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Zápisnica
z 10. zasadnutia Rady Justičnej akadémie dňa 10. februára 2021 so začiatkom o 13,00 hod.
v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku
a prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Prítomní členovia Rady:
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka rady, prítomná v Justičnej akadémii Slovenskej republiky
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady, prítomný v Justičnej akadémii Slovenskej republiky
JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen rady, prítomný on-line cez aplikáciu ZOOM
JUDr. Peter Odaloš, člen rady, prítomný on-line cez aplikáciu ZOOM
JUDr. Branislav Pospíšil, člen rady, prítomný on-line cez aplikáciu ZOOM
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady, prítomný on-line cez aplikáciu ZOOM
JUDr. Jozef Szabó, člen rady, prítomný v Justičnej akadémii Slovenskej republiky
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady, prítomný on-line cez aplikáciu ZOOM

Ďalší prítomní v JA SR podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a Rokovacieho poriadku Rady:
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie
JUDr. Dagmar Hupková, poverená vedením kancelárie
Ospravedlnení:
JUDr. Roman Greguš, člen rady
JUDr. Boris Tóth, člen rady

Navrhnutý program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba predsedov, členov a náhradných členov skúšobných komisií
Organizačné zabezpečenie odborných justičných skúšok v jarnom termíne 2021
Informácia o prihlásených uchádzačoch do výberového konania na funkciu zástupcu
riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky
5. Vyjadrenie k žalobe proti Justičnej akadémii Slovenskej republiky proti inému zásahu
orgánu verejnej správy
6. Rôzne
- Informácia o schválenom rozpočte na rok 2021
- Informácia o návrhu spolupráce medzi JA SR a Ústavom štátu a práva SAV pri
vzdelávaní sudcov v oblasti súťažného práva (grant z prostriedkov EÚ)
7. Záver
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1. Otvorenie:
Predsedníčka rady JA SR privítala prítomných členov rady JA SR a riaditeľa akadémie, pričom
skonštatovala, že 10. zasadnutie rady JA SR sa realizuje kombinovanou formou z dôvodu
aktuálnej epidemickej situácie spojenej s koronavírusom, s tým, že päť členov rady JA SR sa
na zasadnutí zúčastňuje online, traja členovia rady JA SR sa nachádzajú v priestoroch
Justičnej akadémie v Pezinku. Zo zasadnutia sa z pracovných dôvodov ospravedlnili členovia
rady JA SR JUDr. Roman Greguš a JUDr. Boris Tóth. Predsedníčka rady JA SR konštatovala, že
rada JA SR je uznášaniaschopná.
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 10. zasadnutia rady JA SR a
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie.
Dr. Szabó uviedol, že sa vzdáva svojej funkcie člena výberovej komisie na funkciu zástupcu
riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky, a preto navrhol doplniť program o ďalší
bod programu rokovania, a to konkrétne o voľbu nového člena výberovej komisie na funkciu
zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky.
Vzhľadom na to, že neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na doplnenie, predsedníčka rady JA
SR dala o návrhu upraveného programu 10. zasadnutia rady JA SR hlasovať, pričom uviedla,
že tento bod bude zaradený pred súčasný bod 4. navrhovaného programu.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 79: Rada schválila program rokovania 10. zasadnutia rady JA SR.
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice z 10. zasadnutia rady JA SR JUDr.
Petra Odaloša, ktorý s uvedeným návrhom prejavil súhlas.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Uznesenie č. 80: Rada zvolila JUDr. Petra Odaloša za overovateľa zápisnice z 10. zasadnutia
rady JA SR.
2. Voľba predsedov, členov a náhradných členov skúšobných komisií
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala, že dňa 05. novembra 2020 bolo Justičnej
akadémii SR doručené písomne vzdanie sa JUDr. Imricha Volkaia funkcie člena a predsedu
skúšobnej komisie č. 1 pre oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva
procesného, rodinného práva a pracovného práva a dňa 4. novembra 2020 bolo Justičnej
akadémii doručené písomne vzdanie sa JUDr. Marty Kolcunovej, PhD. funkcie členky a
predsedníčky skúšobnej komisie č. 2 pre oblasť trestného práva. Z uvedeného dôvodu bola
na poslednom zasadnutí rady vyhlásená voľba predsedov, členov a náhradných členov
skúšobných komisií.
Predsedníčka rady ďalej uviedla, že v stanovenej lehote predložili návrhy generálny
prokurátor SR a ministerka spravodlivosti SR. Súdna rada SR a Rada prokurátorov SR návrhy
nepredložili.
Prítomní členovia rady JA SR posúdili predložené návrhy kandidátov a skonštatovali, že
spĺňajú kritériá v zmysle č. IV ods. 3 Volebného poriadku.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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Uznesenie č. 81: Rada posúdila predložené návrhy kandidátov v zmysle č. IV ods. 3
Volebného poriadku a skonštatovala, že predložení nominanti spĺňajú stanovené kritéria.
V zmysle ustanovení Štatútu a Volebného poriadku majú navrhnutí kandidáti právo na
osobnú prezentáciu pred členmi rady JA SR. Navrhnutí kandidáti boli vopred oslovení
s možnosťou účasti a osobnej prezentácie na 10. zasadnutí rady JA SR. Toto právo nevyužil
žiadny z oslovených kandidátov.
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že aj napriek prijatým zmenám v rokovacom poriadku
týkajúcich sa dištančnej formy voľby sa domnieva, že nie je možné dodržať tajnosť
hlasovania. Vzhľadom na súčasnú aktuálnu nepriaznivú pandemickú situáciu, ktorá
nedovoľuje zasadnutie rady prezenčnou formou, navrhuje preložiť tento bod programu na
ďalšie zasadnutie rady JA SR.
Predsedníčka rady JA SR otvorila k tomuto bodu rozpravu.
prof. Vojčík uviedol, že je možné využiť aj dištančné hlasovanie prostredníctvom iných
aplikácií, ktoré sa využívajú na vysokých školách.
Dr. Odaloš uviedol, že nie je možné očakávať, že do ďalšieho zasadnutia rady pandemická
situácia zásadne zlepší, a to aj vzhľadom na štádiá covid automatu.
Predsedníčka rady JA SR k týmto pripomienkam uviedla, že v databáze je nateraz dostatočné
množstvo náhradníkov, ktorí by v prípade, že sa do termínu skúšky nezvolia noví členovia
uvedených skúšobných komisií, mohli byť k dispozícii na najbližšie justičné skúšky.
Riaditeľ akadémie doplnil informácie týkajúce sa technického zabezpečenia. Uviedol, že
v súčasnosti sa pracuje na tom, aby sa dalo zabezpečiť dištančné zasadnutie rady, a teda aj
tajné hlasovanie využitím iných bežne dostupných aplikácií s touto funkcionalitou, ktoré
akadémii technicky odobrí aj sekcia informatiky Ministerstva spravodlivosti SR.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 82: Rada presúva tento bod programu na ďalšie zasadnutie rady s tým, že
presný čas a dátum nového uskutočnenia volieb budú oznámené všetkým navrhnutým
kandidátom dodatočne.
3. Organizačné zabezpečenie odborných justičných skúšok v jarnom termíne 2021
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že rada dňa 24.11.2020 uznesením č. 70 schválila jarný
termín odbornej justičnej skúšky nasledovne: 23.03.2021 (utorok) – 24.03.2021 (streda)
písomná časť, 30.03.2021 (utorok) – 31.03.2021 (streda) ústna časť. Následne odovzdala
slovo riaditeľovi akadémie, ktorý prítomných členov rady JA SR informoval o podrobnostiach
jarného termínu odborných justičných skúšok.
Riaditeľ akadémie uviedol, že v stanovenom termíne boli akadémii doručené návrhy na
vykonanie skúšky iba z ministerstva spravodlivosti. Na jarný termín odbornej justičnej skúšky
je prihlásených na základe týchto doručených návrhov 104 účastníkov v nasledovnom
zložení: nové návrhy: 38 VSÚ, 4 AS, opravná skúška: 36 VSÚ, 1 JČ, 8 AS, ďalšia opravná
skúška: 12 VSÚ, celá skúška po PN: 4 VSÚ, 1 AS.
Z uvedeného celkového počtu 104 prihlásených účastníkov OJS, 101 osôb by malo
absolvovať písomnú časť, z toho 47 osôb vykonáva celú skúšku, 9 osôb opravuje test
a niektoré z rozhodnutí a 45 osôb opravuje iba test. Z celkového počtu prihlásených
účastníkov iba 3 účastníci opakujú ústnu časť skúšky.
Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19, ako aj na technické možnosti
akadémie je možné predpokladať, že písomnú časť skúšky nebude možné realizovať v dvoch
dňoch tak, aby boli dodržané všetky potrebné a nevyhnutné hygienické opatrenia. Rovnako
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je to aj v prípade ústnej časti. Pri rozdelenom počte 52 osôb na jeden deň ústnej časti OJS a
pri počte sedem skúšobných komisií, pripadá na jednu komisiu 7,4 účastníkov. Nakoľko sa
berie do úvahy v zmysle čl. 7 ods. 5 skúšobného poriadku, že max. čas skúšania jedného
uchádzača nesmie presiahnuť 90 minút a čas prípravy uchádzača na každý predmet je max.
10 minút (čl. 7 ods. 4), je tento počet účastníkov vysoký (jedna komisia by musela skúšať viac
ako 12 hodín) a je preto vhodné aj navýšenie počtu dní ústnej časti skúšky.
Riaditeľ akadémie ďalej uviedol, že v súvislosti s nepriaznivou pandemickou situáciou a s
prognózami jej zhoršovania v ďalšom období, ako aj v nadväznosti na prijaté uznesenie vlády
SR, ktorým bol predĺžený núdzový stav, a na to nadväzujúcu vyhlášku Úradu verejného
zdravotníctva SR, ktorou sa upravuje zákaz organizovania hromadných akcií, je predpoklad,
že ani jarný termín odbornej justičnej skúšky nebude možné zrealizovať v pôvodne
schválenom termíne. Súčasne uviedol, že rovnako ako minulý rok aj v tomto roku sa
v súčasnosti jedná o také mimoriadne okolnosti, nezávislé na vôli ako Justičnej akadémie, tak
na vôli prihlásených účastníkov odbornej justičnej skúšky, ktoré odôvodňujú prerušenie
plynutie zákonných lehôt na vykonanie skúšky. Akadémia týmto postupom zmierni dopad
mimoriadnej situácie, ohrozujúcej život a zdravie ľudí, a umožní vykonanie skúšky v novom
termíne všetkým účastníkom odbornej justičnej skúšky v súlade s princípom rovnakého
zaobchádzania.
V súvislosti s predchádzajúcimi informáciami riaditeľ akadémie navrhol, aby vzhľadom na
aktuálny vývoj pandemickej situácie súvisiacej s Covid-19 rada JA SR prijala uznesenie,
ktorým sa presúva jarný termín odbornej justičnej skúšky na mesiac máj, resp. jún, kedy je
možné predpokladať zlepšenie situácie. Rozšírenie počtu dní skúšky je dôvodné a to nielen
pre vysoký počet prihlásených účastníkov, ale aj kvôli dodržaniu hygienických opatrení na
minimalizovanie riziko prenosu infekčnej choroby nielen pre účastníkov odbornej justičnej
skúšky, ale aj pre skúšobné komisie a personál akadémie.
Predsedníčka rady JA SR otvorila k tomuto bodu zasadnutia rozpravu.
prof. Vojčík uviedol, že aj pre účastníkov skúšky je táto situácia neprijateľná, a navrhol
uvažovať aj nad tým, aby sa niektoré časti skúšky dali robiť prezenčnou formou rovnako ako
sa postupuje pri skúškach na vysokých školách.
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že rozumie tomuto návrhu, avšak domnieva sa, že
z hľadiska súčasných možností, nie je možné realizovať skúšku inak ako centralizovane
v priestoroch akadémie, a to predovšetkým z dôvodu osobitných technických a softvérových
požiadaviek na elektronický systém na testovanie, ktorý vyžaduje okrem iného aj pripojenie
do justičnej siete. Pro futuro je však možné uvažovať o tom, že sa skúška bude konať aj iným
spôsobom, pričom je treba zvážiť nielen technické, ale aj finančné možnosti akadémie
realizovania takých zmien.
Dr. Odaloš uviedol, že súhlasí s rozdelením písomnej časti skúšky na viacero dní, ale zvažuje
aj možnosť rozdeliť písomnú časť skúšky až na šesť dní a za účasti viacerých skupín
v pôvodne schválenom termíne.
Riaditeľ akadémie doplnil, že koncentrácia ľudí v akadémii by bola stále vysoká bez ohľadu na
počet dní písomnej alebo ústnej časti skúšky. V rámci prvotných prípravných prác boli
rozpracované viaceré scenáre organizovania, najvhodnejšie a najbezpečnejšie sa však zdá
skúšku posunúť, než ju organizovať v pôvodne stanovenom termíne.
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že navrhuje písomnú časť uskutočniť v dňoch 25.05.2021 –
27.05.2021 a ústnu časť realizovať v dňoch 08.06.2021 – 10.06.2021.
Vzhľadom na to, že neboli vznesené pripomienky k navrhnutým termínom, predsedníčka
rady JA SR dala o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
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ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 83: Rada presúva pôvodne schválený jarný termín odbornej justičnej skúšky a
schvaľuje nový, jarný termín odbornej justičnej skúšky na rok 2021, písomná časť
25.05.2021 (utorok), 26.05.2021 (streda) a 27.05.2021 (štvrtok) a ústna časť 08.06.2021
(utorok), 09.06.2021 (streda) a 10.06.2021 (štvrtok).
Kancelária akadémia zabezpečí v čo najkratšom čase zverejnenie nového termínu OJS na
portáli akadémie a písomne oboznámi uchádzačov OJS a skúšobné komisie o tejto zmene,
a súčasne o tejto zmene informuje ministerku spravodlivosti a predsedu Súdnej rady SR.
Predsedníčka rady JA SR ďalej uviedla, že v zmysle čl. 6 ods. 2 Skúšobného poriadku je
potrebné schváliť pedagogický dozor nad priebehom a výkonom písomnej časti odbornej
justičnej skúšky v oboch termínoch. Pedagogický dozor nad priebehom písomnej časti skúšky
vykonávajú predsedovia skúšobných komisií, členovia skúšobných komisií a zamestnanci
akadémie určení rozhodnutím rady akadémie.
Predsedníčka rady JA SR navrhla, aby sa za trestnú časť ako pedagogický dozor na jarnom
termíne odbornej justičnej skúšky zúčastnil Dr. Bargel.
Podpredseda rady JA SR navrhol, aby predsedníčka rady JA SR ako predsedníčka komisie č. 3
vykonávala pedagogický dozor na písomnej časti skúšky za netrestnú oblasť.
Predsedníčka rady JA SR ďalej uviedla, že okrem predsedu a člena skúšobných komisií
zabezpečujú po organizačnej stránke dozor na písomnej časti odbornej justičnej skúšky aj
zamestnanci akadémie, navrhuje doc. Csacha, dr. Zavadovú, Dr. Mikulovú, Dr. Čentéšovú,
Mgr. Kráľovičovú a dr. Ivanča.
Následne prítomní členovia rady JA SR pristúpili k hlasovaniu o návrhoch na pedagogický
dozor počas písomnej časti jarného termínu odbornej justičnej skúšky.
Hlasovanie (Dr. Bajánková):
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Hlasovanie (Dr. Bargel):
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Hlasovanie (zamestnanci akadémie):
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 84: Rada v súlade s článkom 6 ods. 2 Skúšobného poriadku určila
predsedníčku skúšobnej komisie č. 3 JUDr. Janu Bajánkovú, člena skúšobnej komisie č. 4
JUDr. Martina Bargela, a zamestnancov akadémie: doc. Csach, Dr. Čentéšová, dr.
Zavadová, Mgr. Kráľovičová, Dr. Mikulová, dr. Ivančo, ako pedagogický dozor na písomnej
časti jarného termínu odbornej justičnej skúšky v dňoch 25.05.2021 (utorok), 26.05.2021
(streda) a 27.05.2021 (štvrtok).
4. Voľba nového člena výberovej komisie na funkciu zástupcu
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že z dôvodu vzdania sa členstva JUDr. Jozefa Szabóa vo
výberovej komisii na funkciu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky na
začiatku zasadnutia, je potrebné zvoliť piateho člena výberovej komisie.
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že v zmysle čl. IV Zásad výberového konania na funkciu
riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie SR (ďalej aj „Zásady“) výberové konanie
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uskutočňuje výberová komisia zložená z piatich členov rady JA SR. Následne informovala, že
na 6. zasadnutí rady uznesením č. 40 zo dňa 02. júna 2020 zvolila za ďalších členov výberovej
komisie na funkciu zástupcu riaditeľa JUDr. Petra Odaloša, JUDr. Martina Bargela, JUDr.
Branislava Pospíšila, pričom jej ako predsedníčke rady prináleží funkcia predsedníčky
výberovej komisie v súlade s článkom IV Zásad.
Predsedníčka rady JA SR následne navrhla za piateho člena výberovej komisie JUDr. Jaroslava
Chleboviča. Menovaný prejavil s týmto návrhom súhlas.
Následne dala predsedníčka Rady JA SR hlasovať o navrhnutom kandidátovi na nového člena
komisie pre vyhlásené výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa akadémie.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Uznesenie č. 85: Rada Justičnej akadémie zvolila za člena výberovej komisie na
uskutočnenie výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie JUDr.
Jaroslava Chleboviča.
5. Informácia o prihlásených uchádzačoch do výberového konania na funkciu zástupcu
riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných, že dňa 27. októbra 2020 bolo na základe
uznesenia č. 61 vyhlásené výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa s termínom
konania výberového konania v mesiaci február 2021. Informácia o uvedenom výberovom
konaní bola v zmysle Zásad výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa
Justičnej akadémie SR zverejnená na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR, ako aj
Ministerstva spravodlivosti SR a bola tiež dostupná na informačných tabuliach súdov a
prokuratúr. Lehota na podávanie prihlášok bola stanovená do 29. januára 2021 do 12,00 hod
a lehota na uskutočnenie výberového konania bola stanovená na 24. februára 2021 o 10.00
hod. v Justičnej akadémií v Pezinku. V uvedenej lehote bola doručená jedna prihláška
uchádzača, ktorý by sa o predmetnú funkciu zaujímal.
Predsedníčka rady JA SR následne informovala, že v zmysle článku V ods. 2 Zásad po uplynutí
lehoty na podanie prihlášok do výberového konania spravidla 10 dní pred samotným
uskutočnením výberového konania, komisia posúdi predloženie žiadosti z formálneho
hľadiska. Vzhľadom na súčasný vývoj pandemickej situácie navrhla, aby sa otváranie obálok
uskutočnilo výberovou komisiou po ukončení rokovania rady, nakoľko sú všetci členovia
výberovej komisie dištančne prítomní na zasadnutí. Členovia výberovej komisie prejavili
s návrhom predsedníčky rady JA SR súhlas.
O prihlásených uchádzačoch budú členovia rady JA SR informovaní po zasadnutí výberovej
komisie a otvorení obálok.
Rada vzala uvedené informácie na vedomie.
6. Vyjadrenie k žalobe proti Justičnej akadémii Slovenskej republiky proti inému zásahu
orgánu verejnej správy
Riaditeľ akadémie informoval prítomných členov rady JA SR, že dňa 16. decembra 2020 bola
Justičnej akadémii doručená žaloba žalobcu JUDr. Antona Grobarčíka proti Justičnej akadémii
Slovenskej republiky proti inému zásahu orgánu verejnej správy.
Menovaný sa žalobou podanou dňa 30. novembra 2020 na Krajský súd v Bratislave domáha
ochrany pred iným zásahom orgánu verejnej správy podľa v § 3 ods. 1 písmeno e) Správneho
súdneho poriadku, ku ktorému malo dôjsť činnosťou akadémie v súvislosti s vyhodnotením
písomnej časti odbornej justičnej skúšky žalobcu.
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Žalobca postupoval voči dvom samostatným, ale nadväzujúcim skutkovým dejom: voči
úradnému záznamu o vyhodnotení jeho písomného testu a voči oznámeniu o nemožnosti
vykonať ďalší termín odbornej justičnej skúšky a navrhol odložiť vykonateľnosť úradného
záznamu.
Riaditeľ akadémie uviedol, že zodpovední zamestnanci akadémie spracovali v zákonom
určenej lehote žalobnú odpoveď, ktorá bola spolu s prílohami doručená osobne do
podateľne Krajského súdu dňa 13. januára 2021. V odpovedi akadémia s názormi a
námietkami žalobcu nesúhlasila a navrhla žalobu v plnom rozsahu zamietnuť a žalobe
nepriznať odkladný účinok. Riaditeľ akadémie tiež stručne prítomných členov rady JA SR
informoval o skutočnostiach, ktoré boli základom argumentácie akadémie.
Riaditeľ akadémie záverom uviedol, že žaloba ako aj žalobná odpoveď a súvisiace dokumenty
sú členom rady JA SR dostupné na nahliadnutie v kancelárii akadémie. Súčasne doplnil, že on
ako aj vedúca útvaru justičného vzdelávania a justičných databáz sú všetkým členom rady JA
SR k dispozícií na zodpovedanie otázok týkajúcich sa tejto žaloby.
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie.
7. Rôzne
Informácia o schválenom rozpočte na rok 2021
Riaditeľ akadémie stručne prítomných informoval o schválenom rozpočte pre rok 2021.
Uviedol, že schválený rozpočet predstavuje vyššiu sumu rozpočtových prostriedkov oproti
pôvodne schváleným limitom v roku 2020, ide o nárast vo všetkých kategóriách.
Najvýraznejšie sa nárast prejavuje v kategórii 630 tovary a služby, čo bude mať v praxi
pozitívny dopad na chod akadémie z pohľadu ekonomiky a jej správy, predovšetkým
zabezpečením hlavnej činnosti – vzdelávaním a jeho plynulým chodom. O čosi vyšší počet
vzdelávacích podujatí ako v roku predchádzajúcom je možné zabezpečiť len vďaka
implementácii projektu Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných
zamestnancov v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Na základe rozpisu
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2021 bol akadémii účelovo určený limit
na reprezentačné výdavky riaditeľa akadémie a Rady Justičnej akadémie v celkovej výške
700,00 €, čo je rovnaká suma ako v roku 2020.
Vzhľadom na to, že podrobnosti boli zaslané členom rady JA SR pred samotným zasadnutím
rady JA SR na nahliadnutie a preštudovanie, riaditeľ akadémie odkázal členov rady JA SR vo
zvyšku na predložený materiál.
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie.
Informácia o návrhu spolupráce medzi JA SR a Ústavom štátu a práva SAV pri vzdelávaní
sudcov v oblasti súťažného práva (grant z prostriedkov EÚ)
Pán riaditeľ informoval Radu o návrhu spolupráce medzi JA SR a Ústavom štátu a práva SAV
pri vzdelávaná sudcov v oblasti súťažného práva. Listom zo dňa 14.12.2020 riaditeľ Ústavu
štátu a práva SA p. Jozef Vozár adresoval Justičnej akadémií SR list vo veci predbežného
súhlasu so spoluprácou pri odbornom vzdelávaní sudcov z prostriedkov EÚ pre vzdelávanie
sudcov v oblasti súťažného práva. Cieľom zámeru SAV v rámci projektu „Odborná príprava
vnútroštátnych sudcov v súvislosti s presadzovaním európskych pravidiel hospodárskej
súťaže“ je zamerať sa na odbornú prípravu vnútroštátnych sudcov v súvislosti s
presadzovaním európskych pravidiel hospodárskej súťaže, s cieľom zabezpečiť jednotné a
konzistentné uplatňovanie pravidiel EÚ vnútroštátnymi súdmi členských krajín EÚ.
V zmysle uvedeného Ústav štátu a práva v súčasnosti pripravuje podklady pre žiadosť
o poskytnutie grantu z prostriedkov EÚ zameraného predovšetkým na súkromnoprávne
vymáhanie súťažného práva, ktoré je aktuálnou témou a zároveň doteraz nedostatočne
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riešenou problematikou tak v rozhodovacej praxi slovenských súdov, ako aj v právnej
doktríne.
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie
8. Záver
Predsedníčka rady JA SR poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a oznámila, že ďalšie
zasadnutie rady sa uskutoční dňa 17. marca 2021 (streda) o 13,00 hod.. Forma zasadnutia sa
určí operatívne podľa aktuálnej pandemickej situácie.
Predsedníčka rady JA SR na záver vyjadrila, v mene všetkých členov rady JA SR, veľké
poďakovanie prof. Vojčíkovi za jeho pôsobenie v rade JA SR, za jeho vzácne rady počas jeho
pôsobenia v rade JA SR, za jeho lektorskú ako aj odbornú činnosť pre akadémiu a uviedla, že
verí v ďalšie pokračovanie jeho dlhoročnej spolupráce s akadémiou.
Riaditeľ akadémie doplnil predsedníčku rady JA SR, a prof. Vojčíkovi v mene celej výkonnej
zložky poďakoval za spoluprácu, a to nielen ako členovi rady, ale aj ako lektorovi, pričom mu
poprial pevné zdravie, aby mohol naďalej v plnom nasadení s akadémiou spolupracovať na
ďalších aktivitách.

V Pezinku dňa 10. februára 2021
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