj vláda Slovenskej republiky považuje za potrebné, a ktoré 
deklarovala vo svojom programovom vyhlásení v záujme  posilňovania dôveryhodnosti súdov a 
prokuratúry. 
 
Jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného 
vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ bolo ťažiskovou aktivitou, ktorou sa začal proces 
modernizácie vzdelávania s dôrazom na prispôsobenie sa pandemickej situácie na Slovensku. 
Intenzívne jazykové vzdelávanie vo forme pravidelných kurzov organizovaných dva krát týždenne 
prebiehalo od apríla 2020 dištančnou formou. Zmena formy vzdelávania sprístupnila jazykové 
vzdelávanie širšej skupine osôb zo všetkých regiónov Slovenska, čo podporilo nielen rozvoj samotný 
jazykových znalostí, ale aj zvýšený záujem cieľovej skupiny o ďalšie jazykové aktivity, predovšetkým 
letné jazykové školy.  
 
V marci sa podarilo zorganizovať skupinovú zahraničnú stáž na európskych súdoch v Luxemburgu a 
Štrasburgu, avšak z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie boli takmer všetky zahraničné aktivity 
pozastavené. Počas krátkeho uvoľnenia prísnych protipandemických opatrení v lete sa akadémii 
podarilo zrealizovať dve mesačné individuálne stáže na Európskom súde pre ľudské práva, ktoré boli 
účastníčkami veľmi pozitívne hodnotené. Ostatné zahraničné aktivity sa síce presunuli do online 
priestoru, no aj tak bol o nich záujem.  
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Počas prvej vlny pandémie bolo Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
využívanie ako repatriačné zariadenia určené na štátnu karanténu pre osoby, ktoré sa vrátili zo 
zahraničia a ktoré boli v zmysle aktuálnych opatrení povinné zotrvať v izolácii po stanovenú dobu. Aj 
tieto skúsenosti posilnili akadémiu v jej ďalšej činnosti.  
 
Ctené kolegyne, vážení kolegovia, vážená odborná verejnosť, dovolím si povedať, že aj napriek 
náročnej situácii, odviedla akadémia kus dobrej práce pri zabezpečovaní servisu pre justičnú a 
prokurátorskú obec, na ktorý sú zástupcovia cieľovej skupiny zvyknutí. Stále pred nami stoja mnohé 
výzvy, s ktorými sa bude musieť akadémia vyrovnať. Pevne verím, že sa nám spoločnými silami podarí 
pokračovať v zavedených inovatívnych riešeniach vo vzdelávaní, a že v rámci národných aj 
nadnárodných spoluprác dosiahneme ďalšie méty pri skvalitňovaní a modernizovaní špecializovaného 
vzdelávacieho procesu.  
 
JUDr. Peter Hulla  
riaditeľ 
 
 
 
RADA JUSTIČNEJ AKADÉMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Rada Justičnej akadémie na svojich zasadnutiach počas roku 2020 plnila úlohy vyplývajúce z § 7, § 7a 
zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v nasledovnom zložení:  
 
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka Rady Justičnej akadémie  
predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zvolená Súdnou 
radou Slovenskej republiky 
 
JUDr. Martin Bargel, podpredseda Rady Justičnej akadémie  
predseda senátu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zvolený Súdnou 
radou Slovenskej republiky  
 
JUDr. Roman Greguš, člen Rady Justičnej akadémie 
predseda Krajského súdu v Nitre, zvolený Súdnou radou Slovenskej republiky 
 
JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen Rady Justičnej akadémie 
predseda senátu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach, zvolený Súdnou radou 
Slovenskej republiky 
 
JUDr. Peter Odaloš, člen Rady Justičnej akadémie 
námestník krajského prokurátora pre trestný úsek, Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici, menovaný 
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky na návrh generálneho prokurátora Slovenskej 
republiky 
 
JUDr. Branislav Pospíšil, člen Rady Justičnej akadémie  
advokát a vysokoškolský pedagóg, fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, menovaný 
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky 
 
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen Rady Justičnej akadémie 
profesor, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, menovaný ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky  
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JUDr. Jozef Szabó, člen Rady Justičnej akadémie  
námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej 
republiky, menovaný ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky na návrh generálneho 
prokurátora Slovenskej republiky  
 
JUDr. Boris Tóth, člen Rady Justičnej akadémie 
predseda Krajského súdu v Bratislave, zvolený Súdnou radou Slovenskej republiky  
 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen Rady Justičnej akadémie  
vedúci Katedry občianskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, menovaný 
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky 
 
 
 
VZDELÁVANIE CIEĽOVÝCH SKUPÍN  
 
Rok 2020 bol pre Justičnú akadémiu azda tým najdynamickejším rokom v rámci jej histórie, ktorý, ako 
sa ukázalo, vyžadoval flexibilné opatrenia a riešenia reflektujúce pandémiu spôsobenú ochorením 
COVID-19, majúcu zásadný vplyv na plánovaný priebeh organizovaných podujatí. Napriek neľahkej 
celospoločenskej situácii, s akou sa musela akadémia vysporiadať, bolo jej cieľom prispieť k 
obohateniu a skvalitneniu vzdelávacích aktivít ponúkaných v minulých rokoch a tiež plne odzrkadliť 
potreby justičnej verejnosti.  
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky poskytovala v prvých mesiacoch roka 2020 vzdelávanie 
v priestoroch svojho sídla v Pezinku, v priestoroch Detašovaného pracoviska v Omšení, ako aj 
v regionálnych učebniach, a to na Krajskom súde v Košiciach a na Úrade priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Od apríla 2020 boli takmer všetky vzdelávacie podujatia 
realizované dištančne, prostredníctvom vybranej video-konferenčnej platformy, ktorá bola vopred 
schválená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky 
 
Naplánované podujatia bolo možné uskutočňovať bez obmedzení iba do 11. marca 2020, kedy vláda 
SR vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom a začali byť 
uplatňované celoplošné obmedzenia a zákazy vyplývajúce zo zhoršujúcej sa pandemickej situácie. V 
tejto súvislosti sme neodkladne prijali potrebné opatrenia k ďalšej realizácii podujatí a urýchlene 
prešli z prezenčnej na dištančnú formu vzdelávania všade tam, kde to umožňovala povaha podujatia. 
Justičná akadémia SR využíva pre účely dištančného vzdelávania aplikáciu ZOOM, ktorá patrí k 
celosvetovo najviac používaným video-konferenčným aplikáciám. Online vyučovanie prebieha vo 
virtuálnych triedach. Prístup do „triedy“ je riadený prostredníctvom viacfaktorovej autentifikácie 
(jednotliví účastníci sa pripájajú prostredníctvom prístupových kódov a hesiel), čo zabezpečuje 
bezpečnosť celého pripojenia, pričom end-to-end šifrovanie zaručuje zachovanie dôvernosti dát 
medzi účastníkmi.  
 
Pri zostavovaní študijného plánu na rok 2020 zotrvala Justičná akadémia Slovenskej republiky na 
požiadavkách aktuálnosti tém, vysokej odbornosti lektorov, precíznosti a názornosti prevedenia 
vzdelávacích podujatí. Študijný plán na rok 2020 obsahoval vzdelávacie podujatia, ktoré pokrývali 
takmer všetky oblasti práva tak, aby boli zohľadnené obsahové náplne vzdelávania pre sudcov a 
prokurátorov. Justičná akadémia Slovenskej republiky pokračovala v roku 2020 v skvalitňovaní 
a ďalšom postupnom rozvoji svojich vzdelávacích programov učených pre sudcov, prokurátorov, 
súdnych úradníkov a asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým sú vzdelávacie 
podujatia adresované.  
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Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečovala v roku 2020 vzdelávanie formou prednášok ex 
cathedra, interaktívnych podujatí, workshopov a krátkodobých kurzov v systéme celoživotného 
vzdelávania, najmä v oblastiach právnych a spoločenskovedných disciplín. Pri justičnom vzdelávaní 
kládla dôraz na modernizáciu a inováciu, zavedenie tzv. špecializovaného vzdelávania, ktoré 
pozostávalo z rozdelenia cieľovej skupiny do menších skupín so zameraním na jednotlivé oblasti 
práva. Vzdelávanie na Justičnej akadémii Slovenskej republiky zabezpečovali najmä lektori z radov 
sudcov, prokurátorov a ďalších významných odborníkov, ktorí mnohí z nich sú externými členmi 
pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. I v tomto roku bol rozšírený počet 
externých členov pedagogického zboru. 
 
Z hľadiska samotnej vzdelávacej činnosti pokračovala Justičná akadémia Slovenskej republiky 
v trende každoročného vysokého počtu zorganizovaných a uskutočnených vzdelávacích podujatí, a to 
aj napriek tomu, že podujatia boli organizované z veľkej miery dištančnou formou, ktorá bola pre 
cieľovú skupinu na začiatku jej využívania v podmienkach justičného vzdelávania veľkou výzvou. 
V roku 2020 sa uskutočnilo spolu 104 vzdelávacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo 4 200 osôb 
z cieľových skupín. 
 
Jednu z hlavných oblastí vzdelávania na Justičnej akadémii Slovenskej republiky tvorili semináre 
a prednášky z oblasti verejného a súkromného práva. Hlavným cieľom fungovania Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky bolo i naďalej pružne reagovať pri uskutočňovaní vzdelávania na legislatívne 
zmeny v oblasti slovenského a európskeho práva, na požiadavky teórie, na aktuálne požiadavky 
rozhodovacej praxe, zlepšovanie odborných, ale aj mimoprávnych znalostí a zručností tak zo strany 
súdov, ako aj prokuratúry. Vecne a organizačne sa aj v roku 2020 podieľali na zabezpečovaní 
vzdelávacích aktivít dve katedry vzdelávania, Katedra verejného práva a Katedra súkromného práva. 
 
Katedra verejného práva  
 
Katedra verejného práva sa aj v roku 2020 snažila pružne reagovať na legislatívne zmeny a aktuálne 
potreby súdov a prokuratúry a poskytnúť tak kvalitné zázemie pre cieľovú skupinu osôb, ktorú 
Justičná akadémie Slovenskej republiky vzdeláva v podobe obsahovo cielených podujatí.  
 
Pre zachovanie vzdelávacieho procesu počas nástupu jarného obdobia pandémie nového 
koronavírusu Justičná akadémia Slovenskej republiky prešla na dištančnú formu vzdelávania. S cieľom 
nezastaviť progres a zdieľanie znalostí, ktoré bolo potrebné sprostredkovať od lektorov k cieľovej 
skupine osôb, ktorú Justičná akadémie Slovenskej republiky vzdeláva, našla optimálne spôsoby pre 
zdieľanie obsahov svojich podujatí prostredníctvom online priestoru.  
 
Katedra verejného práva aj v roku 2020 zorganizovala veľké množstvo vzdelávacích podujatí v oblasti 
trestného práva. Z celého množstva podujatí možno vybrať niekoľko, ktorým Justičná akadémia 
Slovenskej republiky venovala zvýšenú pozornosť. 
 
S veľkým záujmom sa stretlo podujatie zamerané na trestné činy v doprave, ktorým bola účastníkom 
objasnená technicko-právna problematika pri analýze dopravných nehôd, ďalej ako možno využiť 
digitálne stopy pri analýze dopravných nehôd. Na záver bola účastníkom predstavená video 
prezentácia crash testov ÚSI ŽU a tiež video prezentácia riešenia dopravných nehôd.  
 
Tradičnou témou v oblasti trestného práva bola ochrana obetí trestných činov, kde lektorka zamerala 
svoju pozornosť na povinnosti orgánov činných v trestnom konaní pri kontakte s obeťou trestného 
činu, prezumpciu obete trestného činu a na dôležitosť prístupu k osobe ako k obeti trestného činu. 
Osobitnú časť podujatia venovala obzvlášť zraniteľným obetiam, realizácii ich výsluchov v prípravnom 
konaní a tiež poukázala na špecifiká výsluchu dieťaťa ako obzvlášť zraniteľnej obete v trestnom 
konaní. 
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Problematika počítačovej kriminality a elektronických dôkazov bola ďalšou žiadanou témou pre 
účastníkov zameriavajúcich sa na trestnoprávnu oblasť. Lektori pri svojej prednáške upriamili 
pozornosť na cezhraničné zabezpečovanie elektronických dôkazov a oboznámili účastníkov s novými 
trendmi (umelá inteligencia, pripravovaná legislatíva v rámci EÚ a 2. dodatkový protokol k 
Budapeštianskemu dohovoru o počítačovej kriminalite a ďalšie aktuálne informácie). 
 
Ďalšie podujatie so zástupcami generálnej prokuratúry, Prezídia Policajného zboru, Národnej banky 
Slovenska a tiež Europolu bolo venované medzinárodným aspektom trestného stíhania prania 
špinavých peňazí – informáciám o výsledkoch aktuálneho 5. kola hodnotenia Slovenskej republiky 
Výborom rady Európy MONEYVAL so zameraním sa na problematiku finančného vyšetrovania v 
kontexte trestného stíhania legalizácie príjmov z trestnej činnosti, identifikácie, zaisťovania a 
odoberania výnosov z trestnej činnosti, podpory Europolu pri medzinárodnom vyšetrovaní legalizácie 
príjmov z trestnej činnosti a odoberaní príjmov z trestnej činnosti, hlavných medzinárodných 
typologických aspektov prania špinavých peňazí, aktuálnych opatrení v oblasti finančného 
vyšetrovania na úrovni PPZ, typológie zneužívania právnických osôb na pranie špinavých peňazí v 
Slovenskej republike, na predstavenie systému AML/CFT v dohľadovej praxi Národnej banky 
Slovenska - rozsahu údajov v dispozícii povinných osôb využiteľných v činnosti orgánov činných v 
trestnom konaní, na aktuálny vývoj v oblasti právnych nástrojov na zvýšenie účinnosti pôsobenia 
orgánov činných v trestnom konaní v oblasti finančného vyšetrovania, zaisťovania a odoberania 
výnosov z trestnej činnosti. 
 
Pre funkčne mladých sudcov a prokurátorov bolo opätovne zorganizované podujatie zamerané na 
okruh problémov súvisiacich s vedením hlavného pojednávania. V predchádzajúcom roku bol s 
účastníkmi uskutočnený interaktívny tréning s predvedením rôznych situácií vznikajúcich pri vedení 
hlavného pojednávania, no vzhľadom na dištančnú formu zrealizovania tohto podujatia museli túto 
simuláciu zvládnuť sami lektori. 
 
Aj v roku 2020 boli v rámci celoživotného vzdelávania zorganizované dve podujatia v rámci realizácie 
projektu APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“. Vo svojich prednáškach lektori 
zamerali svoju pozornosť na skutkové podstaty trestných činov týkajúcich sa sexuálneho zneužívania 
detí a zverených osôb, súbeh trestných činov, zánik trestnosti a aktuálnu judikatúru. V druhom z nich 
sa lektori zamerali na identifikáciu sexuálneho zneužívania a poukázali na jednotlivé aspekty a 
metodiku vykonávania dôkazného prostriedku - výsluchu svedka poškodeného, ktorého možno 
zaradiť do kategórie obete, pri ktorej je potrebné pri vykonávaní dôkazných prostriedkov dbať o 
minimalizáciu sekundárnej viktimizácie. Upozornili však, že zároveň je ale z procesného hľadiska 
nevyhnutné vykonať dokazovanie v prípravnom konaní, rešpektujúc pri tom aj vyhľadávaciu zásadu 
ako základnú zásadu trestného konania a rovnako aj právo na obhajobu obvineného. 
 
Ďalšou z tém, v prípade ktorých boli prieniky aj trestného a civilného práva, bol účastníkom 
ozrejmený systém pravidiel, ktorými sa riadi poskytovanie príspevkov z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov v Slovenskej republike na základe nariadení EÚ a slovenského právneho 
poriadku, analýza aktuálnej trestnoprávnej a civilnoprávnej úpravy v oblasti poškodzovania 
finančných záujmov EÚ, aplikačné problémy a aktuálne súdne rozhodnutia. 
 
Témou Európskeho vyšetrovacieho príkazu bolo zastúpené medzinárodné právo verejné a európske. 
Účastníci boli komplexne oboznámení s dôvodmi odmietnutia, poznatkami z aplikačnej praxe, 
judikatúrou SD EÚ v oblasti Európskeho vyšetrovacieho príkazu.  
 
Právo nie je len súbor právnych noriem, nie je len nástroj spoločnosti na zaistenie jej vnútorného 
mieru, homeostázy, právo nie je len povolanie, ľudská aktivita, tvorba zákonov a ich použitie, právo 
nie sú len súdy a sudcovia, advokáti, úrady a úradníci, právo je aj intelektuálna a morálna výzva, často 
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hádanka či rébus. Týmito úvodnými slovami začal svoju prednášku pán profesor Pavel Holländer, 
ktorá sa stretla s veľkým záujmom účastníkov. Poukázal v nej na možné rébusy v práve, s ktorými sa 
účastníci môžu stretnúť v ich právnej praxi (rébusy v právnom dokazovaní, rébusy pri interpretácii 
práva, právno-historické rébusy, právno-teoretické rébusy, ako aj právno-etické rébusy). 
 
V oblasti ústavného práva patrí k obľúbeným aj téma metodológie a interpretácie práva. Hlavnou 
myšlienkou podujatia s uvedenou témou bolo to, že právna interpretácia a s ňou úzko súvisiaca 
právna argumentácia predstavujú rozhodujúci faktor v snahe o právnu istotu. 
 
Špecializovanou témou z oblasti ústavného práva bolo „Volebné právo, teória a aplikačná prax“, v 
rámci ktorej boli účastníkom z hľadiska praxe viac priblížené inštitúty volebného práva, a to pojem, 
všeobecnosť, rovnosť a priamosť volebného práva, tajnosť hlasovania, dôsledky kandidatúry vo 
voľbách na výkon funkcie a ďalších justičných povolaní. 
 
V roku 2020 sa v oblasti správneho práva zrealizovali podujatia podľa aktuálnych požiadaviek 
jednotlivých cieľových skupín. Podujatie „Správne súdnictvo“ ponúklo celý rad zaujímavých tém a 
príspevkov lektorov z oblasti tak justície, ako aj akademickej sféry. Súčasťou prednášky bola, okrem 
iného, aj prezentácia doterajších aktuálnych príkladov rozhodovania Ústavného súdu Slovenskej 
republiky z oblasti rozhodovania správnych súdov, ktorých rozhodnutia boli predmetom jeho 
rozhodovania, analýza vybraných rozhodnutí ústavného súdu, ako aj niektorých vybraných 
rozhodnutí štátov Európskej únie a tiež aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v 
oblasti správneho súdnictva. 
 
Prínosným v tejto oblasti bolo podujatie na tému „Ochrana životného prostredia a aplikačná prax 
súdov v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu“ a tiež podujatie zamerané na aplikačné 
problémy zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 
 
Veľká pozornosť zo strany účastníkov bola venovaná podujatiu pod názvom „Správne delikty a 
špecifiká konania o nich, správno-právne perspektívy a perspektívy konania o sankčnej žalobe podľa 
Správneho súdneho poriadku“. Lektor sa počas prednášky venoval hmotnoprávnym aj 
procesnoprávnym otázkam viažucim sa na správne delikty. Ozrejmil podmienky, za ktorých je určitý 
delikt potrebné považovať za trestný delikt (v kontexte rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre 
ľudské práva), s osobitným dôrazom na procesné špecifiká konania o takýchto deliktoch pred 
správnym orgánom. Priestor bol venovaný aj otázkam konania vo veciach sankčných žalôb a ďalším 
témam. 
 
Pre ďalšiu cieľovú skupinu, t. j. pre probačných a mediačných úradníkov boli zorganizované tri 
regionálne podujatia pod názvom „Aspekty nepriamej traumatizácie probačných a mediačných 
úradníkov“. Seminár vymedzil chápanie psychickej traumy a priblížil obsah takých teoretických 
konceptov, ako sú sekundárny traumatický stres, sprostredkovaná traumatizácia či únava zo súcitu. 
Účastníci boli oboznámení so spektrom potenciálnych následkov nepriamej traumatizácie a s 
možnosťami prevencie, resp. intervencie pri výskyte tohto javu pri svojom povolaní.  
 
Katedra súkromného práva 
 
Katedra súkromného práva v zmysle schváleného študijného plánu pre rok 2020 realizovala aj 
napriek nepriaznivej pandemickej situácii vzdelávacie aktivity s cieľom systematicky pokryť väčšinu 
oblastí súkromného práva hmotného aj procesného. V rámci zachovania kontinuity vzdelávacieho 
procesu, časť aktivít vychádzala z obsahovej náplne už uskutočnených podujatí, ktoré boli zásadným 
spôsobom aktualizované o súčasné poznatky z rozhodovacej činnosti príslušných orgánov, prípadne o 
novú právnu úpravu (tzv. aktualizačné podujatia). Popri týchto podujatiach boli do vzdelávacieho 
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procesu zaradené tematicky úplne nové podujatia, a to s cieľom ešte dôslednejšie reagovať na 
aktuálne potreby aplikačnej praxe. 
 
Začiatok roka 2020 bol ešte v priestoroch Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie v Omšení 
odštartovaný predskúškovým sústredením na jarný termín odborných justičných skúšok. V krátkej 
nadväznosti na prvé predskúškové sústredenie došlo v rovnakých priestoroch k realizácii 
dvojdňového podujatia s názvom „Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov“ a vzápätí už z 
priestorov samotnej Justičnej akadémie k realizácii podujatia „360 stupňová efektívna komunikácia“ 
zameraného na zefektívnenie a doplnenie tzv. mäkkých zručností (soft skills), na ktoré je aj z pohľadu 
Justičnej akadémie neustále kladený nemalý dôraz, a ktoré sú čoraz viac a viac proklamované. 
Podnetným a v praxi neustále dopytovaným podujatím bolo aj podujatie venujúce sa inštitútu 
zmluvnej pokuty. 
 
K pestrosti ponúkaných sfér vzdelávania následne prispelo podujatie zamerané na prehĺbenie 
zručností z právnej terminológie nemeckého jazyka či opätovné podujatie z oblasti soft skills pod 
názvom „Riadenie ľudských zdrojov (Manažérska miniakadémia; Manažérska komunikácia a vedenie 
ľudí)“ venované manažérskemu minimu pre pracovníkov v oblasti justície, v rámci ktorého boli 
účastníkom sprostredkované, okrem iných, informácie týkajúce sa manažérskych schopností, riadenia 
a komunikácie v praxi justície či, dokonca, zvládania akútneho stresu.  
 
Nemalé zastúpenie mali v roku 2020 aj podujatia orientované na problematiku civilného procesného 
práva, v rámci ktorého došlo ešte vo februári k podujatiu v prezenčnej forme zameranému na 
problematiku exekučného konania a následne tiež k podujatiu, ktoré sa týkalo trov civilného konania.  
 
Štandardný a plynulý prezenčný priebeh podujatí uzatvorilo ešte na prelome februára a začiatkom 
marca trio podujatí zameraných taktiež na praktickú prácu s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, ďalej podujatie venujúce sa problematike konkurzu a 
reštrukturalizácie s názvom „Účinky úpadkových konaní (konkurz, reštrukturalizácia) na súdne a iné 
konania“, ktoré malo u zúčastnených zástupcov cieľovej skupiny pozitívne ohlasy, a napokon 
podujatie z oblasti obchodného práva venované zodpovednosti členov štatutárnych orgánov 
obchodných spoločností a iných právnických osôb za škodu. Práve posledné dve menované podujatia 
boli spolu s 3. časťou predskúškového sústredenia na jarný termín odbornej justičnej skúšky zároveň 
poslednými podujatiami realizovanými aj Katedrou súkromného práva v prezenčnej forme v 
priestoroch Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie v Omšení, resp. v prezenčnej forme ako 
takej.  
 
Zhruba od polovice marca roka 2020 došlo vplyvom pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 k 
prijatiu viacerých reštriktívnych opatrení, ktoré si vyžiadali presun naplánovaných vzdelávacích 
podujatí do druhého semestra roku 2020. Justičná akadémia však na celospoločenskú situáciu 
reagovala pružne prijatím a zavedením online formy pre podujatia pôvodne naplánované v 
prezenčnej forme. Počas celého priebehu online seminárov účastníci mali možnosť sledovať lektora, 
ako aj jeho prezentáciu, zapájať sa do diskusie či klásť lektorom otázky. V dôsledku určitých 
objektívnych prekážok však niektoré podujatia museli byť celkom zrušené.  
 
Napriek sťaženej situácii a s ňou spätými určitými najmä technickými limitáciami však došlo 
prostredníctvom online platformy ZOOM k realizácii mnohých významných podujatí, čím bolo zo 
strany Justičnej akadémie zabezpečené kontinuálne vzdelávanie. Už 27. apríla 2020 došlo k prvému 
online podujatiu zastrešenému Katedrou súkromného práva, ktoré nieslo názov „Zisťovanie a 
používanie cudzieho práva, aplikácia rozhodného práva na základe kolíznej normy (Rím I, Rím II)“. 
Otázkam európskeho či medzinárodného práva súkromného sa v rámci online prostredia venovalo aj 
podujatie zamerané na problematiku cezhraničných sporov v oblasti rodičovskej zodpovednosti k 
deťom, podujatie týkajúce sa aktuálnej judikatúry ESĽP v kontexte občianskoprávnych aspektov a 
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taktiež podujatie „Právomoc všeobecných a rozhodcovských súdov v cezhraničných sporoch (Brusel I, 
ZMPS, zákon o rozhodcovskom konaní)“. 
 
Z pohľadu občianskeho práva hmotného ako nosného odvetvia Katedry súkromného práva došlo v 
rámci online prostredia k realizácii podujatí zameraných na problematiku podielového 
spoluvlastníctva, ďalej problematiku zodpovednosti za škodu a nemajetkovú ujmu z dopravných 
nehôd, ale aj problematiku aktuálnych otázok dedičského práva či problematiku vzbudzujúcu medzi 
účastníkmi taktiež naďalej výrazný záujem – ochrana spotrebiteľa.  
 
Justičná akadémia vzhľadom na nemalý dopyt zo strany justičnej verejnosti súčasne pristúpila k 
zopakovaniu obľúbeného podujatia venujúceho sa záložnému právu, ktoré však bolo obsahovo 
inovované a doplnené aj o tému vecných bremien. Tematicky mimoriadne aktuálnymi boli v 
samotnom závere kalendárneho roka podujatia s názvom „Zmluvy uzatvárané prostredníctvom 
elektronických platforiem“ a „Medicínsko-právne otázky v rozhodovacej praxi súdov“.  
 
Aj podujatia z odvetví, ako sú obchodné právo, pracovné právo či civilné právo procesné, sa podarilo 
uskutočniť popri prezenčnej forme, aktuálnej v prvom kvartáli daného kalendárneho roka, taktiež v 
online forme. Pre záujemcov tak bolo zrealizované podujatie zamerané na aktuálne otázky 
pracovného práva či psychologický a lingvistický diskurz svedeckej výpovede, v rámci ktorého bol 
dôraz kladený aj na faktory relevantné z hľadiska dôveryhodnosti a spoľahlivosti svedka. Súčasne v 
rámci zachovania kontinuity vzdelávacieho procesu ponúkla Justičná akadémia už pomerne 
štandardné podujatie, tešiace sa pretrvávajúcemu záujmu, aktualizované o súčasné poznatky, a to 
„Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie“. 
 
Justičná akadémia neopomenula ani vzdelávacie podujatia súvisiace s fungovaním justície a s otázkou 
etiky sudcov, ktorá vo verejnosti frekventovane rezonuje. Popri podujatiach zastrešených Katedrou 
verejného práva došlo zo strany Katedry súkromného práva aj k realizácii podujatia „Etické dilemy v 
(takmer) dennej praxi sudcu“, predmetom ktorého bolo, okrem iného, riešenie praktických situácií 
súvisiacich s nestrannosťou sudcu, otázka slobody prejavu sudcu, miera angažovania sa vo verejnom 
živote a iné. 
 
V rámci oblasti mäkkých zručností boli okrem už spomínaného podujatia v prezenčnej forme 
frekventovane realizované taktiež viaceré podujatia v online forme. Išlo o podujatia venujúce sa 
komunikácii a prezentácii, mediálnemu tréningu, reči tela, sebaovládaniu a imidžu osobnosti, krízovej 
komunikácii či konfliktom a ich riešeniam, ktorým sa pred ešte pár rokmi nevenovala priveľká 
pozornosť. Všetky zabezpečené podujatia boli lektorované poprednými slovenskými a českými 
predstaviteľmi právnej praxe a vedy.  
 
Justičná akadémia však neopomenula ani podujatia zamerané na rozvoj znalostí a zručností 
komunikácie v cudzom jazyku. V priebehu roka sa uskutočnili trojdňové vzdelávacie podujatia 
v právnickej terminológii. Začiatkom marca, ešte pred prijatím opatrení na predchádzanie vzniku 
ochorenia COVID-19, sa prezenčnou formou uskutočnilo v rámci projektu „Rozvoj systému 
špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ vzdelávanie v právnickej 
terminológii v anglickom jazyku vo Village resort Hanuliak v obci Belá. Dve vzdelávacie podujatia 
v nemeckom jazyku sa v roku 2020 uskutočnili prezenčne v priestoroch Detašovaného pracoviska 
Justičnej akadémie v Omšení. 
 
Fotka 
 
V rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ 
sa počas augusta 2020 vo Village resort Hanuliak v obci Belá uskutočnili tri letné jazykové školy 
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zamerané na rozvoj anglického a francúzskeho jazyka. Letná jazyková škola nemeckého jazyka sa 
uskutočnila v júli 2020 v priestoroch Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie v Omšení. 
 
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí 
 
Katedra súkromného práva zastrešovala aj v roku 2020 rad podujatí zameraných na problematiku 
konaní vo veciach s maloletými, konkrétne na zvládanie záťažových situácií v daných konaniach. 
Odborníci z oblasti psychológie mentorovali cieľové skupiny účastníkov podujatí, ako zvládať 
záťažové situácie, ktoré sú v týchto konaniach veľmi často prítomné. Ide o súčasť aktivít Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania 
sudcov a justičných zamestnancov“, ktorá by za obdobie rokov 2017 - 2021 mala zrealizovať celkom 
60 trojdňových špecializovaných vzdelávacích podujatí v rodinnom práve, ktoré sú organizované pre 
sudcov, vyšších súdnych úradníkov a justičných čakateľov, ktorí sa zaoberajú agendou výkonu 
súdnych rozhodnutí vo veciach maloletých detí z rôznych aspektov – psychologických, právnych 
a ostatných. Vzhľadom na to, že do výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, resp. do uvedenej 
právomoci sudcov sú rovnocenne zapojené aj orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, je nutné školenie robiť spoločne, t. j. s účasťou príslušných pracovníkov sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. Každého vzdelávacieho podujatia sa zúčastní približne rovnaký 
počet účastníkov, a to 10 sudcov, vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov a rovnaký počet 
účastníkov zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
 
Uvedené vzdelávacie podujatia sa v roku 2020 konali 15 krát, a to dištančnou formou za pomoci 
video-konferenčnej platformy ZOOM. Podujatia vedú skúsení psychológovia a sudcovia špecializujúci 
sa v danej agende. Za rok 2020 sa ich celkovo zúčastnilo 201 zástupcov zo súdov a 109 zástupcov 
z Odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 
Fotky   
 
Predskúškové vzdelávanie  
 
V súlade so schváleným ročným študijným plánom na rok 2020, ako aj Koncepciou vzdelávania 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Justičná akadémia Slovenskej republiky zorganizovala a 
zabezpečila dve predskúškové vzdelávania.  
 
Predskúškové sústredenie na jarný termín odbornej justičnej skúšky sa uskutočnilo prezenčnou 
formou. Z dôvodu epidemiologickej situácie spojenej s koronavírusom od marca v roku 2020 sa však 
predskúškové sústredenie na jesenný termín justičnej skúšky realizovalo v novej inovatívnejšie 
podobe. Namiesto troch klasických častí sa predskúškové sústredenie realizovalo iba v dvoch 
častiach, a to teoretickej časti a praktickej časti.  
 
Fotka 
 
Teoretická časť predskúškového vzdelávania sa v roku 2020 realizovala formou audio a video 
nahrávok, ktoré zastrešili primárne jednotliví skúšobní komisári, ale aj ďalší lektori spomedzi 
externých členov pedagogického zboru akadémie. Nahrávky boli sprístupnené jednotlivým 
účastníkom justičnej skúšky. Svojím obsahom boli zamerané na úspešné zvládnutie písomnej, ale tiež 
ústnej časti odbornej justičnej skúšky. V letných mesiacoch sa príprava na praktickú časť „stihla“ 
uskutočniť prezenčnou formou v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
v Omšení. Nová dištančná forma vzdelávania má perspektívu aj do budúcnosti, nakoľko je ňou 
umožnené intenzívnejšie vzdelávanie účastníkov odbornej justičnej skúšky. Vzdelávanie cez audio 
a video nahrávky bude pravidelne obsahovo kontrolované, aby nedochádzalo k rozporom v obsahu 
nahrávok s aktuálnym právnym stavom.  
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Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu 
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky zrealizovala v predchádzajúcom roku v súlade s účinnou 
právnou úpravou „Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu“, ktoré sa uskutočnilo 
v termíne 02. 12. 2020 – 04. 12. 2020. Cieľom tejto formy vzdelávania je oboznámiť kandidáta na 
funkciu sudcu s vývojom teórie a praxe justície v Slovenskej republike, ako aj so súdnou praxou 
v širšom kontexte a priblížiť mu zručnosti a pracovné návyky potrebné na výkon funkcie sudcu. 
Podujatie nadväzovalo na ukončené hromadné výberové konanie. Vzhľadom na nepriaznivú 
pandemickú situáciu sa podujatie uskutočnilo dištančne. 
 
Vzdelávacie podujatie bolo rozdelené do troch vzdelávacích dní, v ktorých bol v zhutnenej forme 
poskytnutý minimálny obsah prípravného vzdelávania: 
- sudcovské statusové zákony, disciplinárna zodpovednosť sudcu a profesijná etika, spravovací 

a kancelársky poriadok a ich aplikácia, práca s registrami a práca s informačnými systémami 
a judikatúrou domácich a zahraničných súdov;  

- simulácia pojednávania v inej než trestnej veci, ako aj v trestnej veci, účasť verejnosti a médií v 
pojednávacej miestnosti, nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, praktické cvičenia, osvojenie 
si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu, rozbor praktických 
prípadov, náležité odôvodňovanie rozhodnutí a konanie bez zbytočných prieťahov.  
 

V rámci prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu bolo v roku 2020 vydaných 33 
potvrdení o účasti na tomto vzdelávaní.  
 
Fotka 
 
 
JUSTIČNÁ AKADÉMIA AKO SPRÁVCA URČENÝCH DATABÁZ 
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky aj v roku 2020 zabezpečovala tvorbu a správu zákonom 
určených databáz. Okrem správy a tvorby testových otázok, prípadových štúdií, podkladov pre 
preklad z cudzích jazykov a správu databáz súdnych spisov na účely vypracovania súdneho 
rozhodnutia v rámci písomnej časti výberového konania pre voľné miesta sudcov sa Justičná 
akadémia v roku 2020 stala aj správcom a tvorcom databáz testových otázok a podkladov pre preklad 
z cudzích jazykov pre potreby výberových konaní na funkciu justičného čakateľa.  
Justičná akadémia tiež vytvára a spravuje aj databázu testových otázok, súdnych spisov 
a prokurátorských spisov na účely odbornej justičnej skúšky a zodpovedá za ich kvalitu.  
 
Zásadná časť práce Justičnej akadémie, konkrétne útvaru justičného vzdelávania a justičných 
databáz, pozostávala v prvej polovici roka 2020 zo zabezpečenia a spracovania podkladov pre 
potreby výberových konaní na funkciu justičných čakateľov. V druhom polroku 2020 sa činnosť 
Justičnej akadémie sústredila najmä na obmenu databázy testových otázok, doplnenie a obmenu 
databázy prípadových štúdií, textov pre preklad z cudzích jazykov a rovnako aj súdnych spisov za 
účelom ich použitia v hromadnom výberovom konaní. Rovnako bola obmenená a aktualizovaná 
databáza testových otázok a súdnych spisov i prokurátorských spisov pre potreby odbornej justičnej 
skúšky. Pri práci so spismi sa zohľadnila predovšetkým potreba zapracovať do databáz také spisy, 
reflektujúce nové hmotnoprávne alebo aj procesnoprávne problémy, ktoré v predchádzajúcom 
období neboli alebo nemohli byť súčasťou žiadnej z databáz.  
 
V roku 2020 prešla aplikácia na hromadné výberové konania viacerými zmenami. V priebehu roku 
2020 Justičná akadémia SR v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR spustila novú formu 
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testovania účastníkov odbornej justičnej skúšky, spočívajúcu v elektronizácii testov, automatickom 
vyhodnotení výsledkov testov a priradení bodov bez nutnosti osobného zásahu s cieľom 
zefektívnenia a väčšej transparentnosti testového procesu. Táto zásadná zmena sa zatiaľ dotýka iba 
odbornej justičnej skúšky. Uvedená elektronizácia by sa mala premietnuť aj do testovej fázy 
hromadných výberových konaní. Justičná akadémia teda naďalej spolupracuje s Ministerstvom 
spravodlivosti SR na tom, aby existujúci softvér na výberové konania bol zdokonaľovaný tak, aby bolo 
možné využívať jeho potenciál efektívnejšie. V priebehu roka 2020 boli predložené aj ďalšie návrhy 
na zjednodušenie či zlepšenie fungovania aplikácie, resp. návrhy na odstránenie malých nedostatkov 
vznikajúcich v dôsledku úprav či v procese uskutočňovania jednotlivých etáp výberového konania. 
Viaceré z návrhov boli do aplikácie už zapracované, ďalšie zásahy sú plánované v priebehu roka 2021. 
 
 
ODBORNÁ JUSTIČNÁ SKÚŠKA  
 
V súlade so schváleným ročným študijným plánom na rok 2020 Justičná akadémia Slovenskej 
republiky naplánovala a zorganizovala dva termíny odbornej justičnej skúšky. V nadväznosti na 
opatrenia prijaté vládou Slovenskej republiky, Ústredného krízového štábu, ako aj na rozhodnutia 
Úradu verejného zdravotníctva, ktorými bola vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav a ktorými 
bol uložený zákaz organizovania hromadných podujatí, sa náhradný jarný termín konal v dňoch 22.-
23. 09. 2020 (písomná časť skúšky) a dňa 30. 09. 2020 (ústna časť skúšky). Tento prvý termín v roku 
2020 bol určený pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky, právnych čakateľov prokuratúry a súdnych poradcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. 
Jesenný termín odbornej justičnej skúšky sa konal dňa 08. 10. 2020 (písomná časť skúšky) a dňa 15. 
10. 2020 (ústna časť skúšky) a bol určený pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, 
asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a právnych čakateľov prokuratúry.  
 
Výsledky jarného, ako aj jesenného termínu odbornej justičnej skúšky sú zaznamenané 
v nasledovných grafoch: 
 
Náhradný jarný termín 2020 
graf 
 
Jesenný termín 2020 
graf 
 
Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia skúšobnej komisie č. 2 a skúšobnej komisie č. 6, ako aj 
štyroch náhradných členov skúšobných komisií, a tiež z dôvodu vzdania sa funkcie členky skúšobnej 
komisie č. 5, Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 6. zasadnutí konanom dňa 02. 
06. 2020 zvolila skúšobnú komisiu č. 2, skúšobnú komisiu č. 6, zároveň doplnila chýbajúceho člena 
skúšobnej komisie č. 5. a zvolila predsedov skúšobných komisií č. 2 a č. 6. Taktiež na tomto zasadnutí 
zvolila šiestich náhradných členov skúšobných komisií.  
 
Rada na jej 8. zasadnutí schválila Skúšobný poriadok Justičnej akadémie Slovenskej republiky s 
účinnosťou od 27. 10. 2020, ktorým došlo k viacerým významným zmenám z pohľadu odbornej 
justičnej skúšky. Zvýšil sa počet testových otázok z 25 na 50, upravila sa hranica minimálneho počtu 
bodov pre úspešné absolvovanie skúšky z 19 na 35 a zvýšil sa aj časový limit na vypracovanie 
písomného testu zo 40 minút na 75 minút. Zároveň sa upravilo zverejňovanie zadaní otázok na 
odborný písomný test v rovnakej lehote, ako sa zverejňujú otázky na ústnu časť odbornej justičnej 
skúšky. Zadania testových otázok boli od 13. 11. 2020 zverejnené na webovej stránke Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky. Zároveň sa zavŕšil proces preformulovania otázok tak, aby bola 
náročnosť otázok primerane prispôsobená významu odbornej justičnej skúšky ako postupovej 
profesijnej skúšky. 
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HROMADNÉ VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU SUDCU 
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky sa ako správca určených databáz pre písomnú časť 
výberového konania aj v roku 2020 podieľala na tvorbe a správe jednotlivých etáp písomnej časti 
hromadného výberového konania.  
 
V dňoch od 7. septembra do 2. októbra 2020 sa uskutočnilo už štvrté (prvé v roku 2020) hromadné 
výberové konanie na miesto sudcov. Dňa 2. októbra 2020 bolo vyhlásené piate kolo hromadného 
výberového konania, ktoré sa konalo v dňoch od 7. decembra 2020 do 3. februára 2021.  
Celková úspešnosť uchádzačov sa oproti minulým kolám HVK v predchádzajúcich rokoch znížila. Po 
písomnej časti sa štatisticky znížila oproti úspešnosti v predchádzajúcich kolách (2017 – 19,68 %; 
2018 – 24,30 %; 2019 – 30,60 %, 9/2020 – 20,65 %, 12/2020 – 11,25 %), to isté platí aj o celkovej 
úspešnosti po ústnej časti (v rokoch 2017 a 2018 bola úspešnosť viac ako 19 %, v roku 2019 cca 27 %, 
v septembri 2020 to bolo necelých 19 %, výsledok po decembrovom HVK je iba 10,63 %).  
 
Výsledky štvrtého, ale aj ostatného piateho hromadného výberového konania boli ovplyvnené 
skutočnosťou, že pomerne veľká časť prihlásených uchádzačov sa vôbec nezúčastnila výberového 
konania. Dôvodom uvedeného bola aj aktuálna pandemická situácia. Znížená úspešnosť v poslednom 
kole hromadného výberového konania však môže byť ovplyvnená aj zmenou znenia testových 
otázok, ku ktorej došlo v rovnaký deň, ako bolo vyhlásené piate hromadné výberové konanie.  
 
Základné trendy písomnej časti hromadného výberového konania nastolené predchádzajúcimi kolami 
sa potvrdili, resp. zásadne sa nezmenili (citlivosť jednotlivých fáz písomnej časti hromadného 
výberového konania a ich vplyv na úspech uchádzača).  
Zo štatistického prehľadu vyplýva, že najviac variujú výsledky uchádzačov v testoch a aj v prípadových 
štúdiách. Zatiaľ čo sa v septembri 2020 vrátili k číslam z roku 2018, posledné kolo ukazuje, že 
úspešnosť má výrazne klesajúcu tendenciu. Uvedené zníženie úspešnosti možno pripisovať zmene 
testových otázok, ale tiež doplneniu a obmene databázy prípadových štúdií, ktoré mali v piatom kole 
zásadný vplyv na výslednú štatistiku. Napriek zmenám v spôsobe zisťovania vedomostí z cudzieho 
jazyka, uskutočneným pred rokom, bolo v tejto fáze písomnej časti v septembri 2020 úspešných 
najmenej uchádzačov zo všetkých kôl hromadného výberového konania. To sa v decembrovom kole 
nepotvrdilo, nakoľko po prekladoch bol neúspešný len jeden uchádzač. Naďalej mali na výsledky 
podstatný vplyv aj súdne rozhodnutia. Aj v tomto roku boli k väčšine súdnych rozhodnutí v inej ako 
trestnej veci, ale aj k rozhodnutiam v trestnej veci pripojené poznámky a stanovisko kontrolujúceho, 
čo malo komisii pomôcť pri hodnotení vypracovaných súdnych rozhodnutí. Tento postup bol 
hodnotený výberovými komisiami kladne.  
Význam ústnej časti ostal aj vo štvrtom a piatom kole hromadného výberového konania pomerne 
vysoký. Oproti predchádzajúcemu roku mali medzi jednotlivými hromadnými výberovými konaniami 
kolísavý vplyv aj výsledky psychologického posúdenia uchádzačov. 
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky si je vedomá svojej úlohy pri zabezpečení realizácie 
hromadných výberových konaní a zodpovednosti pri úspešnej realizácii výberového procesu. S cieľom 
komplexného skvalitnenia výberového procesu preto pristúpila v spolupráci so Súdnou radou 
Slovenskej republiky k zorganizovaniu odborného diskusného fóra s názvom „Výberové konania na 
funkciu sudcu: Ako ďalej?“, ktoré sa uskutočnilo 11. novembra 2020, a ktorého niektoré závery budú 
podkladom na ďalšie zmeny priebehu hromadných výberových konaní v nasledujúcom období. 
Odborná diskusia a pohľad, resp. názor aplikačnej praxe nielen na hromadné výberové konania, ale aj 
na odbornú justičnú skúšku sa javia nevyhnutnými, zo strany Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
žiaducimi, preto tá aj v roku 2021 pristúpi k intenzívnejšej komunikácii a diskusii k uvedeným témam. 
 
PARTICIPÁCIA JUSTIČNEJ AKADÉMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA PROJEKTOCH 



Strana 14 z 23 
 

 
Projekt APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“ 
S Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave spolupracuje od roku 2017 Justičná 
akadémia Slovenskej republiky na riešení projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja č. APVV-16-0471 pod názvom „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“. Zámerom 
projektu je v jednotlivých rokoch (etapách) riešenia projektu zhodnotiť stav de lege lata právnej 
úpravy skutkových podstát trestného činu sexuálneho zneužívania, participovať na formulovaní 
legislatívnych odporúčaní hlavne vo vzťahu k príprave návrhu zákona o obetiach. Projekt sa 
zameriava na aplikovaný výskum rozdelený do dvoch kľúčových oblastí – trestnoprávnej a 
kriminologickej. Trestnoprávna oblasť zahŕňa hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty spolu s 
kriminalistickými prvkami. Z procesnoprávneho a kriminalistického hľadiska je aplikovaný výskum 
zameraný na trestné oznámenia, výsluch dieťaťa a zverenej osoby v prípravnom konaní, znalecké 
dokazovanie a na ostatné dôkazné prostriedky. Na základe výsledkov a získaných poznatkov 
prezentovaných v edukačnej činnosti pracovníkov aplikačnej praxe spočíva riešenie projektu aj v 
príprave návodov a v organizácii vzdelávacích podujatí pre aplikačnú prax, kde sa účastníci 
vzdelávacích podujatí oboznámia s konkrétnymi výsledkami výskumu. Na základe zistených 
poznatkov a vypracovaných manuálov pre orgány z aplikačnej praxe (orgány činné v trestnom konaní, 
súdy a iné právnické profesie, znalcov, sociálnych pracovníkov) sa realizujú vzdelávacie podujatia 
určené pre cieľovú skupinu v rámci ich odborného zamerania a špecializácie. Súčasťou aplikačného 
výskumu je účasť členov riešiteľského kolektívu na medzinárodných konferenciách a diskusných 
fórach za účelom prezentácie zistených poznatkov a získaných skúseností. Za účasti vybraných 
riešiteľov projektu boli v roku 2020 realizované dve vzdelávacie podujatia pod názvom „Sexuálne 
zneužívanie detí a zverených osôb (APVV-16-0471)“. Jedno sa realizovalo v priestoroch Detašovaného 
pracoviska Justičnej akadémie v Omšení a druhé sa uskutočnilo prostredníctvom video-konferenčnej 
platformy ZOOM. Na obidvoch vzdelávacích podujatiach sa spolu zúčastnilo 81 účastníkov.  
 
Fotka 
 
Projekt „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ 
podporený Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa 
Nosným projektom realizovaným v oblasti vzdelávania na Justičnej akadémii Slovenskej republiky je 
národný projekt „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“, 
podporený Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Jeho hlavným cieľom je zefektívňovanie súdnych konaní a s tým spojené zvyšovanie kvality súdnych 
rozhodnutí prostredníctvom skvalitnenia vzdelávacích aktivít v systéme vzdelávania sudcov, 
prokurátorov a justičných zamestnancov (justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, vyšší súdni 
úradníci, asistenti sudcu Najvyššieho súdu, probační a mediační úradníci, súdni tajomníci) a tým 
zvýšiť vymáhateľnosť práva.  
 
Projekt je zameraný na modernizáciu a inováciu justičného vzdelávania zavedením tzv. 
špecializovaného vzdelávania, ktoré rozširuje doteraz uplatňované prístupy k vzdelávaniu justičnej 
obce o rozdelenie cieľovej skupiny do menších skupín podľa súdnej agendy s presne zadefinovanými 
špecifickými vzdelávacími potrebami, tzn. so špecializáciou, a uplatňuje interaktívne vzdelávanie v 
malých skupinách so zvýšeným zapojením profesionálnych zahraničných a domácich lektorov.  
 
Aj realizácia projektu bola v roku 2020 významne ovplyvnená pandémiou COVID-19. Naplánované 
podujatia bolo možné uskutočňovať bez obmedzení iba do 11. marca 2020, kedy vláda SR vyhlásila 
mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom a začali byť uplatňované 
celoplošné obmedzenia a zákazy vyplývajúce zo zhoršujúcej sa pandemickej situácie.  
 
V tejto súvislosti boli neodkladne prijaté potrebné opatrenia k ďalšej realizácii podujatí a urýchlene sa 
prešlo z prezenčnej na dištančnú formu vzdelávania všade tam, kde to umožňovala povaha podujatia. 
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V roku 2020 Justičná akadémia Slovenskej republiky pripravila a zabezpečila v rámci projektu „Rozvoj 
systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ realizáciu celkovo 59 
vzdelávacích podujatí celoživotného špecializovaného vzdelávania sudcov, prokurátorov a súdnych 
úradníkov v jednotlivých oblastiach práva a v súvisiacich expertných oblastiach. Celkovo sa ich 
zúčastnilo 2149 účastníkov.  
 
Súbežne s realizáciou vzdelávacích podujatí celoživotného špecializovaného vzdelávania projektový 
tím zabezpečoval prípravu a realizáciu ďalších ťažiskových aktivít, medzi ktoré patria realizácia 
jazykového vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov v odbornej právnickej 
terminológii v anglickom a francúzskom jazyku a realizácia odborných stáží v zahraničí v rámci 
špecializovaného vzdelávania. 
 
V dňoch 2. – 4. marca 2020 Justičná akadémia Slovenskej republiky uskutočnila trojdňové vzdelávacie 
podujatie v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 40 účastníkov. V 
dňoch 1. – 6. marca uskutočnila 5-dňovú odbornú skupinovú stáž na európskych súdoch v 
Luxemburgu a Štrasburgu pre 20 sudcov a prokurátorov. Ďalšie trojdňové podujatie v právnickej 
terminológii vo francúzskom jazyku, ktoré bolo pripravené na apríl, bolo nevyhnutné zrušiť v 
nadväznosti na Verejnú vyhlášku, ktorou hlavný hygienik uložil zákaz organizovania hromadných 
akcií. Podobne bolo nutné odvolať všetky ďalšie naplánované skupinové stáže v zahraničí v roku 
2020.  
 
Fotka 
 
Dištančnou formou boli realizované aj trojsemestrálne intenzívne jazykové kurzy anglického jazyka so 
zameraním na právnickú terminológiu. Kurzy boli realizované interaktívnou online formou v malých 
skupinách pravidelne 2-krát týždenne po 90 minút počas pracovných dní. Kurzy boli pripravené na 
mieru podľa dosiahnutej úrovne jazykovej znalosti v každej študijnej skupine podľa medzinárodnej 
klasifikácie CEFR (Common European Framework of Reference) v úrovniach od A2 po B2, C1. 
 
Prvý semester, ktorý bol realizovaný od apríla do júla 2020, úspešne ukončilo testom 202 účastníkov. 
Trojsemestrálne jazykové vzdelávanie pokračovalo od septembra do decembra 2020 ďalším 
semestrom pre pokračujúcich študentov aj novoprijatých účastníkov. Semester úspešne ukončilo 221 
účastníkov. 
 
Fotky 
 
Krátke letné uvoľnenie zákazu organizovania hromadných akcií bolo v priebehu mesiaca august 
využité na uskutočnenie troch päťdňových pobytových vzdelávacích podujatí odbornej právnickej 
terminológie, tzv. Letné jazykové školy. Z toho dve podujatia boli zamerané na prípravu v anglickom 
jazyku a jedno podujatie vo francúzskom jazyku. Spolu sa ich zúčastnilo 96 sudcov, prokurátorov a 
justičných zamestnancov.  
 
V septembri 2020 bola úspešne vyslaná sudkyňa KS v Banskej Bystrici na individuálnu jednomesačnú 
odbornú stáž na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu V októbri bola na individuálnu 
jednomesačnú odbornú stáž na Európskom súde pre ľudské práva úspešne vyslaná prokurátorka 
Generálnej prokuratúry SR. Ďalšie individuálne stáže v zahraničí museli byť zrušené v dôsledku 
vyhlásenia sprísnených celoplošných opatrení, ktoré začali byť uplatňované s účinnosťou od 14. 
októbra 2020 z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie.  
 
Dôležitou súčasťou projektu je tvorba a dopĺňanie Mediatéky, ktorá súvisí s modernizáciou a 
inováciou elektronickej knižnice vzdelávacích materiálov. Mediatéka umožňuje Justičnej akadémii 
Slovenskej republiky sprístupniť online materiály, ako sú audio a video nahrávky uskutočnených 
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vzdelávacích podujatí s cieľom ďalšej podpory vzdelávania. V roku 2020 bolo do Mediatéky 
spracovaných 55 približne hodinových vzdelávacích materiálov.  
 
V rámci podporných aktivít projektu bol doplnený knižničný fond o nové knižné tituly, ktoré 
korešpondujú s aktuálnym právnym stavom a témami vzdelávacích podujatí.  
 
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
 
V roku 2020 Justičná akadémia Slovenskej republiky pokračovala v spolupráci s Európskou justičnou 
vzdelávacou sieťou so sídlom v Bruseli a aktívne sa podieľala na plnení záväzkov vyplývajúcich z 
podpísaných medzinárodných zmluvných dokumentov, ktoré tvorili rámec pre rozvoj spolupráce či už 
na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni s partnerskými inštitúciami v zahraničí. Situácia v oblasti 
medzinárodnej spolupráce bola však ovplyvnená pandemickou situáciou súvisiacou s COVID-19, v 
dôsledku čoho sa medzinárodná spolupráca presunula do online priestoru. Aktivity prezenčného 
charakteru boli zrušené ako zo strany záujemcov o vzdelávacie podujatia, tak aj zo strany samotných 
partnerských organizácií v zahraničí. I napriek uvedeným skutočnostiam sa podarilo v priebehu roka 
uskutočniť viaceré zahraničné aktivity.  
 
Spolupráca s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) v roku 2020 
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky sa aj v tomto roku zapojila do aktivít, ktoré ponúkla EJTN, no 
v dôsledku pandemickej situácie len v mesiacoch január – marec 2020. Následne boli podujatia z 
dôvodu karanténnych opatrení zrušené. Aj v tomto krátkom časovom období sa Justičná akadémia 
Slovenskej republiky zapojila účasťou slovenských sudcov a prokurátorov do programu Catalogue 
Plus (recipročná výmena účastníkov na zahraničných seminároch), Linguistics (špecializované 
lingvistické semináre pre cieľové skupiny), Civil Law (odborné vzdelávanie v cezhraničných civilných 
veciach), Administrative Law (odborné vzdelávanie v európskom správnom práve), Judicial Training 
Methods (odborné fórum výmeny skúseností v metodológii vzdelávania), Criminal law (odborné 
vzdelávanie v trestnom práve), Human Rights and Fundamental Freedoms (odborné vzdelávanie v 
oblasti ľudských práv a základných slobôd), Judgecraft (sudcovské remeslo), Rule of law (princípy 
práva), Exchange programme (výmenné stáže a študijné návštevy) a AIAKOS (výmenné stáže a 
študijné návštevy pre budúcich sudcov).  
 
Dňa 19. júna 2020 sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferenčnej platformy Valné zhromaždenie 
EJTN, ktorého sa zúčastnil JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie SR. Počas rokovania boli 
prerokované a odsúhlasené programové dokumenty, ako i rozpočet na rok 2021.  
 
V roku 2020 Justičná akadémia Slovenskej republiky aktívne participovala na výmennom programe 
pre budúcich sudcov a prokurátorov AIAKOS, ktorý sa v tomto roku realizoval pre slovenských 
účastníkov online v termínoch 02. 11. – 06. 11. 2020 a 16. 11. – 20. 11. 2020. Tí mali možnosť 
oboznámiť sa so súdnymi systémami v rôznych krajinách Európskej únie. Celkovo sa programu 
zúčastnilo 6 záujemcov zo Slovenskej republiky.  
 
Zahraničné aktivity v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a 
justičných zamestnancov„ 
 
V roku 2020 bolo naplánovaných niekoľko aktivít, ktoré súviseli s realizáciou uvedeného projektu. V 
termíne 02. 03. 2020 – 06. 03. 2020 sa uskutočnila 5-dňová zahraničná stáž na európskych súdoch v 
Luxembursku a vo Francúzsku, ktorej sa zúčastnilo 20 sudcov a prokurátorov zo Slovenskej republiky. 
Počas stáže mali možnosť sa oboznámiť s praktickou činnosťou európskych súdov a veľkým prínosom 
bola aj účasť hearingoch a na zasadnutiach európskych inštitúcií. Druhá stáž bola po organizačnej a 
obsahovej stránke pripravená v termíne 27. 04. 2020 – 01. 05. 2020. Tá však bola následne zo strany 
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európskych inštitúcií zrušená v dôsledku vývoja nepriaznivej situácie súvisiacej s COVID-19. Justičná 
akadémia SR aj naďalej pokračovala v príprave aktivít, ktoré súviseli s projektom. Išlo o 1-mesačné 
stáže na európskych súdoch v Luxemburgu, a to na Súdnom dvore Európskej únie, Všeobecnom súde 
Súdneho dvora Európskej únie, a na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. 
 
Na základe výsledkov výberu prihlásených kandidátov, ktorý sa uskutočnil online 29. 06. 2020, boli 
nominovaní 2 sudcovia a 1 prokurátor na Európsky súd pre ľudské práva a 6 sudcovia na európske 
súdy v Luxembursku. Aj napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii sa podarilo zrealizovať 2 vyslania 
na Európsky súd pre ľudské práva. Nominácie na európske súdy v Luxemburgu boli pozastavené pre 
zatvorenie súdov. 
 
Spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky 
 
V rámci spolupráce krajín V4 sú spoločnými aktivitami aj odborné návštevy a stáže, participovanie 
cieľových skupín na vzdelávacích akciách, medzinárodných konferenciách, seminároch 
a workshopoch. Spolupráca krajín Vyšehradskej štvorky zahŕňa aj vzdelávanie v cudzích jazykoch, 
vzdelávanie o práve Európskej únie, digitalizácii súdnictva, ľudských právach, etike v súdnictve, ako aj 
vzdelávanie o prehlbovaní poznatkov aplikačnej praxe z trestného práva. Obľúbenými sa stali 
jazykové semináre so zameraním na právnickú terminológiu vo francúzskom, nemeckom a anglickom 
jazyku. Každý rok sa na základe konkrétnej ponuky sudcovia a prokurátori jednotlivých krajín V4 
zúčastňujú vzdelávacích podujatí.  
 
Začiatkom roka 2020, konkrétne v termíne 10. 02. 2020 – 12. 02. 2020, sa v rámci spolupráce krajín 
V4 uskutočnilo v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie v Omšení vzdelávacie podujatie 
„Nemecký jazyk – právnická terminológia“, ktorého sa zúčastnili záujemcovia z Maďarskej republiky, 
Českej republiky a Poľskej republiky.  
 
Pre krajiny V4 bolo na rok 2020 plánované tiež vzdelávacie podujatie so zameraním sa na trestné 
právo „Finančné vyšetrovanie – východiská, praktické vykonávanie, výzvy v súčasnosti do 
budúcnosti“ s účasťou zahraničných lektorov. Žiaľ, vzhľadom tak na nemožnosť realizovať vzdelávanie 
prezenčnou formou, ako aj na technické obmedzenia osloveného lektora zo zahraničia sa podujatie 
neuskutočnilo a bolo presunuté na rok 2021.  
 
Maďarská justičná akadémia pripravila a zorganizovala dňa 25. 11. 2020 okrúhly stôl k problematike 
vplyvu pandemickej situácie na organizovanie vzdelávacích podujatí v justičnom priestore v rámci 
spoluprác krajín V4. 
 
Ostatné medzinárodné aktivity a prijatia zahraničných delegácií  
 
V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré bolo gestorom 
podujatia, sa uskutočnilo dňa 15. 11. 2020 prostredníctvom video-konferenčnej platformy Microsoft 
Teams 22. zasadnutie Slovensko-Bavorskej komisie. Úvodom sa stretli predstavitelia oboch strán, 
ktoré zhodnotili doterajšiu spoluprácu za uplynulé roky. Následne sa uskutočnili individuálne 
konzultácie so zástupcami jednotlivých rezortných organizácií. Partnerom Justičnej akadémie SR bolo 
Ministerstvo spravodlivosti Bavorskej republiky. Počas rokovania sa dohodli konkrétne oblasti 
spolupráce v oblasti justičného vzdelávania, ako aj spolupráca pri organizačnom zabezpečení 5-
dňových zahraničných stáží v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a 
justičných zamestnancov“ v Bavorskej republike.  
 
V roku 2020 sa neuskutočnili žiadne zahraničné prijatia.  
 
Účasť zástupcov Justičnej akadémie na zahraničných podujatiach v roku 2020 
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Z dôvodu nepriaznivej situácie spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 sa zástupcovia Justičnej 
akadémie nezúčastnili na žiadnom zahraničnom podujatí.  
 
KNIŽNICA JUSTIČNEJ AKADÉMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Knižničný fond: Knižničný fond obsahuje knihy, časopisy, elektronické dokumenty. Stav knižničného 
fondu podľa jednotlivých druhov dokumentov ku dňu 31. 12. 2020: 
- Knihy: 3922 k. j.  
- Časopisy – viazané: 526 k. j. 
- Elektronické dokumenty: 23 k. j.  
 
V roku 2020 do fondu knižnice pribudlo a bolo zapísaných do katalógu 155 nových knižných titulov, 
ktoré boli zakúpené v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a 
justičných zamestnancov”. V roku 2020 bolo odoberaných 29 titulov časopisov, z toho 28 titulov z 
oblasti práva. Do časopiseckého fondu nepribudli žiadne nové tituly. 
 
Sprístupňovanie knižnice: Ku dňu 31. 12. 2020 sa do knižnice prihlásilo 12 nových používateľov. Ku 
dňu 31. 12. 2020 bolo evidovaných spolu 309 registrovaných používateľov knižnice. 
Počet absenčných a prezenčných výpožičiek za rok 2020 bolo 140 knižných jednotiek.  
 
Informačné služby: V roku 2020 sa pokračovalo v poskytovaní tzv. Delivery Document Service – 
elektronické zasielanie kópie obsahu časopisov a nadväzujúce zasielanie kópií vybraných 
časopiseckých článkov a judikátov. Kvantitatívne výsledky využívania tejto služby: 
- Počet titulov, z ktorých sa zasielajú obsahy: 21  
- Počet používateľov: 54 
- Počet objednávok na kópie: 135 
- Počet naskenovaných článkov: 419  
- Počet naskenovaných strán: 2868 
 
V rámci Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby bol tiež poskytnutý scan článku z fondu 
Ústrednej knižnice Masarykovej univerzity v Brne. 
 
V priebehu roka 2020 bolo vypracovaných 5 jednorazových retrospektívnych rešerší s celkovým 
počtom 513 bibliografických záznamov. Následne sa uskutočnila lokalizácia výskytu vyhľadaných 
informačných dokumentov. V roku 2020 sa pokračovalo v spracovávaní výberových bibliografií k 
problematike dvojdňových seminárov. Zostavilo sa spolu 29 bibliografií s celkovým počtom 3714 
bibliografických záznamov. Pri spracovávaní bibliografií sa využívali tieto dostupné databázy: 
Slovenská národná bibliografia, Česká národná bibliografia, Beck online, ASPI, súborné katalógy 
slovenských a českých knižníc, Infogate, Proflib, internetové zdroje. Keďže databázy s domácimi 
informačnými zdrojmi sú neúplne /oneskorené spracovávanie časopisov/, bibliografické záznamy zo 
slovenskej proveniencie za roky 2018 – 2020 sa vyhľadávali priamym excerpovaním relevantných 
periodík, ktoré sa nachádzajú vo fonde knižnice. Taktiež boli vo zvýšenej miere poskytované 
konzultačné a informačné služby ohľadom vyhľadávania informácií v databázach Beck online a ASPI, 
informácie o dostupnosti požadovaných dokumentov a iných informačných zdrojov.  
 
Ostatná činnosť knižnice spojená s jej prevádzkou  
- Príprava podkladov do celoslovenského súborného katalógu časopisov za rok 2019 pre 

Univerzitnú knižnicu v Bratislave 
- Vypracovanie ročného výkazu o knižnici za rok 2019 v rámci štátneho štatistického zisťovania pre 

potreby Ministerstva kultúry SR 
- Aktualizácie právnych predpisov za rok 2020 
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- Vyhotovenie elektronickej verzie prírastkových zoznamov za rok 2020 
- Spracovanie, katalogizácia časopisov za rok 2020 v Proflib 
- Aktualizácia údajov o externých informačných zdrojoch na webovej stránke 
- Príprava objednávok časopisov na rok 2021 
- Priebežné sledovanie knižných noviniek pre akvizíciu knižničného fondu 
- Reorganizácia knižničného fondu  
 
 
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 2020 
 
Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky poskytovalo od 08. 04. 2020 do 10. 
06. 2020 svoje priestory ako karanténne stredisko pre repatriantov – občanov Slovenskej republiky 
pri návrate zo zahraničia. Za toto obdobie bolo zabezpečených sedem turnusov pre repatriáciu. Spolu 
bola štátna karanténa poskytnutá 147 osobám. Pre repatriantov bolo zabezpečené ubytovanie 
samostatne alebo vo dvojiciach podľa pokynov Ústredného krízového štábu, v závislosti od 
cestovateľskej anamnézy. Strava bola osobám v karanténe zabezpečovaná trikrát denne, repatrianti 
si ju hradili počas celého pobytu z vlastných prostriedkov. Všetky služby vrátane dezinfekcie 
priestorov v karanténnom stredisku zabezpečovali v nevyhnutnom rozsahu zamestnanci 
Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie v Omšení. Ochranné pomôcky im boli priebežne 
zabezpečované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.  
 
Fotka 
 
Repatrianti boli testovaní spravidla na piaty deň po príchode do karanténneho zariadenia, pričom po 
doručení negatívneho výsledku vyšetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva opustili 
priestory Detašovaného pracoviska a v povinnej karanténe pokračovali v mieste svojho trvalého 
pobytu, prechodného pobytu alebo tolerovaného pobytu. Repatrianti pozitívne testovaní na COVID-
19 zotrvali v Detašovanom pracovisku ďalších 14 dní, až kým výsledok ich testu nebol dvakrát po sebe 
negatívny. Repatrianti hodnotili poskytovanú starostlivosť počas karanténnych opatrení zo strany 
Justičnej akadémie SR, ako aj jeho Detašovaného pracoviska v Omšení pozitívne. 
 
 
PLNENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU  
 
Príjmy: Rozpočet v kategórii 200 Nedaňové príjmy stanovený záväzným ukazovateľom v sume 
39 127,00 € pre rok 2020 bol počas roka znížený rozpočtovými opatreniami na sumu 18 127,00 €. 
Čerpanie v tejto kategórii bolo v roku 2020 v sume 21 425,88 €, t. j. 118,20 % zo zníženej sumy 
rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku je plnenie nižšie o 13 563,69 €. 
Pokles plnenia rozpočtových príjmov súvisí s obmedzeným fungovaním Detašovaného pracoviska 
v roku 2020 z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.  
S implementáciou projektov súvisí aj čerpanie mimorozpočtových prostriedkov, v rámci ktorého bolo 
plnenie príjmov v roku 2020 nasledovné:  
- zdroj 14 vo výške 18 888,00 € 

(Zmluva o riešení projektu č. APVV-16-0471 v znení neskorších dodatkov) 
Viď graf: Kategória 200 Nedaňové príjmy 
 
Výdavky: Suma výdavkov v kategórii 600 Bežné výdavky pre rok 2020 bola na zdroji 111 schválená vo 
výške 909 419,00 €, počas roku rozpočtovými opatreniami upravená - navýšená na sumu 
1 096 071,00 €. Pre porovnanie, čerpanie v tejto kategórii výdavkov na zdroji 111 bolo v roku 2020 
nižšie o 4 005,00 € ako v roku predchádzajúcom, čo je spôsobené nerealizovaním niektorých aktivít 
z dôvodu pandemickej situácie a tiež efektívnejším využívaním finančných prostriedkov v súvislosti s 
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implementáciou projektu Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 
zamestnancov v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.  
V rámci implementácie projektov bolo čerpanie prostriedkov v roku 2020 nasledovné:  
- zdroj 14 vo výške 18 888,00 € 

(Zmluva o riešení projektu č. APVV-16-0471 v znení neskorších dodatkov) 
- zdroj 3AC1 vo výške 377 331,78 € 
- zdroj 3AC2 vo výške 94 846,07 € 
- zdroj 1AC1 vo výške 161 110,65 € 
- zdroj 1AC2 vo výške 28 431,28 € 
- zdroj 1AC3 vo výške 61 647,07 € 

(projekt Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov v rámci 
Operačného programu Efektívna verejná správa) 

Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo v roku 2020 v sume 1 819 437,85 €.  
Viď graf: Kategória 600 Bežné výdavky 
 
Kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: Rozpočet pre rok 2020 
schválený v sume 468 786,00 €, rozpočtovými opatreniami upravený – navýšený na konečnú sumu 
539 735,00 €. Celkové čerpanie k 31. 12. 2020 predstavovalo 100,00 % z celkového 
objemu pridelených rozpočtových prostriedkov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho 
roku je čerpanie vyššie o 26 002,00 €. Nárast čerpania je spôsobený výplatou odmien pre 
zamestnancov v súvislosti so životnými jubileami v sume 1 648,50 €, valorizáciou platov pre rok 2020, 
platovými postupmi niektorých zamestnancov v sledovanom období, vyšším počtom obsadených 
miest v rámci projektu Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 
zamestnancov v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a rozpočtovým opatrením 
účelovo určeným na odmeny pre zamestnancov Justičnej akadémie Slovenskej republiky počas 
sledovaného obdobia. 
Z dôvodu implementácie projektu Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 
zamestnancov v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a s tým súvisiaceho čerpania 
prostriedkov boli výdavky v roku 2020 v rámci iných zdrojoch v kategórii 610 nasledovné: 
- zdroj 3AC1 vo výške 37 607,62 € 
- zdroj 3AC2 vo výške 10 251,26 € 
Viď graf: Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
  
Kategória 620 – poistné a príspevok do poisťovní: Čerpanie rozpočtu kategórie 620 súvisí s čerpaním 
v kategórii 610 a s odvodovou povinnosťou, kde sú, okrem iného, odmeny externým členom 
pedagogického zboru akadémie za lektorskú činnosť na vzdelávacích podujatiach, členom skúšobných 
komisií pri odbornej justičnej skúške a odborným garantom databáz vyplácané v podmienkach 
akadémie za nepravidelnú činnosť formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru. V roku 2020 predstavoval schválený rozpočet sumu 161 989,00 €. Rozpočtovými 
opatreniami bol upravený – navýšený na výslednú sumu 193 429,00 €, z ktorej suma 244,58 € bola 
presunutá po rozviazaní záväzných ukazovateľov v mesiaci december 2020 do kategórie 630 Tovary 
a služby. K 31. 12. 2020 boli rozpočtové prostriedky tejto kategórie čerpané vo výške 193 184,42 €, t. 
j. 100,00 % z celkového objemu pridelených rozpočtových prostriedkov. V porovnaní s rovnakým 
obdobím predchádzajúceho roku je čerpanie nižšie o 810,70 €.  
Z dôvodu implementácie projektov a s tým súvisiaceho čerpania prostriedkov boli výdavky v roku 
2020 na iných zdrojoch v rámci kategórie 620 nasledovné: 
- zdroj 14 vo výške 3 465,56 € 

(Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0471 v znení neskorších dodatkov) 
- zdroj 3AC1 vo výške 16 103,83 € 
- zdroj 3AC2 vo výške 4 389,77 €  
- zdroj 1AC1 vo výške 14 685,32 € 
- zdroj 1AC2 vo výške 2 591,52 € 
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- zdroj 1AC3 vo výške 3 881,32 € 
(projekt Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov v rámci 
Operačného programu Efektívna verejná správa) 

Viď graf: Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 
 
Kategória 630 - tovary a služby: Suma schváleného rozpočtu pre rok 2020 vo výške 266 554,00 € bola 
počas sledovaného obdobia rozpočtovými opatreniami upravená – navýšená na konečnú sumu 333 
207,01 €, z toho na programe 0EK0C03 (program - podporná infraštruktúra) v sume 18 600,00 €. 
Suma čerpania rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2020 predstavuje 100,00 %-né čerpanie 
z celkového objemu pridelených rozpočtových prostriedkov v tejto kategórii. V porovnaní s rokom 
2020 ide o nižšie čerpanie v sume 47 978,33 €. Uvedené je spôsobené efektívnejším čerpaním 
finančných prostriedkov v súvislosti s implementáciou projektu Rozvoj systému špecializovaného 
vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov v rámci Operačného programu Efektívna verejná 
správa. 
Z dôvodu implementácie projektov a s tým súvisiaceho čerpania prostriedkov boli výdavky v roku 
2020 v rámci iných zdrojoch v kategórii 630 nasledovné: 
- zdroj 14 vo výške 15 422,44 € 

(Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0471 v znení neskorších dodatkov) 
- zdroj 3AC1 vo výške 323 552,01 € 
- zdroj 3AC2 vo výške 80 186,43 € 
- zdroj 1AC1 vo výške 146 322,18 € 
- zdroj 1AC2 vo výške 25 821,56 € 
- zdroj 1AC3 vo výške 57 738,49 € 

(projekt Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov v rámci 
Operačného programu Efektívna verejná správa) 

 
Kategória 640 – bežné transfery: Suma schváleného rozpočtu pre rok 2020 vo výške 12 090,00 € bola 
počas sledovaného obdobia rozpočtovými opatreniami upravená – navýšená na konečnú sumu 
30 153,00 €. Z tejto sumy bola suma 208,43 € presunutá po rozviazaní záväzných ukazovateľov 
v mesiaci december 2020 do kategórie 630 Tovary a služby. Suma čerpania vo výške 29 944,57 € 
predstavuje za sledované obdobie 100,00 % s tým, že čerpanie zahŕňa úhradu ročného členského 
poplatku do medzinárodnej organizácie (EJTN) v sume 8 800,00 €, výdavky použité na nemocenské 
dávky pre zamestnancov v sume 4 975,69 € a náklady na vyplatenie odchodného a odstupného pre 
zamestnancov v sume 16 168,88 €. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku ide 
o navýšenie čerpania v sume 18 782,03 €. Uvedený nárast bol spôsobený predovšetkým odchodom 
dvoch zamestnancov do dôchodku a ukončením pracovného pomeru jedného zamestnanca. 
Z dôvodu implementácie projektu Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 
zamestnancov v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a s tým súvisiaceho čerpania 
prostriedkov boli výdavky v roku 2020 v rámci iných zdrojoch v kategórii 640 nasledovné: 
- zdroj 3AC1 vo výške 68,32 € 
- zdroj 3AC2 vo výške 18,61 € 
- zdroj 1AC1 vo výške 103,15 € 
- zdroj 1AC2 vo výške 18,20 € 
- zdroj 1AC3 vo výške 27,26 € 
 
Kategória 700 – kapitálové výdavky: Pre obdobie roku 2020 nebol schválený rozpočet v tejto 
kategórii, počas sledovaného obdobia bola však rozpočtovými opatreniami upravená kategória 700 – 
navýšená na konečnú sumu 2 829,60 €. Predmetné výdavky boli určené na zakúpenie elektrickej pece 
do kuchyne Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie v Omšení. 
Viď graf: Kategória 630 Tovary a služby 
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Poskytovanie relaxačných služieb Detašované pracovisko Justičnej akadémie v Omšení: Justičná 
akadémia Slovenskej republiky poskytovala opätovne aj v roku 2020 doplnkové služby, ktorými sú 
relaxačné služby. Predmetné služby poskytuje Justičná akadémia Slovenskej republiky v súlade s § 3 
ods. 9 zákona o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre cieľovú skupinu, 
účastníkov aktivít, ktoré organizujú partnerské organizácie akadémie zo Slovenska a zo zahraničia, 
súdy alebo Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR pre účastníkov rekreácií v rozsahu a za 
cenu určenú Inštrukciou Ministerstva spravodlivosti SR 3/2015 č. 37501/2015/23-15303 
o podmienkach poskytovania stravovacích, ubytovacích a ďalších služieb a preventívnej rehabilitácie 
sudcov zo dňa 11. 02. 2015 v znení neskorších dodatkov. 
 
Podrobný rozpis, poskytnutý rozsah, ako aj porovnanie relaxačných služieb s rokom 2019 sú uvedené 
v grafe: 
 
Poznámka pod grafom: 
V porovnaní s rokom 2019 ide o výrazný pokles poskytovaných služieb, čo súvisí s neposkytovaním 
vzdelávacích aktivít prezenčnou formou a obmedzenou činnosťou v Detašovanom pracovisku 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení.  
 

PLNENIE POČTU ZAMESTNANCOV V ROKU 2020 

 

Schválený počet: 33 zamestnancov  

Fyzický počet: 39 zamestnancov, z toho 6 zamestnanci prijatí v súvislosti s implementáciou projektu 
z Operačného programu Efektívna verejná správa „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania 
sudcov a justičných zamestnancov“.  
Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2020: 34,9 zamestnancov. 
V roku 2020 bolo uzatvorených:  

- 265 dohôd o vykonaní práce, 

- 7 dohôd o pracovnej činnosti, 

- 26 autorských dohôd,  
celkovo v rozsahu 6 288 odpracovaných hodín s externými členmi pedagogického zboru, lektormi 
vzdelávacích podujatí pre zabezpečenie lektorskej činnosti na základe schváleného študijného plánu 
pre rok 2020, skúšobnými komisármi pri odbornej justičnej skúške, odbornými garantmi databáz pre 
hromadné výberové konania a ostatnými zamestnancami. 
 
1. Delenie zamestnancov podľa veku a pohlavia – stav k 31. 12. 2020: 

Vek Muži Ženy Celkom Percento 

do 35 r. 2 5 7 17,95 

36 – 45 r. 7 7 14 35,9 

46 - 60 r. 5 9 14 35,9 

nad 60 r. 2 2 4 10,26 

Celkom 16 23 39 100 

Percento 41,02 58,98 100  

 
2. Delenie zamestnancov podľa vzdelania a pohlavia – stav k 31. 12. 2020 

Dosiahnuté vzdelanie Muži Ženy Celkom Percento 

Stredné odborné bez mat. 3 3 6 15,38 

Stredné odborné s mat. 2 11 13 33,33 

Vysokoškolské I. stupňa 1 0 1 2,56 

Vysokoškolské II. stupňa 5 8 13 33,33 

Vysokoškolské III. stupňa 5 1 6 15,39 
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Celkom 16 23 39 100 

 
3. Trvanie pracovného pomeru zamestnancov v roku 2020: 

Doba trvania Počet Percento 

do 5 rokov 25 64,10 

do 10 rokov 4 10,26 

do 15 rokov 10 25,64 

Celkom 39 100 

 


