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PRÍHOVOR RIADITEĽA JUSTIČNEJ AKADÉMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená odborná verejnosť, 
 
dovoľte mi aj v tejto výročnej správe krátko zhodnotiť najdôležitejšie udalosti predchádzajúceho 
roku, ktoré ovplyvnili vzdelávací proces a ďalšiu činnosť Justičnej akadémie Slovenskej republiky. 
 
Napriek pretrvávajúcej pandémii ochorenia COVID-19 pokračovala Justičná akadémia aj v roku 2021 v 
obohacovaní a skvalitňovaní obsahu vzdelávacích aktivít, a to v nadväznosti na rok 2020, ktorý 
poskytol pevný základ pre flexibilné plánovanie a organizovanie vzdelávacích podujatí podľa aktuálne 
platných pandemických opatrení. Možno konštatovať, že predovšetkým vďaka intenzívnej 
komunikácii s lektormi a s účastníkmi vzdelávacích podujatí bol trend plánovaného počtu 
uskutočnených vzdelávacích aktivít aj v roku 2021 zachovaný. Podujatia boli organizované z veľkej 
časti dištančnou formou, ktorá sa v cieľovej skupine osvedčila a stáva sa čoraz viac žiadanejšou v 
rámci vzdelávacieho procesu, aj na úkor priamej interakcie lektorov a účastníkov.  
 
V roku 2021 Justičná akadémia zrealizovala niekoľko podujatí, ktoré vyvolali zvýšený záujem zo strany 
cieľových skupín, a to najmä vďaka veľkému úsiliu zamestnancov akadémie zahrnúť do vzdelávacieho 
procesu popredných slovenských a českých akademikov a praktikov. Dovolím si tvrdiť, že práve tieto 
úspechy budú hnacím motorom v snahe naďalej udržať kvalitu pre moderné, praktické a dynamické 
špecializované a cielené vzdelávanie nielen v odborných témach ale aj pri aktivitách zameraných na 
mimoprávne témy a rozvoj osobnosti. 
 
V rámci predposledného roku implementácie projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania 
sudcov a justičných zamestnancov“ Justičná akadémia pokračovala v realizácii ťažiskových aktivít, a to 
jazykového vzdelávania a vysielaniami na odborné zahraničné stáže. Intenzívne jazykové kurzy 
anglického jazyka so zameraním na právnickú terminológiu pokračovali aj v priebehu roka 2021 
dištančnou formou pravidelne dva krát týždenne. Zvýšený záujem cieľovej skupiny o ďalšie jazykové 
aktivity, poskytujúce vzdelávanie na vyššej odbornej úrovni, viedol na jeseň k spusteniu 
nadstavbových jazykových kurzov, ktoré poskytujú účastníkom možnosť prípravy na medzinárodne 
uznávanú jazykovú skúšku a po ukončení týchto kurzov aj možnosť získania certifikátu TOLES. Okrem 
intenzívneho jazykového vzdelávania sa pokračovalo aj v trojdňových a päťdňových aktivitách 
zameraných na odbornú právnickú terminológiu v anglickom jazyku a francúzskom jazyku, ktoré 
rovnako počas roka podporovali rozvoj jazykových znalostí. 
 
Počas roka 2021 bolo zrealizovaných deväť individuálnych zahraničných stáží na európskych súdnych 
inštitúciách v Luxemburgu, Súdnom dvore Európskej únie a Všeobecnom súde SD EÚ, a na 
Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Organizovanie skupinových stáží bolo pozastavené z 
dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie, budú však realizované v roku 2022. 
Ostatné zahraničné aktivity boli realizované predovšetkým v online priestore, avšak aj naďalej bol o 
nich dostatočný záujem zo strany cieľovej skupiny.  
 
Okrem modernizovania vzdelávacieho procesu v roku 2021 Justičná akadémia Slovenskej republiky 
spustila nový webový portál, prispôsobený súčasnej požiadavkám doby, pričom jednotlivé informácie 
boli sprehľadnené a logicky usporiadané. Do portálu bol zakomponovaný aj priamy prístup do 
Mediatéky, modernej knižnice vzdelávacích materiálov, v ktorej je možné si informácie 
koncentrované v krátkom vstupe pozrieť alebo vypočuť.  
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená odborná verejnosť, dovolím si aj po ďalšom roku plnom 
zmien a náročných situácií povedať, že akadémia nepoľavila z nárokov na vysokú kvalitu pri 
zabezpečovaní vzdelávacích podujatí pre justičnú a prokurátorskú obec, na ktorú si za takmer 20 
rokov pôsobenia zástupcovia cieľovej skupiny zvykli. Každý rok prináša aj nám nové domáce aj 
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nadnárodné výzvy vo vzdelávaní, s ktorými je potrebné sa vysporiadať, a nové míľniky pre vzdelávací 
proces, ktoré si kladieme za dôležité dosiahnuť. V tejto činnosti pomáhajú aj bývalí či súčasní členovia 
Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky, ktorí sa aj svojou osobnou angažovanosťou podieľajú 
na plnení požiadaviek justičnej verejnosti na obsah vzdelávacích aktivít. Pevne verím, že budeme 
naďalej pokračovať na inovovaní a skvalitňovaní špecializovaného vzdelávacieho procesu a to nielen 
vlastnými silami, ale aj s pomocou kvalitného lektorského zboru a vzájomných národných i 
medzinárodných partnerstiev. 
 
JUDr. Peter Hulla  
riaditeľ 
 
RADA JUSTIČNEJ AKADÉMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Rada Justičnej akadémie na svojich zasadnutiach počas roku 2021 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. Vladimír Javorský, PhD., člen Rady Justičnej akadémie 
riaditeľ trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, menovaný ministrom 
spravodlivosti Slovenskej republiky na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky  
 
JUDr. Jozef Kandera, člen Rady Justičnej akadémie 
prvý námestník generálneho prokurátora SR, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, 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  
 
JUDr. Boris Tóth, člen Rady Justičnej akadémie 
predseda Krajského súdu v Bratislave, zvolený Súdnou radou Slovenskej republiky  
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doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., členka Rady Justičnej akadémie 
docentka, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, menovaná ministerkou spravodlivosti 
Slovenskej republiky 
 
Ukončené funkčné obdobie členov Rady Justičnej akadémie v roku 2021 
 
JUDr. Peter Odaloš (funkčné obdobie ukončené 31.08.2021) 
námestník krajského prokurátora pre trestný úsek, Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici, menovaný 
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky na návrh generálneho prokurátora Slovenskej 
republiky 
 
JUDr. Jozef Szabó (funkčné obdobie ukončené 21.03.2021) 
námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej 
republiky, menovaný ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky na návrh generálneho 
prokurátora Slovenskej republiky  
 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (funkčné obdobie ukončené 16.02.2021) 
vedúci Katedry občianskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, menovaný 
ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky 
 
 
VZDELÁVANIE CIEĽOVÝCH SKUPÍN  
 
Vzdelávací proces v roku 2021 bol rovnako ako v roku 2020 veľkou výzvou, a to z dôvodu stále 
pretrvávajúcej pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Rok 2020 poskytol základ pre dynamické 
plánovanie a organizovanie vzdelávacích podujatí podľa aktuálne platných opatrení, v ktorom sa 
pokračovalo aj v roku 2021. Snahou Justičnej akadémie bolo naďalej prispievať k obohateniu a ku 
skvalitneniu obsahu vzdelávacích aktivít v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a tiež plne reflektovať 
požiadavky justičnej verejnosti k obsahovému zameraniu vzdelávania.  
 
Pri zostavovaní študijného plánu na rok 2021 zotrvala Justičná akadémia Slovenskej republiky na 
požiadavkách aktuálnosti tém, vysokej odbornosti lektorov, precíznosti a názornosti prevedenia 
vzdelávacích podujatí. Študijný plán na rok 2021 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 2021 vo skvalitňovaní a v 
ďalšom postupnom rozvoji svojich vzdelávacích programov učených pre sudcov, prokurátorov, 
súdnych úradníkov a asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, neskôr aj asistentov 
sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ale aj probačných a mediačných úradníkov, 
ktorým sú vzdelávacie podujatia adresované.  
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky poskytovala počas roka 2021 vzdelávanie predovšetkým 
dištančnou formou. Na účely dištančného vzdelávania je naďalej využívaná aplikácia ZOOM, ktorá 
patrí v rámci videokonferencií k celosvetovo najviac využívaným aplikáciám a ktorá bola ešte v roku 
2020 schválená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na jej užívanie v online priestore. 
Online vyučovanie prebieha vo virtuálnych miestnostiach, do ktorých je prístup pre prihlásených 
účastníkov riadený prostredníctvom viacfaktorovej autentifikácie pomocou prístupových kódov 
a hesiel, čím sa zabezpečuje bezpečnosť celého pripojenia. End-to-end šifrovanie zaručuje zachovanie 
dôvernosti dát medzi všetkými účastníkmi pripojenými do virtuálnej miestnosti. 
 
Počas krátkeho uvoľnenia protipandemických opatrení sa vybrané vzdelávacie podujatia realizovali 
prezenčne, a to v priestoroch sídla akadémie v Pezinku a v priestoroch Detašovaného pracoviska 
v Omšení. Regionálne učebne na Krajskom súde v Košiciach a Úrade priemyselného vlastníctva 



Strana 5 z 23 
 

Slovenskej republiky v Banskej Bystrici neboli v roku 2021 využívané. Niektoré jazykové aktivity 
realizované v rámci projektu OP EVS sa uskutočnili vo Village resort Hanuliak v obci Belá, v okrese 
Žilina. 
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečovala v roku 2021 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 aj 
naďalej kládla dôraz na modernizáciu a inováciu, tzv. špecializované vzdelávanie, ktoré pozostávalo 
z rozdelenia cieľovej skupiny do menších skupín so zameraním na jednotlivé oblasti práva. 
Vzdelávanie na Justičnej akadémii Slovenskej republiky zabezpečovali najmä domáci, ale aj zahraniční 
lektori z radov sudcov, prokurátorov a ďalších významných odborníkov dôležitých pre skvalitňovanie 
interdisciplinárneho prístupu k niektorým špecifickým témam, ktorí mnohí z nich sú externými členmi 
pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Aj v roku 2021 bol rozšírený počet 
externých členov pedagogického zboru. 
 
Z hľadiska samotnej vzdelávacej činnosti pokračovala Justičná akadémia Slovenskej republiky 
v trende každoročného vysokého počtu organizovaných a uskutočnených vzdelávacích podujatí, a to 
aj napriek tomu, že podujatia boli organizované z veľkej časti dištančnou formou. Tá bola pre cieľovú 
skupinu na začiatku jej využívania v podmienkach justičného vzdelávania veľkou výzvou, no postupne 
sa stala pravidelnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Práve dištančná forma vzdelávania v roku 2021 
umožnila v niektorých témach, o ktoré bol enormný záujem, odvzdelávať viac ľudí, ktorí mali záujem 
o danú problematiku, ako by to bolo možné pri prezenčnej forme. V roku 2021 sa uskutočnilo 
spolu 130 vzdelávacích podujatí a zúčastnilo sa ich 6 659 osôb zo zákonom vymedzených cieľových 
skupín, ale aj mimo nich ako výsledok viacerých spoluprác.  
 
Možno konštatovať, že sa aj v roku 2021 napriek do určitej miery sťaženej situácii podarilo Justičnej 
akadémii zrealizovať niekoľko desiatok podujatí, pričom viaceré z nich vyvolali signifikantný záujem, 
za ktorý možno z veľkej miery vďačiť vyvinutému úsiliu a tiež popredným slovenským a českým 
predstaviteľom právnej praxe a vedy. Nebude jednoduché z roka na rok prekonávať niektoré čísla 
stojace za prezentovanými úspechmi. Bude to však opätovne v záujme a medzi prioritami katedier 
vzdelávania, medzi ktoré bude rovnako patriť snaha poskytnúť účastníkom vzdelávacích podujatí 
platformu pre moderné, praktické a dynamické vzdelávacie podujatia.  
 
Jednu z hlavných oblastí vzdelávania na Justičnej akadémii Slovenskej republiky tvorili aktivity 
a prednášky z oblasti verejného a súkromného práva. Kľúčovým 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 osobnostných zručností tak zo strany súdov, ako aj prokuratúry. Vecne a organizačne sa aj v roku 
2021 podieľali na zabezpečovaní vzdelávacích aktivít dve katedry vzdelávania, a to Katedra verejného 
práva a Katedra súkromného práva. 
 
Katedra verejného práva  
 
Katedra verejného práva sa aj v roku 2021 snažila pružne reagovať na dlhodobo nepriaznivú 
pandemickú situáciu, no predovšetkým reflektovať aktuálne potreby súdov a prokuratúry 
a poskytnúť tak potrebné a kvalitné informačné zázemie pre cieľovú skupinu osôb, ktorú Justičná 
akadémia Slovenskej republiky vzdeláva v podobe obsahovo cielených podujatí.  
 
Z dôvodov, ktoré nie je potrebné uvádzať, Justičná akadémia Slovenskej republiky aj v roku 2021 
pokračovala v čo najväčšej miere v dištančnej forme vzdelávania. Zmena z prezenčnej formy 
vzdelávania na dištančnú, s ktorou Justičná akadémia Slovenskej republiky začala ešte v priebehu 
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roku 2020, nebola zo začiatku jednoduchá nielen pre akadémiu samotnú, ale aj pre lektorov či 
účastníkov vzdelávacích podujatí, postupne sa však počas roka 2021 dostala do popredia záujmu 
cieľovej skupiny.  
 
Katedra verejného práva Justičnej akadémie Slovenskej republiky s vysokou prioritou zrealizovala v 
rámci Študijného plánu na rok 2021 viacero podujatí z trestnej oblasti, ako aj z vybraných oblastí 
správneho práva. 
 
Účastníci prejavili veľký záujem o podujatie pod názvom „Nenávistné prejavy, hranice slobody 
prejavu a trestných činov z nenávisti, nenávistné prejavy na internete a v médiách vo verejnom 
priestore“. Jeho cieľom bolo zamerať sa na šírenie nenávistných prejavov na internete, sociálnych 
sieťach, vo verejnej sfére a v médiách ako na vážny právny i spoločenský problém. Obsahovo sa 
zameralo na slobodu prejavu ako základný pilier demokracie v kontexte extrémistov šíriacich 
národnostnú a náboženskú nenávisť, obhajujúcich totalitné ideológie, vyzývajúcich na násilie alebo 
zvrhnutie demokratického zriadenia. Lektori sa upriamili tiež na otázku, kam až siaha sloboda prejavu 
a čo je už nenávistný alebo extrémistický prejav, ktorý môže demokratický štát legitímne potláčať a 
stíhať. 
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky v rámci realizácie projektu APVV-16-0471 „Sexuálne 
zneužívanie detí a zverených osôb“ pokračovala ďalším podujatím, a to „Medzinárodnoprávne 
aspekty sexuálneho zneužívania detí a zverených osôb“. Uvedené podujatie reflektovalo na 
predchádzanie sekundárnej viktimizácie obetí v kontexte medzinárodných dokumentov a 
výskumných poznatkov a zároveň tiež na ochranu obetí sexuálne motivovaných trestných činov z 
pohľadu medzinárodných súdnych orgánov. 
 
Vzdelávacie podujatie „Aktuálna judikatúra ESĽP – trestnoprávne aspekty“ predstavilo judikatúru 
Európskeho súdu pre ľudské práva v trestných veciach vysokému počtu prihlásených účastníkov. V 
prvom rade bolo podujatie zamerané na tematiku spravodlivého procesu v trestných veciach. Ďalej 
bol predstavený koncept prezumpcie neviny v judikatúre ESĽP a prostriedkov proti jeho porušovaniu. 
Lektorka ďalej rozviedla špeciálne práva v rámci procesných garancií v trestnom konaní (ako 
napríklad právo na právnu pomoc, tlmočníka, zákaz sebaobviňovania, právo na odvolanie a efektívne 
opravné prostriedky). Podujatie sa tiež zaoberalo štandardmi ESĽP v oblasti odôvodnenia trestných 
rozsudkov a osobitná časť podujatia sa venovala právu obetí trestných činov a právu na účinné 
vyšetrovanie (prípadne aj so zameraním na zvlášť zraniteľné obete) v judikatúre ESĽP. 
 
Predkladaniu prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru EÚ v trestných veciach, a to aj vo vzťahu k 
osobitným zákonom v oblasti uznávania rozhodnutí v trestných veciach, a rozboru slovenských 
konaní bolo venované ďalšie podujatie pod názvom „Konanie o predbežnej otázke - predkladanie 
prejudiciálnych otázok“. 
 
Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa Justičnej akadémii Slovenskej republiky podarilo v 
niektorých prípadoch zorganizovať vzdelávacie podujatia prezenčnou formou. Tie sa konali buď 
v sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku, alebo v jej detašovanom pracovisku v 
Omšení. Medzi tieto vzdelávacie podujatia patrili nasledovné: „Trestná činnosť páchaná na deťoch“, 
„Znalecký posudok v súdnom konaní“ a „Trestná činnosť páchaná mládežou a na mládeži“. Uvedené 
podujatia bolo možné napriek veľkému záujmu zo strany účastníkov zrealizovať len v obmedzenom 
počte, keďže prijaté opatrenia v epidemiologickej situácii neumožnili inú alternatívu. Následne bolo 
zrealizované ešte jedno podujatie prezenčnou formou a to reflektovalo na vznik Európskej 
prokuratúry. Cieľom tohto podujatia bolo poukázať na posilnenú spoluprácu pri zriaďovaní EPPO, 
hybridnú štruktúru, materiálnu, územnú a osobnú pôsobnosť, podávanie správ EPPO - ako sa z 
prípadu stáva prípad EPPO, vnútorné rozdelenie právomocí - prideľovanie prípadov v rámci EPPO, 
vykonávanie vyšetrovaní EPPO - vyšetrovacie opatrenia, vzťahy s nezúčastnenými členskými štátmi a 
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tretími štátmi, ukončenie vyšetrovania - stíhanie pred vnútroštátnymi súdmi, rozsah práv 
podozrivých a obvinených, a iných osôb, súdne preskúmanie vnútroštátnymi súdmi, úlohu SD EÚ, na 
aktuálny stav vývoja a prípadné prvé praktické skúsenosti EPPO. 
 
Ako veľmi prínosné a užitočné bolo hodnotené podujatie, ktoré bolo realizované opakovane na 
regionálnej úrovni, s témou „Odborná a znalecká činnosť v odbore kriminalistika“. Podujatia boli 
zamerané na využívanie odbornej a znaleckej činnosti najmä v aktuálnych oblastiach (detektor, 
drogy, písmoznalectvo, elektronické dáta, biometria - DNA, daktyloskopia, tvár, hlas, podpis). Ich 
súčasťou boli aj praktické prezentácie postupov skúmania a ukážky predmetov skúmania. 
 
V téme finančného vyšetrovania v kontexte trestného stíhania legalizácie príjmov z trestnej činnosti z 
roku 2020 pokračovali lektori aj v spolupráci s českými lektormi. Na podujatí „Finančné vyšetrovanie 
IV – Legalizácia výnosov z trestnej činnosti“ boli prezentované praktické skúsenosti štátnych 
zástupcov Českej republiky v oblasti odčerpávania výnosov z trestnej činnosti a trestného stíhania 
legalizácie výnosov z trestnej činnosti, ďalej v oblasti aktívneho dozoru prokurátora v rámci 
finančného vyšetrovania (prípadová štúdia), podpory Europolu pri medzinárodnom vyšetrovaní 
legalizácie príjmov z trestnej činnosti a odoberaní príjmov z trestnej činnosti, v oblasti hlavných 
medzinárodných typologických aspektov prania špinavých peňazí (prípadová štúdia), aktuálnych 
poznatkov a opatrení v rámci finančného vyšetrovania na úrovni PPZ.  
 
Téma „Spravodlivosť“ predstavuje jednu zo základných požiadaviek na súdnu moc. V oblasti 
ústavného práva sa pod uvedeným názvom uskutočnilo podujatie, ktorého ambíciou bolo formovať 
myšlienkové štruktúry účastníkov pre uvedomenie si vlastných intuícií ohľadom konceptu 
spravodlivosti. Súčasťou podujatia bolo aj poskytnutie informácií o niektorých teoretických 
koncepciách spravodlivosti a práva a o ich evolúcii. Podujatie ponúklo vedomostné pozadie, na 
ktorom je možná konfrontácia vlastných predstáv ohľadom spravodlivosti v práve, ale zároveň bola 
prednášajúcimi na tomto pozadí čiastočne konfrontovaná legislatíva (napríklad problematika 
restoratívnej justície) aj judikatúra (najmä Ústavného súdu Slovenskej republiky).  
 
Ďalším podujatím v oblasti ústavného práva bolo podujatie „Záväznosť súdnych rozhodnutí“, ktorého 
cieľom bolo rozanalyzovať záväznosť kasačnú (inštančnú, t. j. v tej istej veci) a záväznosť precedenčnú 
(judikatórnu), ktorú rozoznáva právna teória a súdna prax, a poukázať na vnútroštátne a 
medzinárodné hľadiská. 
 
Ústavnoprávny pohľad na ochranu základných ľudských práv a naň sa vzťahujúca judikatúra 
Ústavného súdu Českej republiky boli obsahom podujatia „Ľudské práva (ochrana základných 
ľudských práv a judikatúra Ústavného súdu ČR)“. 
 
Témou „Potravinové právo v súdnej praxi“ sa v roku 2021 zaoberalo prvé podujatie v oblasti 
správneho práva. Lektori objasnili pojmy potravinového práva, pramene potravinového práva, 
subjekty potravinového práva, základné zásady a požiadavky potravinového práva. Venovali sa 
úradným kontrolám potravín a taktiež správnemu trestaniu na úseku úradných kontrol potravín. 
Zároveň sa zamerali na rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu 
Slovenskej republiky a Súdneho dvora Európskej únie v oblasti potravín. 
 
Po tom, ako všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR) nahradilo pôvodný zákon č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v Slovenskej republike, Justičná akadémia Slovenskej 
republiky zahrnula do študijného plánu podujatie pod názvom „GDPR a ochrana osobných údajov 
(vrátane súdneho prieskumu sankcií)“. To sa zameralo na celkový úvod do oblasti ochrany osobných 
údajov vrátane historického vývoja predpisov v tejto oblasti, noviniek, ktoré prinieslo GDPR, a 
komplikácií, ktoré spôsobila jeho implementácia do nášho právneho poriadku. Ďalej bolo podujatie 
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zamerané na rozhodovaciu činnosť Úradu na ochranu osobných údajov z pohľadu súdneho 
prieskumu.  
 
Oblasti správneho práva bolo venované ďalšie podujatie s témou „Správne delikty (iné správne 
delikty fyzických osôb, správne poriadkové delikty a správne disciplinárne delikty)“. Vzdelávacie 
podujatie bolo zamerané na vybrané druhy správnych deliktov, a to konkrétne na iné správne delikty 
fyzických osôb, správne poriadkové delikty a správne disciplinárne delikty. Keďže právna úprava 
týchto deliktov je mimoriadne stručná, lektori sa v rámci prednášky zamerali na možné riešenia jej 
nedostatkov. 
 
Podujatie s názvom „Stavebný zákon - recentná judikatúra a riešenie aplikačných problémov“ bolo 
jedným z mála ďalších seminárov, ktoré sa podarilo uskutočniť prezenčnou formou. 
 
Probační a mediační úradníci mali možnosť zúčastniť sa prednášky na tému „Implementácia 
probačného plánu a probačného programu pri výkone terciárnej prevencie“. Keďže problematika 
terciárnej prevencie z pohľadu probácie/probačného dohľadu je viac než 15 rokov aplikovaná len 
formou kontroly/represie, účastníci prednášky boli detailne oboznámení s procesom zaobchádzania s 
odsúdeným od vstupného pohovoru/interview, spracovávaním probačného plánu, probačného 
programu až po vyhodnotenie evaluačnej tabuľky rizika. Na uvedené podujatie kontinuálne nadviazali 
tri opakujúce sa podujatia pod názvom „Implementácia probačného plánu, probačného programu a 
určovanie intenzity probačných stretnutí podľa priority rizika“. Ich cieľom bolo precizovať 
implementáciu probačného plánu, probačného programu, hodnotiacej tabuľky rizika po vecnej a 
obsahovej stránke formou individuálnych cvičení a zároveň poskytnúť probačným a mediačným 
úradníkom inštruktáž a supervíziu na individuálne prípady z praxe. 
 
Katedra súkromného práva 
 
V roku 2021 Justičná akadémia prirodzene nadviazala na predchádzajúci dynamický rok spätý s 
pandémiou a protipandemickými opatreniami. Flexibilné opatrenia prijaté v roku 2020 sa preto plne 
premietli aj do vzdelávania a organizácie podujatí zastrešovaných jej Katedrou súkromného práva. 
Možno povedať, že pretrvávajúca neľahká situácia si vyžiadala intenzívnu komunikáciu s lektormi, 
týkajúcu sa online formy podujatí, na ktorú bola Justičná akadémia vplyvom okolností v podstate 
odkázaná, a vďaka ktorej sa eventuálne podarilo opäť systematicky pokryť väčšinu oblastí 
súkromného práva. 
 
Začiatok roka odštartovalo podujatie s názvom „Manažment civilného súdneho spisu“, ktorým sa 
Justičná akadémia snažila zadosťučiniť dlhšie trvajúcemu dopytu po uvedenej téme zo strany 
justičnej verejnosti. V druhej polovici januára bola realizovaná taktiež určitá „stálica“ medzi 
podujatiami v oblasti práva obchodných spoločností, a to podujatie s názvom „Zrušenie a likvidácia 
obchodných spoločností“, ktoré sa venovalo aj novej právnej úprave likvidácie a novej právnej úprave 
v Civilnom mimosporovom poriadku, ako aj dočasnej ochrane podnikateľov v úpadkových konaniach. 
 
V roku 2021 mali záujemcovia možnosť zúčastniť sa podujatia venovaného tradičnej oblasti práva, 
akou je zmenkové právo alebo tiež trovy konania, o ktoré bol zo strany justičnej verejnosti enormný 
záujem. V marci tiež došlo k zorganizovaniu dlhšie absentujúceho podujatia zameraného na otázky 
späté so súdnou argumentáciou s renomovanými zahraničnými lektormi. V rámci neho sa lektori 
venovali predovšetkým otázkam odôvodnenia súdnych rozhodnutí, ako aj judikatórnym požiadavkám 
na súdnu argumentáciu. Úplnou novinkou z hľadiska témy a personálneho obsadenia bolo podujatie 
orientované na elektronické právne úkony v súkromnom a procesnom práve, počas ktorého odzneli 
aj vysoko aktuálne podtémy ako digitálna identita, elektronické schránky, e-justice, elektronický 
obchod alebo zdieľaná ekonomika. 
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V rámci štandardných oblastí práva a konkrétne civilného práva došlo k zrealizovaniu viacerých 
podujatí, okrem iného, bolo v marci realizované podujatie s názvom „Nemajetková ujma pozostalých 
príbuzných“ v širšom lektorskom zoskupení, opierajúce sa najmä o poznatky plynúce z aktuálnej 
rozhodovacej praxe. V rámci civilného práva bolo následne realizované podujatie zamerané na 
podobne tradičnú tému bezdôvodného obohatenia a vyporiadania neplatných a zrušených zmlúv. 
Záver apríla už patril novinke medzi podujatiami, a to podujatiu s názvom „Osobný konkurz“, v rámci 
ktorého sa lektori venovali nielen vzťahu konkurzu a súdneho konania, ale aj účinkom osobného 
bankrotu v porovnaní s inými účinkami insolvenčných konaní.  
 
Prvý semester roka priniesol rovnako podujatia aj s interdisciplinárnymi aspektmi, akým bolo 
podujatie s názvom „Praktické otázky ochrany spotrebiteľa pri finančných službách“. V rámci neho 
mali účastníci možnosť oboznámiť sa s praktickými otázkami ohľadom úverov a úverových zmlúv 
vrátane otázok okolo RPMN sadzby, vymáhania úveru inkasnou spoločnosťou či aktuálnej judikatúry 
Súdneho dvora EÚ a slovenských súdov. Z judikatúry vychádzalo aj podujatie venujúce sa náhrade 
ujmy v súkromnom práve realizované v tesnej nadväznosti na skôr uvedené podujatie.  
 
V závere prvého semestra roka 2021 bolo realizovaných tiež viacero podujatí z typických či menej 
typických oblastí práva, ako napríklad podujatie objasňujúce podielové spoluvlastníctvo alebo 
podujatie s názvom „Medicínsko-právne spory“, v ktorom lektori doplnili pohľad na náhradu 
nemajetkovej ujmy aj z hľadiska medicínskeho práva. V mesiaci jún sa tiež konal seminár z oblasti 
obchodného práva zameraný na obchodné podiely a akcie, a predaj podniku. Koncom júna následne 
Justičná akadémia ponúkla podujatie s témou „Vylučovacia žaloba v konkurznom a exekučnom 
konaní“, ako aj podujatie s názvom „Aktuálne otázky konkurzného práva“. 
 
Justičná akadémia vzhľadom na nebývalý dopyt zo strany justičnej verejnosti v septembri pristúpila k 
zopakovaniu podujatí venujúcich sa trovám konania a osobnému konkurzu, na ktorých sa celkovo 
zúčastnilo — aj vďaka ich online forme — viac ako 200 účastníkov.  
 
V druhom semestri roku 2021 boli pripravené aj tradičné, no niekedy prehliadané témy ako 
neplatnosť a odporovateľnosť právnych úkonov, v rámci ktorej boli prezentované aj návrhy novej 
právnej úpravy, či opätovne v roku 2021 silne zastúpená téma, ktorou bola ujma na živote a zdraví a 
jej odčinenie. Neopomenulo sa ani sympózium venované vysoko relevantnej otázke rekodifikácie 
súkromného práva a záver októbra priniesol aj podujatie venované aktuálnej judikatúre ESĽP v 
civilnej oblasti. 
 
Katedra súkromného práva mala možnosť zastrešiť aj podujatie venované ústavným sťažnostiam a 
civilnému konaniu, na ktorom mali účastníci možnosť dozvedieť sa o aktuálnom vývoji ústavných 
sťažností proti postupu a rozhodnutiam všeobecných súdov v civilnom konaní, ako aj o aktuálnych 
trendoch rozhodovania ústavného súdu, a to priamo od lektorov pôsobiacich na Ústavnom súde SR.  
 
Katedra súkromného práva Justičnej akadémie SR po uvedených témach zastrešovala v úplnom 
závere roka ešte štvoricu už rýdzo civilno-právnych tém. Okrem podujatia zameraného na záložné 
právo a vecné bremená, ako už tradičnú a stále obľúbenú tému medzi justičnou verejnosťou, mali 
záujemcovia možnosť zúčastniť sa aj podujatia venovaného vlastníctvu a správe bytov a nebytových 
priestorov. Praktické poznatky z oblasti znalectva boli následne prezentované v rámci podujatia 
organizovaného na tému „Znalec v civilnom súdnom konaní“. Posledné decembrové podujatie patrilo 
téme dedičského konania, ako aj s tým súvisiacim hmotnoprávnym aspektom.  
 
Vzdelávanie v oblasti profesijnej etiky 
 
Rozšírenie vzdelávania v oblasti profesijnej etiky bolo do študijného plánu zaradené v nadväznosti na 
programové vyhlásenie vlády a jej záväzok zvýšiť dôveru spoločnosti v súdnu moc. Justičná akadémia 
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Slovenskej republiky v priebehu marca 2021 zorganizovala tri regionálne podujatia venujúce sa 
otázkam etických dilem sudcov v praxi. Tieto podujatia boli orientované na špecifické aspekty 
profesijnej etiky sudcu, konkrétne na nestrannosť a nezávislosť sudcu. Lektormi týchto podujatí boli 
slovenskí lektori z akademického prostredia, ktorí sa dlhodobo problematike venujú v prednáškovej 
i publikačnej činnosti.  
Fotka 
 
V nadväznosti na závery pracovného stretnutia vedenia Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
s generálnym prokurátorom sa koncom októbra uskutočnilo vzdelávacie podujatie s názvom „Etické 
dilemy pri výkone funkcie prokurátora“, určené pre prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry. 
Lektormi boli samotní prokurátori, ktorí sa vo svojej prezentácii zameriavali predovšetkým na 
problematické aspekty výkonu funkcie prokurátora z hľadiska praktických skúsenosti zo slovenskej 
ako aj českej prokurátorskej obce. Podujatie sa uskutočnilo hybridnou formou za účasti xx prezenčne 
prítomných účastníkov a xx účastníkov pripojených cez platformu ZOOM.  
 
Vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností 
 
V roku 2021 pokračovala Justičná akadémia v rozšírenom rozsahu vzdelávania v oblasti soft skills, 
ktorá je čoraz viac žiadaná aj cieľovou skupinou a ktorá si našla viacerých priaznivcov pôsobiacich v 
justičnej sfére. Podujatia boli zamerané tematicky na schopnosť riadenia času, zvládanie stresu, 
konfliktných situácií alebo životných i pracovných zmien, ďalej na zlepšovanie a rozvoj asertivity 
v komunikácii. Jedno z podujatí bolo určené zástupcom cieľovej skupiny v riadiacich pozíciách a bolo 
zamerané na vedenie ľudí a komunikáciu s nimi. Ďalšie podujatia boli cielené na posilnenie zručnosti 
sebaprezentácie, na problematiku diplomatického protokolu, pravidiel biznis komunikácie či 
odbúrania trémy, imidžu osobnosti a dress codu pri vystupovaní v spoločnosti.  
 
Foto 
 
V priebehu roka 2021 sa uskutočnilo celkom 28 podujatí na posilnenie mäkkých zručností, 27 
jednodňových regionálnych podujatí a jedno dvojdňové podujatie. 
 
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí 
 
Katedra súkromného práva zastrešovala aj v roku 2021 radu podujatí zameraných na problematiku 
konaní vo veciach s maloletými, konkrétne na zvládanie záťažových situácií v daných konaniach, ktoré 
sú súčasťou špecializovaných vzdelávacích aktivít Justičnej akadémie Slovenskej republiky v rámci 
projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“. 
Odborníci z oblasti psychológie mentorovali cieľové skupiny účastníkov podujatí, ako zvládať 
záťažové situácie, ktoré sú v týchto konaniach veľmi často prítomné. Za obdobie rokov 2017 - 2021 
bolo zrealizovaných celkom 61 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 2021 konali 8-krát, a to dištančnou formou prostredníctvom 
videokonferenčnej platformy ZOOM. Podujatia vedú skúsení psychológovia a sudcovia špecializujúci 
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sa v rodinnoprávnej agende. Za rok 2021 sa ich celkovo zúčastnilo 95 zástupcov zo súdov a 50 
zástupcov z Odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny. 
 
Fotky  
 
Jazykové vzdelávanie  
 
Justičná akadémia aj v roku 2021 reflektovala požiadavky cieľovej skupiny na vzdelávanie, zamerané 
predovšetkým na rozvoj znalostí a zručností komunikácie. V priebehu roka sa uskutočnili tri trojdňové 
vzdelávacie podujatia v právnickej terminológii v anglickom jazyku (dve v letnom období a jedno 
v mesiaci november). V mesiaci november bolo tiež zrealizované trojdňové vzdelávacie podujatie 
v právnickej terminológii vo francúzskom jazyku. Všetky tieto trojdňové vzdelávacie aktivity, 
organizované v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 
zamestnancov“, sa uskutočnili prezenčnou formou vo Village resort Hanuliak v obci Belá, dodržujúc 
v tom čase aktuálne pandemické opatrenia platné pre hromadné podujatia. 
 
V roku 2021 sa uskutočnili aj dve vzdelávacie podujatia v právnickej terminológii v nemeckom jazyku. 
Prvé podujatie bolo v mesiaci február realizované prostredníctvom videokonferenčnej platformy 
ZOOM a druhé sa v septembri podarilo zorganizovať prezenčne v priestoroch Detašovaného 
pracoviska Justičnej akadémie v Omšení. 
 
Fotka 
 
Počas augusta 2021 boli realizované dve letné školy anglického jazyka a jedna letná jazyková škola 
francúzskeho jazyka, ktoré sa uskutočnili vo Village resort Hanuliak v obci Belá v rámci projektu 
„Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“. Už tradične sa 
v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie v Omšení v júli 2021 uskutočnila letná jazyková škola 
nemeckého jazyka. 
 
Fotka 
 
Predskúškové vzdelávanie  
 
V súlade so schváleným ročným študijným plánom na rok 2021, ako aj s Koncepciou vzdelávania 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Justičná akadémia Slovenskej republiky zorganizovala a 
zabezpečila dve predskúškové vzdelávania.  
 
V priebehu roku 2021 boli zrealizované dve predskúškové sústredenia vo vzťahu k jarnému a 
jesennému termínu odbornej justičnej skúšky. Predskúškové sústredenia sa uskutočnili v celom 
rozsahu dištančnou formou, a to predovšetkým z dôvodu pretrvávajúcej negatívnej pandemickej 
situácie, a to v stále pomerne inovovanej podobe – namiesto troch klasických častí sa predskúškové 
sústredenie realizovalo iba v dvoch častiach, a to v teoretickej časti a praktickej časti.  
 
Teoretická časť predskúškového vzdelávania sa aj v roku 2021 realizovala intenzívnejšou formou 
audio a video nahrávok, ktoré zastrešili primárne jednotliví skúšobní komisári, ale aj ďalší lektori 
spomedzi externých členov pedagogického zboru akadémie. Svojím obsahom boli zamerané na 
úspešné zvládnutie písomnej, ale tiež ústnej časti odbornej justičnej skúšky. Praktická časť 
predskúškového sústredenia sa realizovala novým netradičným spôsobom. Účastníkom boli vopred 
poskytnuté spisové materiály, na základe ktorých mali účastníci následne vypracovať rozhodnutia v 
trestnej a v inej ako trestnej veci. Vypracované rozhodnutia boli zaslané na posúdenie základných 
náležitostí rozhodnutí jednotlivým lektorom. Prostredníctvom platformy ZOOM prebiehali medzi 



Strana 12 z 23 
 

účastníkmi a lektormi konzultácie, účastníci tak mali možnosť overiť si správnosť vlastných 
vypracovaní a postupov pri rozhodovaní, prípadne mohli byť upozornení na časté opakované chyby 
pri vypracovaných rozhodnutiach. 
 
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 dvoch 
termínoch, v letnom (28.06.2021-01.07.2021) a jesennom termíne (06.09.2021-09.09.2021) 
v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku. Cieľom tohto prípravného 
vzdelávania je oboznámiť kandidáta na funkciu sudcu s vývojom fungovania 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 a prípravné vzdelávanie v júnovom termíne nadväzovalo aj na výberové konanie na sudcov 
Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. 
 
Vzdelávacie podujatie bolo rozdelené do štyroch vzdelávacích dní, v ktorých bol v požadovanej forme 
poskytnutý obsah prípravného vzdelávania: 
- 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; 

- 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. 
 

V rámci prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu bolo v roku 2021 vydaných 53 
potvrdení o účasti na tomto vzdelávaní.  
 
Fotka 
 
 
JUSTIČNÁ AKADÉMIA AKO SPRÁVCA URČENÝCH DATABÁZ 
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky aj v roku 2021 zabezpečovala tvorbu a správu zákonom 
určených databáz. Okrem správy a tvorby testových otázok, prípadových štúdií, podkladov pre 
preklad z cudzích jazykov, správy databáz súdnych spisov na účely vypracovania súdneho rozhodnutia 
v rámci písomnej časti výberového konania pre voľné miesta sudcov, sa v roku 2021 Justičná 
akadémia SR stala aj správcom a tvorcom databáz testových otázok a podkladov pre preklad z 
cudzích jazykov pre potreby výberových konaní na funkciu odborného justičného stážistu.  
Justičná akadémia SR tiež vytvára a spravuje databázu testových otázok, súdnych spisov 
a prokurátorských spisov na účely odbornej justičnej skúšky a zodpovedá za ich kvalitu.  
 
V roku 2021 sa činnosť Justičnej akadémie, konkrétne útvaru justičného vzdelávania a justičných 
databáz, sústredila na obmenu a aktualizovanie databázy testových otázok, textov pre preklad z 
cudzích jazykov a obmenu a doplnenie súdnych spisov za účelom ich použitia v hromadnom 
výberovom konaní pre voľné miesta sudcov. Rovnako bola obmenená a aktualizovaná databáza 
testových otázok, súdnych spisov a 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. Časť práce útvaru justičného vzdelávania a justičných 
databáz pozostávala zo zabezpečenia a spracovania podkladov pre potreby výberových konaní na 
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funkciu odborného justičného stážistu, ktoré sa na krajských súdoch prvýkrát konali 09. novembra 
2021. 
 
V roku 2021 prešiel softvér spravujúci jednotlivé databázy viacerými zmenami. V priebehu roku 2021 
Justičná akadémia SR v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR pokračovala vo forme 
elektronického testovania účastníkov odbornej justičnej skúšky, spočívajúcej aj v automatickom 
vyhodnotení výsledkov testov a v priradení bodov bez nutnosti osobného zásahu s cieľom 
zefektívnenia a väčšej transparentnosti testového procesu. Táto zmena sa zatiaľ dotýka iba odbornej 
justičnej skúšky. Uvedená elektronizácia by sa mala premietnuť aj do testovej fázy hromadných 
výberových konaní a výberových konaní na funkciu odborného justičného stážistu. Justičná akadémia 
SR teda naďalej spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR na tom, aby existujúci softvér 
spravujúci jednotlivé databázy bol vylepšený tak, aby bolo možné využívať jeho potenciál 
efektívnejšie. V priebehu roka 2021 boli predložené aj ďalšie návrhy na zjednodušenie či zlepšenie 
fungovania softvéru, resp. návrhy na odstránenie malých nedostatkov vznikajúcich v dôsledku úprav 
alebo v samotnom procese uskutočňovania jednotlivých etáp výberového konania. Viaceré z návrhov 
boli do softvéru už zapracované, ďalšie zásahy sú plánované v priebehu roka 2022. 
 
Odborná justičná skúška  
 
V súlade so schváleným ročným študijným plánom na rok 2021 Justičná akadémia SR naplánovala a 
zorganizovala dva termíny odbornej justičnej skúšky. Prvý - jarný termín odbornej justičnej skúšky v 
roku 2021 bol určený pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky a justičných čakateľov. Jeho písomná časť sa konala v dňoch 25.05. – 27.05.2021 a ústna 
časť 08.06. – 09.06.2021. Jesenný termín odbornej justičnej skúšky sa konal v dňoch 12.10.2021 – 
14.10.2021 (písomná časť skúšky) a v dňoch 19.10.2021 – 21.10.2021 (ústna časť skúšky). Tento 
termín bol určený pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky a právnych čakateľov prokuratúry. 
 
Výsledky jarného, ako aj jesenného termínu odbornej justičnej skúšky sú zaznamenané 
v nasledovných grafoch: 
 
Jarný termín 2021 
graf 
 
Jesenný termín 2021 
graf 
 
Z dôvodu vzdania sa funkcie člena a predsedu skúšobnej komisie č. 1 a vzdania sa funkcie členky a 
predsedníčky skúšobnej komisie č. 2 Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 11. 
zasadnutí konanom dňa 17. marca 2021 zvolila jedného člena skúšobnej komisie č. 1, predsedu 
skúšobnej komisie č. 1, jednu členku skúšobnej komisie č. 2 a predsedu skúšobnej komisie č. 2. 
Taktiež na tomto zasadnutí zvolila sedem náhradných členov skúšobných komisií. 
 
Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia komisii č. 3, štyrom členom komisie č. 4, trom členom 
komisie č. 5, vrátane jej predsedu, ako aj uplynutia funkčného obdobia trinástim náhradným členom 
Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 12. zasadnutí konanom dňa 16. júna 2021 
zvolila členov a predsedníčku skúšobnej komisie č. 3, členov skúšobnej komisie č. 4 a členov 
a predsedu skúšobnej komisie č. 5. Taktiež na tomto zasadnutí zvolila dvanásť náhradných členov 
skúšobných komisií. 
 
Hromadné výberové konanie na funkciu sudcu 
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Justičná akadémia SR sa ako správca určených databáz pre písomnú časť výberového konania aj v 
roku 2021 podieľala na tvorbe a správe jednotlivých etáp písomnej časti hromadného výberového 
konania.  
 
V dňoch od 21. júna 2021 do 1. júla 2021 sa uskutočnilo už šieste (prvé v roku 2021) hromadné 
výberové konanie na miesto sudcov. Dňa 7. októbra 2021 bolo vyhlásené siedme kolo hromadného 
výberového konania, ktoré sa konalo v dňoch od 6. decembra 2021 do 15. decembra 2021.  
Čo sa týka celkovej úspešnosti uchádzačov, tá sa po písomnej časti priblížila úspešnosti v 
predchádzajúcom roku (2017 – 19,68 %; 2018 – 24,30 %; 2019 – 30,60 %, 9/2020 – 20,65 %, 12/2020 
– 11,25 %, 6/2021 – 14,29%, 12/2021 – 22,30%), obdobne to 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 2020 HVK bolo 10,63 %, výsledok po júnovom 
termíne HVK bola 13,45% a po decembrovom termíne bolo 17,99%).  
 
Účasť na hromadných výberových konaniach sa aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii v 
porovnaní s účasťou v roku 2020 zlepšila a percentuálne sa vrátila na úroveň rokov 2017 až 2019.  
 
Základné trendy písomnej časti hromadného výberového konania nastolené predchádzajúcimi kolami 
sa zásadne 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. Celková 
úspešnosť v časti testov je približne na úrovni roka 2020 (za obe tohtoročné kolá), v časti prípadových 
štúdií došlo v porovnaní s posledným kolom hromadného výberového konania v roku 2020 k 
zlepšeniu. K zlepšeniu došlo v decembrovom kole hromadného výberového konania aj v časti 
prekladov do cudzieho jazyka. Uvedené mohla spôsobiť aj skutočnosť, že Justičná akadémia SR 
pristúpila k zmene týkajúcej sa zadaní k prekladu z cudzieho jazyka. Tie boli uvedené v slovenskom 
jazyku, keďže samotné zadanie, resp. to, v akom jazyku sú položené otázky/zadania, nemá vplyv na 
nevyhnutnosť pochopenia kontextu textu v cudzom jazyku na to, aby zadanie bolo zodpovedané 
správne. Naďalej mali na výsledky podstatný vplyv aj súdne rozhodnutia. Aj v tomto roku boli k 
súdnym rozhodnutiam 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. Aj v tomto 
parametre bolo druhé tohtoročné kolo hromadného výberového konania úspešnejšie (to sa týka aj 
celkovej úspešnosti). Význam ústnej časti ostal aj v šiestom a siedmom kole hromadného výberového 
konania, uskutočnených v roku 2021, pomerne vysoký. 
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky si je vedomá svojej úlohy pri zabezpečení realizácie 
hromadných výberových konaní a zodpovednosti pri úspešnej realizácii výberového procesu. 
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 aj v roku 2022 Justičná akadémia plánuje intenzívnejšiu komunikáciu a diskusiu 
k uvedeným témam. 
 
 
PARTICIPÁCIA JUSTIČNEJ AKADÉMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA PROJEKTOCH 
 
Projekt APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“ 
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Komenského 
v Bratislave v období rokov 2017-2021 na riešení projektu financovaného Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja č. APVV-16-0471 pod názvom „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“. 
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Zámerom projektu bolo 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 zákonu 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 bolo 
v roku 2021 realizované jedno vzdelávacie podujatie pod názvom „Medzinárodnoprávne aspekty 
sexuálneho zneužívania detí a zverených osôb (APVV-16-0471)“ prostredníctvom videokonferenčnej 
platformy ZOOM, na ktorom sa zúčastnilo celkom 46 účastníkov.  
 
Fotka 
 
Projekt „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ 
podporený Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa 
 
Projekt „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ je nosným 
projektom Justičnej akadémie Slovenskej republiky realizovaným v oblasti vzdelávania. Projekt 
podporený Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa je 
zameraný na modernizáciu a inováciu justičného vzdelávania.  
 
Počas celého roka 2021 bola realizácia projektu významne ovplyvnená pokračujúcou pandémiou 
COVID-19 a naplánované hromadné podujatia bolo možné uskutočňovať prezenčnou formou iba v 
období uvoľnenia celoplošných protipandemických opatrení, t. j. najmä v letných mesiacoch.  
 
V tejto situácii sa väčšina vzdelávacích podujatí realizovala dištančnou formou. V roku 2021 Justičná 
akadémia Slovenskej republiky pripravila a zabezpečila v rámci realizácie projektu „Rozvoj systému 
špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ celkom 79 jedno- a viacdňových 
vzdelávacích podujatí pre cieľové skupiny projektu. Celkovo išlo o 151 dní vzdelávacích podujatí 
zorganizovaných v rámci projektu.  
 
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. 
 
Intenzívne jazykové kurzy anglického jazyka so zameraním na právnickú terminológiu pokračovali aj v 
priebehu roka 2021 dištančnou formou. 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 B2C1. 
Trojsemestrálne jazykové vzdelávanie úspešne ukončilo záverečným testom spolu 247 účastníkov.  
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Z prieskumu uskutočneného medzi týmito účastníkmi odborných jazykových kurzov vyplynulo, že 
významná časť cieľovej skupiny má záujem pokračovať v jazykových kurzoch na vyššej odbornej 
úrovni formou online vzdelávania s možnosťou prípravy na medzinárodnú skúšku z právnickej 
angličtiny. Po odsúhlasení nevyhnutných zmien v projekte sa pokračuje od jesene 2021 v odbornej 
jazykovej príprave nevyhnutnej na vykonanie externej jazykovej skúšky ovládania právnickej 
angličtiny s ukončením medzinárodne uznávaným certifikátom TOLES. 
 
V súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami sa uskutočnili štyri trojdňové podujatia v právnickej 
terminológii v anglickom a vo francúzskom jazyku. Letné uvoľnenie zákazu organizovania 
hromadných akcií bolo v priebehu mesiaca august využité na uskutočnenie ďalších 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 na prípravu vo 
francúzskom jazyku. Spolu sa uvedených siedmich podujatí zúčastnilo 201 sudcov, prokurátorov a 
justičných zamestnancov.  
 
Súčasťou projektových aktivít je aj vysielanie sudcov a prokurátorov na odborné stáže v zahraničí. V 
roku 2021 sa uskutočnilo spolu 9 individuálnych mesačných stáží, šesť stáží na Súdnom dvore 
Európskej únie, Všeobecnom súde SD EÚ v Luxemburgu a tri na Európskom súde pre ľudské práva v 
Štrasburgu. Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie sa skupinové stáže v roku 
2021 nerealizovali.  
 
Dôležitou súčasťou projektu je tvorba a dopĺňanie Mediatéky, ktorá súvisí s modernizáciou a 
inováciou elektronickej knižnice vzdelávacích materiálov. Ku koncu roka 2021 bolo v Mediatéke 
spracovaných 110 vzdelávacích materiálov, ktorých cieľom je poskytnúť cieľovej skupine zhutnené 
informácie kedykoľvek a kdekoľvek podľa vlastnej potreby. 
 
 
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
 
V roku 2021 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 aj v roku 2021 ovplyvnená pandemickou situáciou súvisiacou s 
COVID-19, v dôsledku čoho sa medzinárodná spolupráca presunula do online priestoru. Aktivity 
prezenčného charakteru boli čiastočne zrušené ako zo strany záujemcov o vzdelávacie podujatia, tak 
aj zo strany samotných partnerských organizácií v zahraničí. Aj napriek uvedeným skutočnostiam sa 
podarilo uskutočniť viacero medzinárodných podujatí.  
 
V dňoch 17.06. – 18.06.2021 sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferenčnej platformy Valné 
zhromaždenie EJTN, ktorého sa zúčastnil JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie SR a JUDr. 
Jozef Szabó, zástupca riaditeľa Justičnej akadémie SR. Počas neho boli prerokované a odsúhlasené tak 
programové dokumenty, ako aj rozpočet na rok 2022.  
 
V roku 2021 Európska justičná vzdelávacia sieť organizovala konferenciu „ Nové horizonty a výzvy 
EJTN“ riaditeľov justičných škôl, ktorá sa uskutočnila online formou v termíne 18.11. – 19.11.2021. 
Konferencie sa zúčastnil JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie SR. Cieľom konferencie bolo 
vytvoriť platformu a fórum na výmenu poznatkov a skúseností z posledného obdobia, ktoré bolo 
poznačené pandemickou situáciou súvisiacou s COVID-19. Zasadnutie sa uskutočnilo pod garanciou 
Slovinského a Portugalského predsedníctva v Rade EÚ. 
 



Strana 17 z 23 
 

V roku 2021 Justičná akadémia Slovenskej republiky aktívne participovala na výmennom programe 
pre budúcich sudcov a prokurátorov AIAKOS 2021, ktorý sa v tomto roku realizoval v termínoch 15.11 
– 19.11. 2021, kedy na Slovensko pricestovali účastníci z Francúzska, Albánska a Čiernej Hory. 
Justičná akadémia SR pripravila program aj na druhý týždeň programu 29.11. – 3.12.2021 pre 
zahraničných účastníkov z Macedónska, Čiernej Hory a Francúzska. Vzhľadom na prijaté pandemické 
opatrenia bol uvedený program zrušený. Cieľom výmenného programu je možnosť oboznámiť 
justičných čakateľov so súdnymi systémami v rôznych krajinách Európskej únie.  
 
V spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti USA a s veľvyslanectvom USA v Bratislave sa uskutočnilo 
dňa 18.11.2021 online vzdelávacie podujatie „Úvod do kryptomien“, ktoré bolo určené pre sudcov a 
prokurátorov Slovenskej republiky. Cieľom podujatia bolo poskytnúť účastníkom základný prehľad 
fungovania kryptomien. Prednášajúcim bol federálny prokurátor Vikas Didwania, odborník z Útvaru 
národnej bezpečnosti a kryptomien prokuratúry v Chicagu.  
 
Spolupráca s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) v roku 2021 
 
Justičná akadémia Slovenskej republiky sa aj v tomto roku v dôsledku pandemickej situácie zapojila 
do aktivít, ktoré ponúkla EJTN a ktoré sa preniesli do online priestoru. Niektoré podujatia boli z 
dôvodu karanténnych opatrení zrušené. Aj v tomto krátkom časovom období sme sa zapojili 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). V roku 2021 sa uskutočnili aj podujatia so zameraním na Úrad európskeho prokurátora 
(EPPO). 
 
Zahraničné aktivity v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a 
justičných zamestnancov“ 
 
Z dôvodu pokračujúcej pandemickej situácie sa v roku 2021 uskutočnili 1-mesačné individuálne 
zahraničné stáže na európskych súdoch v Luxembursku a vo Francúzsku, ktorých sa zúčastnilo spolu 9 
sudcov a prokurátorov zo Slovenskej republiky. Počas stáže mali možnosť oboznámiť sa s praktickou 
činnosťou európskych súdov a veľkým prínosom bola aj účasť na hearingoch a na zasadnutiach 
európskych inštitúcií. Hromadné 5-dňové stáže v roku 2021 neboli realizované, keďže prijatie 
zahraničných delegácií bolo pozastavené zo strany európskych súdov a inštitúcií. 
 
Justičná akadémia SR pokračovala v prípravných aktivitách, 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. Uskutočnili sa výberové konania tak, aby bol naplnený celkový ustanovený počet v rámci 
projektu. Na vyslanie bolo vybraných spolu 21 sudcov a prokurátorov na 1-mesačné stáže a 4 
účastníci na 6-mesačné stáže s termínom realizácie v roku 2022. 
 
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, 
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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.  
 
V roku 2021 sa neuskutočnilo žiadne podujatie v rámci spolupráce krajín V4. 
 
Ostatné medzinárodné aktivity a prijatia zahraničných delegácií  
 
Dňa 10. novembra 2021 sa na základe požiadavky Najvyššieho správneho súdu SR uskutočnilo prijatie 
sudkyne Ana Paula de Fonseca Lobo z Portugalskej republiky, ktorá v rámci stážového pobytu 
navštívila Justičnú akadémiu SR. Pani sudkyňu prijal riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla. 
Počas spoločného stretnutia boli prerokované vzájomné možnosti spolupráce v oblasti justičného 
vzdelávania. Pani sudkyňa Lobo zároveň informovala o systéme a organizácii vzdelávacích podujatí a 
ponúkla aktívnu spoluprácu. 
 
Fotka  
 
V dňoch 26. júla 2021 a 27. júla 2021 sa v priestoroch Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie v 
Omšení za účasti riaditeľa Justičnej akadémie JUDr. Petra Hullu a zástupcu riaditeľa akadémie JUDr. 
Jozefa Szabóa uskutočnilo oficiálne prijatie a následne pracovné stretnutie so zástupcami Najvyššieho 
štátneho zastupiteľstva Českej republiky JUDr. Pavlom Zemanom a JUDr. Přemyslom Polákom, Ph.D. 
Predmetom pracovného stretnutia bolo predloženie návrhov tém vzdelávacích aktivít určených 
primárne pre prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry, návrhy na určenie lektorského 
zabezpečenia podujatí zo strany štátnych zástupcov Českej republiky, s cieľom podporiť účasť 
prokurátorskej obce na vzdelávaní zabezpečovanom Justičnou akadémiou. 
 
Účasť zástupcov Justičnej akadémie na zahraničných podujatiach v roku 2021 
 
Z dôvodu nepriaznivej situácie spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 sa zástupcovia Justičnej 
akadémie nezúčastnili v roku 2021 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. 2021: 
- Knihy: 3 946 k. j.  
- Časopisy – viazané: 526 k. j. 
- Elektronické dokumenty: 23 k. j.  
 
V roku 2021 do fondu knižnice pribudlo a bolo zapísaných do katalógu 24 nových knižných titulov, 
ktoré knižnica získala darom z rôznych zdrojov. Nová knižná literatúra sa v roku 2021 nekupovala. V 
roku 2021 Justičná akadémia SR odoberala 26 titulov časopisov, z toho 25 titulov z oblasti práva. Do 
časopiseckého fondu nepribudli žiadne nové tituly.  
 
Sprístupňovanie knižnice: V roku 2021 sa do knižnice prihlásilo 17 nových používateľov. Ku dňu 31. 
12. 2021 tak evidujeme spolu 326 registrovaných používateľov knižnice. 
 
Počet absenčných a prezenčných výpožičiek za rok 2021 bolo 135 knižných jednotiek.  
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Informačné služby: V roku 2021 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: 60 
- Počet objednávok na kópie: 140 
- Počet naskenovaných článkov: 437 
- Počet naskenovaných strán: 2 720 
 
V priebehu roka 2021 bolo vypracovaných 5 jednorazových retrospektívnych rešerší s celkovým 
počtom 482 bibliografických záznamov. Následne sa uskutočnila lokalizácia výskytu vyhľadaných 
informačných dokumentov. 
 
V roku 2021 sa pokračovalo v spracovávaní výberových bibliografií k problematike dvojdňových 
seminárov. Zostavilo sa spolu 38 bibliografií s celkovým počtom 5 181 bibliografických záznamov. Pri 
spracovávaní bibliografie sa využívali tieto dostupné databázy: Slovenská národná bibliografia, Česká 
národná bibliografia, Beck online, ASPI, Legalis, súborné katalógy slovenských a českých knižníc, 
Infogate, Proflib a iné internetové zdroje. Keďže databázy s domácimi informačnými zdrojmi sú 
neúplné /oneskorené spracovávanie časopisov/, bibliografické záznamy zo slovenskej proveniencie za 
roky 2019-2021 sa vyhľadávali priamym excerpovaním relevantných periodík, ktoré sa nachádzajú vo 
fonde knižnice. Taktiež sa vo zvýšenej miere poskytovali 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 2020 pre 

Univerzitnú knižnicu v Bratislave 
- Vypracovanie ročného výkazu o knižnici za rok 2020 v rámci štátneho štatistického zisťovania pre 

potreby Ministerstva kultúry SR 
- Aktualizácie právnych predpisov za rok 2021 
- Vyhotovenie elektronickej verzie prírastkových zoznamov za rok 2020 
- Spracovanie, katalogizácia časopisov za rok 2021 v Proflib 
- Aktualizácia informácií o knižnici a poskytovaných službách na novej webovej stránke inštitúcie 
- Aktualizácia údajov o externých informačných zdrojoch a pridanie zoznamov relevantnej literatúry 

k témam vzdelávacích podujatí na webovej stránke  
- Príprava objednávok časopisov na rok 2022 
- Priebežné sledovanie knižných noviniek pre akvizíciu knižničného fondu 
- Reorganizácia knižničného fondu  
 
 
PLNENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU  
 
Príjmy: Pre rok 2021 bol rozpočet v kategórii 200 Nedaňové príjmy stanovený záväzným 
ukazovateľom v sume 20 000,00 € a počas roka bol znížený rozpočtovým opatrením na sumu 5 
000,00 €. V roku 2021 bolo plnenie v tejto kategórii v sume 9 982,49 €, t. j. 199,65 % zo zníženej sumy 
rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku je plnenie nižšie o 11 443,39 €. 
Aj v roku 2021 je dôvodom poklesu plnenia rozpočtových príjmov obmedzené fungovanie 
Detašovaného pracoviska počas trvania dlhodobo nepriaznivej pandemickej situácie spojenej 
s ochorením COVID-19. 
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S implementáciou projektov súvisí aj čerpanie mimorozpočtových prostriedkov, v rámci ktorého bolo 
plnenie príjmov v roku 2021 nasledovné:  
- zdroj 14 vo výške 18 288,00 € 

(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 2021 bola na zdroji 111 schválená vo 
výške 1 134 443,00 € a počas roku bola rozpočtovými opatreniami upravená - navýšená na sumu 1 
229 820,00 €. Čerpanie v tejto kategórii bolo v sume 1 228 464,46 €. Pre porovnanie, čerpanie v tejto 
kategórii výdavkov na zdroji 111 bolo v roku 2021 vyššie o 132 393,46 € ako v roku predchádzajúcom, 
čo je spôsobené predovšetkým 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 2021 nasledovné:  
- zdroj 14 vo výške 18 288,00 € 

(Zmluva o riešení projektu č. APVV-16-0471 v znení neskorších dodatkov) 
- zdroj 1AC1 vo výške 209 723,40 € 
- zdroj 1AC3 vo výške 54 316,59 € 
- zdroj 3AC1 vo výške 158 576,87 € 
- zdroj 3AC2 vo výške 64 994,17 € 
- zdroj 3AC3 vo výške 43 009,69 € 

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

Celkové čerpanie bežných výdavkov bolo v roku 2021 v sume 1 759 085,18 €.  
Viď graf: Kategória 600 Bežné výdavky 
 
Kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: Rozpočet pre rok 2021 
bol schválený v sume 510 694,00 € a bol rozpočtovými opatreniami upravený – znížený na 
konečnú sumu 497 701,00 €. Celkové čerpanie k 31.12.2021 predstavovalo 99,81 % z celkového 
objemu pridelených rozpočtových prostriedkov. Nedočerpané finančné prostriedky v sume 968,34 € 
boli rozpočtovým opatrením účelovo určené na výplatu odmien podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa, a preto bolo potrebné ich ponechať nevyčerpané. V porovnaní s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roku je čerpanie nižšie o 43 002,34 €. Pokles čerpania je spôsobený ukončením 
pracovných pomerov viacerých zamestnancov, predovšetkým zamestnancov v rámci projektu Rozvoj 
systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov v rámci Operačného 
programu Efektívna verejná správa, kde vzniklo výrazné šetrenie finančných prostriedkov v tejto 
kategórii.  
 
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 2021 v rámci iných zdrojoch v kategórii 610 nasledovné: 
- zdroj 3AC1 vo výške 37 110,49 € 
- zdroj 3AC2 vo výške 6 548,91 € 
- zdroj 3AC3 vo výške 9 806,91 € 
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 2021 predstavoval schválený rozpočet sumu 186 749,00 €. Rozpočtovými 
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opatreniami bol upravený – navýšený na výslednú sumu 223 661,00 €, z ktorej suma 2 897,83 € bola 
presunutá po rozviazaní záväzných ukazovateľov v mesiaci december 2021 do kategórie 630 Tovary 
a služby. K 31. 12. 2021 boli rozpočtové prostriedky tejto kategórie čerpané vo výške 220 375,97 €, t. 
j. 99,82 % z celkového objemu pridelených rozpočtových prostriedkov. Nižšie čerpanie v tejto 
kategórii je z dôvodu nevyužitia účelovo určených prostriedkov určených na výplatu odmien podľa 
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výške 387,20 €. V porovnaní s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roku je čerpanie vyššie o 27 191,55 €, čo je spôsobené neuplatňovaním výdavkov 
tejto kategórie v rámci implementácie 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 
2021 na iných zdrojoch v rámci kategórie 620 nasledovné: 
- zdroj 14 vo výške 3 762,76 € 

(Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0471 v znení neskorších dodatkov) 
Viď graf: Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 
 
Kategória 630 - tovary a služby: Suma schváleného rozpočtu pre rok 2021 vo výške 430 000,00 € bola 
počas sledovaného obdobia rozpočtovými opatreniami upravená – navýšená na konečnú sumu 497 
640,45 €, z toho na programe 0EK0C03 (program - podporná infraštruktúra) v sume 18 912,00 €. 
Suma čerpania rozpočtových prostriedkov k 31.12.2021 predstavuje 100,00 %-né čerpanie 
z celkového objemu pridelených rozpočtových prostriedkov v tejto kategórii. V porovnaní s rokom 
2020 ide o vyššie čerpanie v sume 164 433,44 €. Uvedené je spôsobené pridelením väčšieho objemu 
finančných prostriedkov na začiatku roka, ako aj navýšením rozpočtu 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 
2021 v rámci iných zdrojoch v kategórii 630 nasledovné: 
- zdroj 14 vo výške 14 525,24 € 

(Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0471 v znení neskorších dodatkov) 
- zdroj 3AC1 vo výške 121 466,38 € 
- zdroj 3AC2 vo výške 58 445,26 € 
- zdroj 3AC3 vo výške 33 202,78 € 
- zdroj 1AC1 vo výške 209 723,40 € 
- zdroj 1AC3 vo výške 54 316,59 € 

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

Viď graf: Kategória 630 Tovary a služby 
 
Kategória 640 – bežné transfery: Suma schváleného rozpočtu pre rok 2021 vo výške 7 000,00 € bola 
počas sledovaného obdobia rozpočtovými opatreniami upravená – navýšená na konečnú sumu 15 
800,00 €. Z tejto sumy bola suma 2 084,62 € presunutá po rozviazaní záväzných ukazovateľov 
v mesiaci december 2021 do kategórie 630 Tovary a služby. Suma čerpania vo výške 13 715,38 € 
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 1 610,82 € a náklady na vyplatenie finančného príspevku na 
stravovanie pre zamestnancov vo výške 3 304,56 €. V porovnaní s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roku ide o pokles čerpania v sume 16 229,09 €. Uvedený pokles bol spôsobený 
predovšetkým rozdielnym systémom pri vyplácaní náhrad zamestnancom, ktorí boli práceneschopní 
alebo ošetrovali člena rodiny z dôvodu pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 alebo boli povinní 
ostať v karanténe z dôvodu kontaktu s pozitívne testovanou osobou, kde náhradu mzdy vyplácala od 
prvého dňa práceneschopnosti Sociálna poisťovňa. 
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Kategória 700 – kapitálové výdavky: Pre obdobie roku 2021 nebol v tejto kategórii schválený 
rozpočet. 
 

Poskytovanie relaxačných služieb Detašované pracovisko Justičnej akadémie v Omšení: Justičná 
akadémia Slovenskej republiky poskytovala opätovne aj v roku 2021 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 2020 sú uvedené 
v grafe: 
 
Poznámka pod grafom: 
V porovnaní s rokom 2020 naďalej možno badať 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 2021 

 

Schválený počet: 33 zamestnancov  

Fyzický počet: 32 zamestnancov, z toho 2 zamestnanci prijatí v súvislosti s implementáciou projektu 
z Operačného programu Efektívna verejná správa pod názvom: Rozvoj systému vzdelávania sudcov 
a justičných zamestnancov.  
Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2021: 33,2 zamestnancov. 
V roku 2021 bolo uzatvorených:  

 240 dohôd o vykonaní práce 

 5 dohôd o pracovnej činnosti 

 46 autorských dohôd,  
celkovo v rozsahu 6 574 odpracovaných hodín s externými členmi pedagogického zboru, lektormi 
vzdelávacích podujatí pre zabezpečenie lektorskej činnosti na základe schváleného študijného plánu 
pre rok 2021, skúšobnými komisármi pri odbornej justičnej skúške, odbornými garantmi databáz pre 
justičné skúšky a výberové konania a ostatnými zamestnancami. 
 
1. Delenie zamestnancov podľa veku a pohlavia – stav k 31. 12. 2021: 

Vek Muži Ženy Celkom Percento 

do 35 r. 1 3 4 12,5 

36 – 45 r. 5 6 11 34,37 

46 - 60 r. 5 9 14 43,75 

nad 60 r. 1 2 3 9,38 

Celkom 12 20 32 100 

Percento 37,5 62,5 100  

 
2. Delenie zamestnancov podľa vzdelania a pohlavia – stav k 31. 12. 2021 

Dosiahnuté vzdelanie Muži Ženy Celkom Percento 

Stredné odborné bez mat. 3 3 6 18,75 
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Stredné odborné s mat. 2 9 11 34,37 

Vysokoškolské I. stupňa 1 1 2 6,25 

Vysokoškolské II. stupňa 4 6 10 31,25 

Vysokoškolské III. stupňa 2 1 3 9,38 

Celkom 12 20 32 100 

 
3. Trvanie pracovného pomeru zamestnancov v roku 2021: 

Doba trvania Počet Percento 

do 5 rokov 17 53,13 

do 10 rokov 8 25 

do 15 rokov 7 21,87 

Celkom 32 100 

 


