Spr. 29/2021
Zápisnica
z 11. zasadnutia Rady Justičnej akadémie dňa 17. marca 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. Roman Greguš, 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 v Justičnej akadémii Slovenskej
republiky
JUDr. Jozef Szabó, člen rady, prítomný v Justičnej akadémii Slovenskej republiky
Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., členka rady, prítomná 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
Ospravedlnený/í:
JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen rady
JUDr. Boris Tóth, člen rady
Navrhnutý program:
1. Otvorenie
2. Informácia o výsledku výberového konania a návrh kandidáta na vymenovanie na funkciu
zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky
3. Voľba predsedov, členov a náhradných členov skúšobných komisií
4. Vyhlásenie voľby na predsedov, členov a náhradných členov skúšobných komisií
(skúšobné komisie č. 3, 4 a 5)
5. Návrh na schválenie Výročnej správy za rok 2020
6. Návrh na doplnenie Študijného plánu na rok 2021
7. Rôzne
- Správa o vyhodnotení HVK 12/2020-02/2021
- Výsledky hodnotenia odborného jazykového vzdelávania v anglickom jazyku a
mapovania záujmu o pokračovanie v odbornom jazykovom vzdelávaní v anglickom
jazyku
8. Záver
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1. Otvorenie:
Predsedníčka rady JA SR privítala prítomných členov rady JA SR, osobitne privítala novú
členku rady akadémie, doc. JUDr. Luciu Žitňanskú, PhD. ako aj riaditeľa akadémie, pričom
skonštatovala, že 11. zasadnutie rady JA SR sa realizuje kombinovanou formou z dôvodu
aktuálnej pandemickej situácie spojenej s koronavírusom, s tým, že štyria členov rady JA SR
sa na zasadnutí sa nachádzajú v priestoroch Justičnej akadémie v Pezinku a štyria členovia
rady JA SR sa zúčastňujú na zasadnutí online. Zo zasadnutia sa zo zdravotných dôvodov
ospravedlnil člen rady JA SR JUDr. Jaroslav Chlebovič a JUDr. Boris Tóth sa na zasadnutí
nezúčastnil z pracovných dôvodov. Predsedníčka rady JA SR konštatovala, že rada JA SR je
uznášaniaschopná.
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 11. zasadnutia rady JA SR a
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie.
Podpredseda rady JA SR navrhol presunúť súčasný bod 2 pred bod 7. Rôzne. Vzhľadom na to,
že neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy na doplnenie, resp. úpravu programu, predsedníčka
rady JA SR dala o návrhu upraveného programu 11. zasadnutia rady JA SR hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 8
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 86: Rada schválila upravený program rokovania 11. zasadnutia rady JA SR.
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice z 11. zasadnutia rady JA SR JUDr.
Romana Greguša, ktorý s uvedeným návrhom prejavil súhlas.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Uznesenie č. 87: Rada zvolila JUDr. Romana Greguša za overovateľa zápisnice z 11.
zasadnutia rady JA SR.
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že vzhľadom na skutočnosť, že program obsahuje body,
o ktorých má rada JA SR v zmysle Rokovacieho poriadku Rady JA SR hlasovať tajne, pred
samotným tajným hlasovaním je potrebné zvoliť si trojčlennú volebnú komisiu, ktorá bude
sledovať priebeh volieb.
Predsedníčka rady JA SR za členov volebnej komisie navrhla JUDr. Pospíšila, prof. Slašťana a
JUDr. Greguša, ktorí s návrhom súhlasili. Vzhľadom na to, že ostatní členovia nemali voči
navrhnutým kandidátom pripomienky, dala predsedníčka rady JA SR hlasovať za každého
navrhnutého člena volebnej komisie osobitne.
Hlasovanie (Dr. Pospíšil):
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Hlasovanie (prof. Slašťan):
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Hlasovanie (Dr. Greguš):
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
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Uznesenie č. 88: Rada zvolila členov volebnej komisie v zložení:
JUDr. Branislav Pospíšil (Za: 7, Zdržal sa: 1, Proti: 0)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Za: 7, Zdržal sa: 1, Proti: 0)
JUDr. Roman Greguš (Za: 7, Zdržal sa: 1, Proti: 0)
Predsedníčka rady JA SR vyzvala členov volebnej komisie, aby si spomedzi seba zvolili
predsedu. Volebná komisia si zo svojich členov zvolila za predsedu prof. Slašťana, čo
následne oznámila prítomným členom rady JA SR.
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných členov rady JA SR o postupe pri dištančnom
hlasovaní.
V zmysle čl. 5 ods. 8 Rokovacieho poriadku rady JA SR boli pred zasadnutím členom rady
zaslané všetky hlasovacie lístky. Zaslaný hlasovací lístok je potrebné vytlačiť a upravený
originál hlasovacieho lístka bezodkladne po zasadnutí rady zaslať akadémii na archiváciu. Na
zasadnutí bude pomocou nástrojov platformy ZOOM prítomným členom rady sprístupnený
elektronický hlasovací lístok s rovnakými údajmi, aké obsahuje vopred zasielaný hlasovací
lístok. Následne na výzvu predsedu volebnej komisie člen rady akadémie upraví elektronický
hlasovací lístok v čase vymedzenom pre hlasovanie všetkých prítomných členov rady
akadémie. Predseda volebnej komisie zhodnotí na základe zverejnenej štatistiky priebeh
a výsledky hlasovania. Prítomní členovia rady JA SR hlasujú na zasadnutí priamo označením
kandidáta na vytlačenom hlasovacom lístku. Podrobnejšie informácie k spôsobu a
technickému zabezpečeniu hlasovania podal informatik Ing. Psota, ktorý sa z dôvodu
zabezpečenia riadneho hlasovania zúčastňoval na zasadnutí.
2. Voľba predsedov, členov a náhradných členov skúšobných komisií
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala, že dňa 5. 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 9. zasadnutí rady JA SR vyhlásená voľba predsedov, členov a náhradných členov
skúšobných komisií.
Predsedníčka rady JA SR ďalej uviedla, že v zmysle uznesenia č. 82 zo dňa 10. februára 2021
rada JA SR presunula voľbu predsedov a členov a náhradných členov skúšobných komisií na
ďalšie zasadnutie rady JA SR, aby sa dosiahlo zabezpečenie tajného hlasovania. Vzhľadom na
to, že sa pandemická situácia nezlepšuje a prezenčná forma zasadnutia nie je z dôvodu
závažnosti situácie a prijatých opatrení možná, sa voľba uskutoční dištančne za pomoci
jednej z funkcionalít videokonferenčnej platformy ZOOM, aby bola zachovaná kontinuálnosť
fungovania skúšobných komisií.
V zmysle ustanovení Štatútu a Volebného poriadku majú navrhnutí kandidáti právo na
osobnú prezentáciu pred členmi rady JA SR. Navrhnutí kandidáti boli opätovne oslovení
s možnosťou účasti a osobnej prezentácie na 11. zasadnutí rady JA SR. Toto právo nevyužil
žiadny z oslovených kandidátov.
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo prof. Slašťanovi ako predsedovi volebnej komisie.
Predseda volebnej komisie následne požiadal prítomných členov rady JA SR, aby pristúpili
k tajnej voľbe člena skúšobnej komisie č. 1 prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo priamo na
zasadnutí rady JA SR.
Po hlasovaní prof. Slašťan prítomných informoval, že bolo odovzdaných 8 hlasovacích lístkov,
pričom všetky hlasy boli platné. Jediný navrhnutý kandidát JUDr. Milan Hlušák, PhD. za
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oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a
pracovného práva získal osem hlasov.
Uznesenie č. 89: Rada zvolila JUDr. Milana Hlušáka, PhD. za člena skúšobnej komisie č. 1 na
trojročné funkčné obdobie (17.03.2021 – 16.03.2024) pre oblasť občianskeho práva
hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva.
Predsedníčka rady JA SR zo zvolených členov komisie č. 1 vyhlásila následne voľbu na
predsedu skúšobnej komisie č. 1.
Predseda volebnej komisie následne požiadal prítomných členov rady JA SR, aby pristúpili
k tajnej voľbe predsedu skúšobnej komisie č. 1 buď prostredníctvom aplikácie ZOOM, alebo
priamo na zasadnutí.
Po hlasovaní prof. Slašťan uviedol, že bolo odovzdaných 8 hlasovacích lístkov, všetky boli
platné, v tajnej voľbe získal víťazný kandidát na predsedu skúšobnej komisie č. 1 nasledovný
počet hlasov: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. – 7 hlasov.
Uznesenie č. 90: Rada zvolila za predsedu skúšobnej komisie č. 1 prof. JUDr. Jozefa
Čentéša, PhD. (7 hlasov).
Predseda volebnej komisie následne požiadal prítomných členov rady JA SR, aby pristúpili
k tajnej voľbe člena skúšobnej komisie č. 2 prostredníctvom aplikácie ZOOM a členov rady JA
SR prítomných v Justičnej akadémii na zasadnutí vyzval k úprave hlasovacieho lístka.
Po hlasovaní oznámil prof. Slašťan, že hlasovanie bolo platné, a uviedol počet hlasov
pridelený jednotlivým kandidátom na člena skúšobnej komisie č. 2 za oblasť trestného práva:
JUDr. Rastislav Remeta, PhD. – 3 hlasy
Mgr. Michaela Závodná – 5 hlasov
Uznesenie č. 91: Rada zvolila Mgr. Michaelu Závodnú za členku skúšobnej komisie č. 2 na
trojročné funkčné obdobie (17.03.2021 – 16.03.2024) pre oblasť trestného práva.
Predsedníčka rady JA SR zo zvolených členov komisie č. 2 vyhlásila následne voľbu na
predsedu skúšobnej komisie č. 2.
Predseda volebnej komisie následne požiadal prítomných členov rady JA SR, aby pristúpili
k tajnej voľbe predsedu skúšobnej komisie č. 2 prostredníctvom aplikácie ZOOM, alebo
priamo na zasadnutí.
Po hlasovaní prof. Slašťan uviedol, že bolo odovzdaných 8 hlasovacích lístkov, všetky boli
platné, v tajnej voľbe získal víťazný kandidát na predsedu skúšobnej komisie č. 2 nasledovný
počet hlasov: JUDr. Robert Šorl, PhD. – 6 hlasov. Uviedol tiež, že doc. JUDr. Lucia Žitňanská,
PhD. získala v tajnej voľbe dva hlasy.
Uznesenie č. 92: Rada zvolila za predsedu skúšobnej komisie č. 2 JUDr. Roberta Šorla, PhD.
(6 hlasov).
Následne sa uskutočnila voľba náhradných členov skúšobných komisií. Prof. Slašťan z pozície
predsedu volebnej komisie požiadal prítomných členov rady JA SR, aby pristúpili k tajnej
voľbe náhradníkov skúšobných komisií prostredníctvom aplikácie ZOOM a členov rady JA SR
prítomných v Justičnej akadémii na zasadnutí vyzval k úprave hlasovacieho lístka.
Prof. Slašťan následne uviedol, že hlasovali všetci členovia rady, hlasovanie bolo platné a za
náhradníkov pre jednotlivé oblasti práva boli zvolení nasledovní kandidáti:
Oblasť trestného práva: JUDr. Lýdia Bartošová, PhD. (5 hlasov), JUDr. Marcela Medeková (5
hlasov), JUDr. Rastislav Remeta, PhD. (7 hlasov), JUDr. Marek Zemiar (5 hlasov)
Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného a procesného
práva: JUDr. Elena Remetová (7 hlasov)
Oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva: JUDr. Liliana Škodová (5
hlasov), JUDr. Miroslava Vychovalá (5 hlasov)
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Uznesenie č. 93: Rada zvolila nasledujúcich náhradných členov skúšobných komisií na
trojročné funkčné obdobie (17.03.2021 – 16.03.2024):
JUDr. Lýdia Bartošová, PhD. (5 hlasov) pre oblasť trestného práva
JUDr. Marcela Medeková (5 hlasov) pre oblasť trestného práva
JUDr. Rastislav Remeta, PhD. (7 hlasov) pre oblasť trestného práva
JUDr. Marek Zemiar (5 hlasov) pre oblasť trestného práva
JUDr. Elena Remetová (7 hlasov) pre oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva
procesného, rodinného a procesného práva
JUDr. Liliana Škodová (5 hlasov) pre oblasť správneho práva, správneho súdnictva a
finančného práva
JUDr. Miroslava Vychovalá (5 hlasov) pre oblasť správneho práva, správneho súdnictva a
finančného práva.
Kancelária akadémie zašle informáciu o výsledkoch volieb všetkým kandidátom
elektronickou poštou a uverejní aktuálne zloženie komisií na webovej stránke akadémie.
Menovacie dekréty sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie zašlú zvoleným
predsedom, členom a náhradným členom poštou ako doporučenú zásielku.
3. Vyhlásenie voľby na predsedov, členov a náhradných členov skúšobných komisií
(skúšobné komisie č. 3, 4 a 5)
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že z dôvodu uplynutia funkčného obdobia komisii č. 3 dňa
12.06.2021, štyrom členom komisie č. 4 dňa 12.06.2021, trom členom komisie č. 5, vrátane
jej predsedu, ako aj uplynutia funkčného obdobia trinástim náhradným členom dňa
12.06.2021 je nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti, riadneho rozhodovania skúšobných
komisií a plynulého priebehu odbornej justičnej skúšky vyhlásiť voľbu na predsedov, členov
skúšobných komisií a náhradných členov v súlade s čl. VI ods. 4 a 5 Štatútu. Predsedníčka
rady JA SR navrhla lehotu na predloženie návrhov od oprávnených subjektov v termíne do
23.04.2021 do 14,00 hod., pričom voľba by sa uskutočnila v priebehu mesiaca máj 2021 na
12. zasadnutí rady JA SR.
Zo zasadnutia sa z rodinných dôvodov ospravedlnila doc. Žitňanská a na zasadnutí sa ďalej
zúčastňovalo sedem členov rady JA SR.
Predsedníčka rady JA SR následne otvorila k tomuto bodu diskusiu, vzhľadom na to, že neboli
vznesené žiadne pripomienky, dala predsedníčka rady JA SR o tomto bode programu
hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 94: Rada JA SR vyhlasuje voľbu na predsedov a členov skúšobnej komisie č. 3,
č. 4, č. 5, a náhradných členov skúšobných komisií s tým, že termín na predloženie
kandidátov od subjektov, ktoré rade JA SR kandidátov navrhujú (Súdna rada SR, minister
spravodlivosti SR, generálny prokurátor SR, rada prokurátorov SR), bol určený do
23.04.2021 do 14,00 hodiny. Voľby sa uskutočnia v mesiaci máj 2021 na 12. zasadnutí rady
JA SR.
4. Návrh na schválenie Výročnej správy za rok 2020
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby prítomných členov rady
JA SR informoval o predloženej Výročnej správe za rok 2020.
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Riaditeľ akadémie uviedol, že v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 548/2003 Z. z. predkladá
riaditeľ akadémie rade JA SR Výročnú správu o činnosti akadémie za príslušný kalendárny rok
vždy k 31. marcu. Výročná správa bola spracovaná písomne a všetci členovia rady JA SR sa
s ňou mohli pred zasadnutím riadne oboznámiť.
K samotnému návrhu Výročnej správy riaditeľ akadémie uviedol, že bola spracovaná
zodpovednými vedúcimi zamestnancami, resp. zamestnancami priamo sa podieľajúcimi na
konkrétnych činnostiach, ktoré akadémia vykonáva. Výročná správa obsahuje podstatné
informácie týkajúce sa hlavnej činnosti akadémie, vzdelávania, ako aj informácie o zmenách,
ktoré boli z dôvodu pandémie COVID-19 pre vzdelávací proces v roku 2020 kľúčové, či
informácie o ďalších významných udalostiach roku 2020.
Predsedníčka rady JA SR, že výročná správa za rok 2020 je veľmi podrobne a vyčerpávajúco
spracovaná a sú v nej obsiahnuté všetky relevantné informácie. Prítomní členovia rady JA SR
s uvedeným prejavili súhlas a k predloženej výročnej správe nevyjadrili žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 95: Rada JA SR schvaľuje Výročnú správu o činnosti Justičnej akadémie
Slovenskej republiky za rok 2020.
5. Návrh na doplnenie Študijného plánu na rok 2021
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby následne uviedol ďalšie
podrobnosti k predkladanému návrhu na doplnenie Študijného plánu pre rok 2021.
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že navrhuje do študijného plánu doplniť tri
regionálne vzdelávacie podujatia s názvom „Implementácia probačného plánu, probačného
programu a určovanie intenzity probačných stretnutí podľa priority rizika“ pre probačných
a mediačných úradníkov. Uvedené podujatie bude nadväzovať na celoslovenské podujatie
uskutočnené dňa 16.03.2021. Podujatia budú určené pre menšie skupiny probačných
a mediačných úradníkov (max. 30 účastníkov) podľa ich časovej preferencie z dôvodu
lepšieho pochopenia, nácviku, interaktivity a následnej implementácie prednášaných
praktických usmernení a nových metodík pri výkone probácie v praxi. Lektorom podujatí
bude PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.. Termíny podujatí: 15.4.2021, 22.4.2021 a 29.4.2021.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 96: Rada Justičnej akadémie schvaľuje doplnenie Študijného plánu na rok
2021 o tri vzdelávacie podujatia v dištančnej online forme „Implementácia probačného
plánu, probačného programu a určovanie intenzity probačných stretnutí podľa priority
rizika“ s termínmi konania 15.4.2021, 22.4.2021 a 29.4.2021.
6. Informácia o výsledku výberového konania a návrh kandidáta na vymenovanie na funkciu
zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky
Z dôvodu vzdania sa funkcie zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky sa
v súlade so Zásadami výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej
akadémie Slovenskej republiky uskutočnilo dňa 24. februára 2021 výberové konanie na
funkciu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Do výberového konania
sa prihlásil jeden uchádzač JUDr. Jozef Szabó. Menovaný bol členmi výberovej komisie
označený za úspešného kandidáta.
Predsedníčka rady JA SR požiadala predsedu volebnej komisie, aby znova dozeral na priebeh
hlasovania, keďže o predložení návrhu úspešného kandidáta na funkciu zástupcu riaditeľa
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akadémie na vymenovanie riaditeľovi akadémie v zmysle zákona o Justičnej akadémii rada JA
SR hlasuje tajne.
Prof. Slašťan ako predseda volebnej požiadal o sprístupnenie online hlasovacích lístkov
a prítomných členov rady JA SR vyzval, aby upravili svoje hlasovacie lístky v čase na to
určenom. Po odhlasovaní informoval prítomných členov rady JA SR, že 6 členovia rady
súhlasili s predložením návrhu na vymenovanie úspešného kandidáta JUDr. Jozefa Szabóa za
zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie, jeden člen rady sa zdržal hlasovania.
Uznesenie č. 97: Rada berie na vedomie výsledky výberového konania na funkciu zástupcu
riaditeľa, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. februára 2021 so začiatkom o 13,00 hodine,
a navrhuje riaditeľovi akadémie v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej
akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vymenovať za zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky úspešného
kandidáta, JUDr. Jozefa Szabóa, prokurátora Generálnej prokuratúry SR, ktorý sa súčasne
umiestnil aj ako prvý v poradí.
JUDr. Jozef Szabó sa následne poďakoval za prejavenú dôveru a v súvislosti s prijatým
uznesením uviedol, že v prípade jeho menovania mu zo zákona zaniká funkcia člena rady JA
SR a po vymenovaní funkcie zástupcu riaditeľa sa teší na ďalšiu spoluprácu.
7. Rôzne
Správa o vyhodnotení HVK 12/2020-02/2021
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o podrobnostiach vyplývajúcich z komplexného
materiálu týkajúceho sa priebehu a vyhodnotenia ostatného hromadného výberového
konania, ktoré sa uskutočnilo v termíne 07.12.2020 - 03.02.2021, a ktorý členovia rady
obdržali e-mailom dňa 12. marca 2021.
Riaditeľ akadémie uviedol, že napriek doteraz najnižšej úspešnosti v hromadnom výberovom
konaní možno posledné výberové konanie považovať za úspešné. Celková úspešnosť
uchádzačov sa oproti minulým kolám HVK podstatne znížila (len 10,63 %). Zo štatistického
prehľadu vyplýva, že výsledky uchádzačov v testoch a aj v prípadových štúdiách sú na
najnižšej úrovni doteraz. Dôvodom zníženia úspešnosti môže byť zmena testových otázok,
ktoré boli uverejnené v rovnaký deň ako bolo vyhlásené piate hromadné výberové konanie,
ktorú nemuseli uchádzači dostatočne reflektovať, ale tiež doplnenie a obmena databázy
prípadových štúdií. Riaditeľ akadémie na záver uviedol, že za zmienku stojí aj skutočnosť, že
z celkového počtu 17 úspešných uchádzačov je 9 osôb z právnických profesií mimo rezortu
justície. Prvý krát teda vo výsledkoch neprevažujú uchádzači z justičného prostredia.
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.
Výsledky hodnotenia odborného jazykového vzdelávania v anglickom jazyku a mapovania
záujmu o pokračovanie v odbornom jazykovom vzdelávaní v anglickom jazyku
Riaditeľ akadémie stručne informoval prítomných členov rady JA SR o výsledkoch prieskumu
hodnotenia intenzívnych odborných jazykových kurzov, ktorý Justičná akadémia Slovenskej
republiky realizovala začiatkom marca. Jazykové kurzy prebiehajú on-line v malých skupinách
pravidelne 2-krát týždenne po 90 minút počas pracovných dní, ako ťažiskové aktivity v rámci
projektu OP EVS. Z celkového počtu 202 zapojených účastníkov vyjadrilo viac ako 80 %
spokojnosť s jazykovým vzdelávaním. Riaditeľ akadémie ďalej zdôraznil, že súčasťou
prieskumu bolo aj mapovanie záujmu o ďalšie pokračovanie v jazykovom vzdelávaní na
vyššej úrovni, o ktoré prejavilo záujem až 97 % respondentov z celkového počtu 171
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zapojených účastníkov. Na základe týchto prieskumov je možné v rámci projektu pokračovať
ďalej na tejto vysokej kvalitatívnej úrovni v napĺňaní stanovených cieľov.
Predsedníčka rady JA SR vyjadrila spokojnosť s výsledkami v jazykovom vzdelávaní ako
aj s priebehom jazykového vzdelávania, pričom ako dôvody pozitívneho hodnotenia zo
strany účastníkov vidí najmä zmenu formy z prezenčnej na dištančnú formu.
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie.
8. Záver
Predsedníčka rady JA SR poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a oznámila, že ďalšie
12. zasadnutie rady sa uskutoční dňa 06. mája 2021 (štvrtok) o 13,00 hod.. Forma zasadnutia
sa určí operatívne podľa aktuálnej pandemickej situácie.

V Pezinku dňa 17. marca 2021
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