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Zápisnica 
z 13. zasadnutia Rady Justičnej akadémie dňa 23. septembra 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 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky 

JUDr. Vladimír Javorský, PhD., člen rady, prítomný v Justičnej akadémii Slovenskej republiky 
JUDr. Jozef Kandera, člen rady. prítomný v Justičnej akadémii Slovenskej republiky 
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. Boris Tóth, člen rady, prítomný on-line cez aplikáciu ZOOM 
 
Ďalší prítomní v DP JA SR podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a Rokovacieho poriadku Rady:  
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie 
JUDr. Jozef Szabó, zástupca riaditeľa akadémie 
JUDr. Dagmar Hupková, poverená vedením kancelárie 
 
Ospravedlnení: 
JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen rady 
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., členka rady 
 
 
Navrhnutý program: 
 

1. Otvorenie 

2. Komplexné organizačné zabezpečenie jesenného termínu odborných justičných skúšok 
v roku 2021 

3. Návrh na schválenie pedagogického dozoru na písomnej časti jesenného termínu 

odborných justičných skúšok v roku 2021 

4. Doplnenie Študijného plánu na rok 2021 

5. Rôzne 

Informácia riaditeľa akadémie o príprave Študijného plánu na rok 2022 

 

Informácia riaditeľa o vyhodnotení šiesteho kola hromadného výberového konania 

konaného v júni 2021 

 

Informácia o projekte „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov“ v rámci operačného programu „Efektívna verejná správa“ 

 

6. Záver 
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1. Otvorenie  

Predsedníčka rady JA SR privítala prítomných členov rady JA SR, ako aj riaditeľa akadémie 
a zástupcu riaditeľa akadémie. Osobitne privítala nového člena rady JUDr. Vladimíra 
Javorského, PhD., ktorému odovzdala aj menovací dekrét. Následne skonštatovala, že 13. 
zasadnutie rady JA SR sa realizuje kombinovanou formou z dôvodu aktuálnej pandemickej 
situácie spojenej s koronavírusom, s tým, že traja členovia rady JA SR sa na zasadnutí 
zúčastňujú online, päť členov rady JA SR sa nachádza v priestoroch Justičnej akadémie v 
Pezinku. Zo zasadnutia sa z dôvodu čerpania dovolenky ospravedlnil člen rady JUDr. Jaroslav 
Chlebovič a členka rady doc. Žitňanská sa z pracovných dôvodov prihlási, ak to bude možné, 
neskôr. Predsedníčka rady JA SR konštatovala, že rada JA SR je uznášaniaschopná.  
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 13. zasadnutia rady JA SR 
a vyzvala prítomných na jeho doplnenie. 
Vzhľadom na to, že neboli vznesené žiadne iné návrhy na doplnenie, predsedníčka rady JA SR 
dala o návrhu programu 13. zasadnutia rady JA SR hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI:0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 120: Rada schválila program rokovania 13. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice z 13. zasadnutia rady JA SR JUDr. 
Branislava Pospíšila, ktorý s uvedeným návrhom prejavil súhlas. 
Hlasovanie: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 121: Rada zvolila JUDr. Branislava Pospíšila za overovateľa zápisnice z 13. 
zasadnutia rady JA SR. 
 

2. Komplexné organizačné zabezpečenie jesenného termínu odborných justičných skúšok 
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby prítomných informoval o 
podrobnostiach týkajúcich sa komplexného zabezpečenia jesenného termínu odbornej 
justičnej skúšky.  
Riaditeľ akadémie v súčasnosti akadémia postupuje pri príprave skúšok podľa stanoveného 
rozpisu úloh. V lehote na predkladanie návrhov zaslali a predložili návrhy predložili 
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky a generálny prokurátor Slovenskej republiky 
návrhy na vykonanie odbornej justičnej skúšky v jesennom termíne v celkovom počte 126 
účastníkov. Na jesennom termíne odbornej justičnej skúšky je na základe doručených 
návrhov z MS SR predpokladaná účasť v počte 70 účastníkov (nové návrhy: 25 VSÚ, 4 AS, 
opravná skúška: 17 VSÚ, 2 AS, ďalšia opravná skúška: 13 VSÚ a celá skúška alebo len ústna 
časť skúšky po PN: 9 VSÚ). Účasť na jesennom termíne odbornej justičnej skúšky je na 
základe doručených návrhov z GP SR predpokladaná v počte 56 právnych čakateľov 
prokuratúry. Z celkového počtu prihlásených účastníkov by malo absolvovať 110 účastníkov 
(VSÚ, AS, PČP) písomnú časť, z toho 89 osôb vykonáva celú skúšku, 3 osoby opravujú test 
a niektoré z rozhodnutí, 1 účastník opravuje netrestné rozhodnutie a 17 osôb opravuje iba 
test. Z celkového počtu prihlásených účastníkov vykoná iba ústnu časť skúšky 16 účastníkov. 
Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie ako aj na technické možnosti akadémie a z dôvodu 
vysokého počtu prihlásených účastníkov bola 12. augusta 2021 hlasovaním per rollam 
schválené rozšírenie termínu o jeden deň, t.j. skúška je rozdelená pri písomnej ako aj pri 
ústnej časti do troch dní. Pri rozdelenom počte približne 42 osôb na jeden deň ústnej časti 
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skúšky a pri počte sedem skúšobných komisií, pripadá na jednu komisiu 6 účastníkov. 
Nakoľko sa berie do úvahy v zmysle Skúšobného poriadku (čl. 8 ods. 5), že max. čas skúšania 
jedného uchádzača nesmie presiahnuť 90 minút a čas prípravy uchádzača na každý predmet 
je max. 10 minút (čl. 8 ods. 4), je tento počet účastníkov po rozšírení termínu primeraný a to 
aj vzhľadom na dodržanie pandemických opatrení.  
Riaditeľ akadémie ďalej uviedol, že pri realizovaní ústnej časti skúšky sa bude postupovať pri 
organizácii tak, aby sa dodržali predpísané pandemické opatrenia účinné v čase realizovania 
skúšky, ak bude situácia optimálna, bude skúška prebiehať rovnako ako v jarnom termíne 
2021, t.j. bez zásadných organizačných obmedzení, pri zhoršení situácie predpokladáme 
podobný postup ako pri ústnej časti na jesennom termíne skúšky v minulom roku, čo 
znamená, že príprava účastníkov bude prebiehať mimo miestnosti skúšania, a bude 
vykonávaný aktívny dozor zo strany akadémie. Na záver tohto bodu riaditeľ akadémie doplnil 
informáciu, že sa očakáva aj účasť verejnosti, nakoľko zo strany médií bol prejavený záujem 
zúčastniť sa na skúške. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
3. Návrh na schválenie pedagogického dozoru na písomnej časti jesenného termínu 

odborných justičných skúšok 
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. Pedagogický dozor nad priebehom písomnej časti skúšky vykonávajú 
predsedovia skúšobných komisií, členovia skúšobných komisií a zamestnanci akadémie 
určení rozhodnutím rady akadémie. Vzhľadom na to, že sa písomná časť skúšky uskutoční 
ako pre vyšších súdnych úradníkov a asistentov sudcov, tak aj pre právnych čakateľov 
prokuratúry je potrebné rozšíriť pedagogický dozor aj o prokurátorov, ktorí sú členmi 
skúšobných komisií.  
Predsedníčka rady JA SR navrhla, aby sa za skúšobné komisie za trestnú časť v termíne, kedy 
budú písomnú časť vykonávať vyšší súdni úradníci a asistenti sudcov, ako pedagogický dozor 
na jesennom termíne odbornej justičnej skúšky zúčastnil Dr. Bargel, a ďalej navrhla, aby sa za 
skúšobné komisie pedagogický dozor na skúškach v termíne, kedy budú písomnú časť 
vykonávať právni čakatelia prokuratúry, vykonávali za netrestnú oblasť JUDr. Slavomír Šúrek 
a za trestnú oblasť Dr. Javorský.  
Podpredseda rady JA SR navrhol, aby predsedníčka rady JA SR ako predsedníčka komisie č. 3 
vykonávala pedagogický dozor na písomnej časti skúšky počas všetkých troch dní písomnej 
časti skúšky. 
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 
zástupcovia akadémie, navrhla, aby pedagogický dozor vykonával zástupca riaditeľa 
akadémie Dr. Szabó, ktorý je súčasne aj predsedom skúšobnej komisie č. 4, a zamestnanci 
akadémie doc. Csach, dr. Zavadová, Dr. Čentéšová, Mgr. Kráľovičová, Dr. Mikulová a dr. 
Ivančo.  
Následne prítomní členovia rady JA SR pristúpili k hlasovaniu o návrhoch na pedagogický 
dozor počas písomnej časti jesenného termínu odbornej justičnej skúšky. 
Hlasovanie (Dr. Bargel): 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (Dr. Javorský): 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
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Hlasovanie (Dr. Šúrek): 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Hlasovanie (Dr. Bajánková): 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (Dr. Szabó): 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Hlasovanie (zamestnanci akadémie): 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 122: Rada v súlade s článkom VI. ods. 2 Skúšobného poriadku určila 
predsedníčku skúšobnej komisie č. 3: JUDr. Janu Bajánkovú, člena skúšobnej komisie č. 4 
JUDr. Martina Bargela, člena skúšobnej komisie č. 6: JUDr. Vladimíra Javorského, PhD., 
člena skúšobnej komisie č. 1: JUDr. Slavomíra Šúreka, predsedu skúšobnej komisie č. 4: 
JUDr. Jozefa Szabóa a zamestnancov akadémie doc. Csacha, Dr. Čentéšovú, dr. Zavadovú, 
Mgr. Kráľovičovú, Dr. Mikulovú, dr. Ivanča, ako pedagogický dozor na písomnej časti 
odbornej justičnej skúšky v dňoch 12.10.2021, 13.10.2021 a 14.10.2021.    
 
4. Doplnenie Študijného plánu na rok 2021 
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby následne poskytol 
prítomným ďalšie podrobnosti k predkladanému návrhu na doplnenie Študijného plánu pre 
rok 2021. 
Riaditeľ akadémie uviedol, že navrhuje do študijného plánu doplniť podujatie pod názvom 
„Rekodifikácia súkromného práva – Všeobecná časť občianskeho práva (sympózium)“, ktoré 
sa uskutoční v termíne 25. októbra 2021. Sympózium má dva základné ciele. Prvým je zo 
strany Pracovnej skupiny pre rekodifikáciu občianskeho práva stručne predstaviť pracovný 
návrh niektorých častí všeobecnej časti pripravovaného, rekodifikovaného Občianskeho 
zákonníka. Druhým a hlavným cieľom je diskusia k podnetom a pripomienkam verejnosti 
a odbornej verejnosti, ktoré boli do času konania sympózia pracovnej skupine zaslané. Ide 
o prvé zo série sympózií venovaných rekodifikácii súkromného práva. Ďalšie budú venované 
ďalším čiastkovým návrhom, v závislosti od toho, ako budú tieto sprístupňované zo strany 
pracovnej skupiny. Lektormi vzdelávacieho podujatia budú doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. 
LLM., JUDr. Juraj Gyárfáš, PhD. LLM., JUDr. Milan Hlušák, PhD., doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. 
Ph.D., Mgr. Michal Novotný, doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.  
Riaditeľ akadémie ďalej uviedol, že pred zasadnutím bol členom rady JA SR doručený ešte 
jeden návrh na doplnenie Študijného plánu pre rok 2021. Predmetom tohto návrhu je 
podujatie s názvom „Náhrada nemajetkovej ujmy v trestnom konaní“ v termíne 09.11.2021, 
ktoré by sa malo venovať špecifickým otázkam náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej 
trestnou činnosťou, s dôrazom na vybrané nedbanlivostné ako aj úmyselné trestné činy. 
Lektorom podujatia bude JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.  
Obidve vzdelávacie podujatia budú otvorené pre celú cieľovú skupinu, primárne pre sudcov 
a prokurátorov, a sekundárne pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcov a právnych 
čakateľov prokuratúry. Forma oboch podujatí bude určená v závislosti od aktuálnej 
pandemickej situácie, ak to pandemická situácia dovolí, budú sa podujatia organizovať 
v Justičnej akadémii v Pezinku hybridnou formou.  
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Predsedníčka rady JA SR v diskusii uviedla, že sa prihovára za hybridnú formu minimálne pri 
prvom navrhovanom podujatí, nakoľko ide o veľmi aktuálnu a dôležitú tému, ktorá naozaj 
pritiahne pozornosť veľkého množstva ľudí, keďže rekodifikácia súkromného práva je 
dlhodobo predmetom všeobecného záujmu. Súčasne uviedla, že táto hybridná forma je 
vhodnou aj z dôvodu, že prezenčné podujatia sú akadémiou v súčasnosti realizované 
v zmysle súčasných pandemických opatrení v režime „Kompletne očkovaní“ a nie všetci 
zástupcovia cieľovej skupiny, ktorí by mali záujem, budú spĺňať toto kritérium. 
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 123: Rada Justičnej akadémie schvaľuje doplnenie Študijného plánu na rok 
2021 o vzdelávacie podujatie s názvom „Rekodifikácia súkromného práva – Všeobecná časť 
občianskeho práva (sympózium)“ v termíne 25.10.2021 a o vzdelávacie podujatie s názvom 
„Náhrada nemajetkovej ujmy v trestnom konaní“ v termíne 09.11.2021, obidve 
v dištančnej alebo prezenčnej forme, určenej podľa aktuálnej pandemickej situácie.  
 

5. Rôzne 

Informácia riaditeľa akadémie o príprave Študijného plánu na rok 2022 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o príprave Študijného plánu na rok 2022. Uviedol, 
že primárnym zámerom je vniesť do vzdelávania interaktivitu a aktívnejšie členenie tém 
podľa špecializácie a profesijných záujmov cieľovej skupiny. Realizovanie vzdelávacích 
podujatí sa plánuje ako v prezenčnej forme, tak aj v dištančnej forme, a to aj v nadväznosti 
na prijatú stratégiu európskej odbornej justičnej prípravy na roky 2021 - 2024 pod názvom 
„Zabezpečenie spravodlivosti v EÚ - stratégia európskej odbornej justičnej prípravy na roky 
2021 – 2024“. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať pomocou on-line nástroja „ZOOM“ a v 
prípade ukončenia centrálneho verejného obstarávania ministerstvom spravodlivosti aj 
prostredníctvom aplikácie CISCO Webex. Aj v roku 2022, v rámci plnenia programového 
vyhlásenia vlády, kde je stanovené podporovanie vzdelávania sudcov a justičných 
zamestnancov s dôrazom na etické požiadavky výkonu funkcie sudcu a mäkké zručnosti pri 
využití interaktívnych foriem vzdelávania, sa plánuje vzdelávanie v oblasti profesijnej etiky a 
tiež rozšírenie kurzov na posilnenie mäkkých zručností cieľovej skupiny. Študijný plán by mal 
zohľadniť aj lepšie členenie rozdelenia tém podľa potrieb cieľovej skupiny tak, aby bola 
podporená predovšetkým účasť prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry na 
vzdelávacích podujatiach organizovaných akadémiou, ale tiež funkčne mladých sudcov, či 
funkčne najstarších sudcov. Riaditeľ akadémie ďalej uviedol, že hlavným cieľom študijného 
plánu na rok 2022 má byť dosiahnutie komplexného a rôznorodého programu vzdelávania, 
ktorý sleduje trendy právnického vzdelávania, zohľadňujúc pritom primerane aj výzvy, ktoré 
vyplývajú zo spoločenskej situácie, a efektívne reagujú na naliehavé potreby cieľovej skupiny 
vo vzťahu k doplneniu tém, metód a foriem vzdelávania. Študijný plán bude predložený na 
schválenie Rady JA SR po jeho dopracovaní na najbližšie rokovanie rady.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila rozpravu a hneď ako prvá uviedla, že je potrebné do 
lektorskej činnosti zapojiť aj sudcov či prokurátorov, nakoľko sa zväčša lektorskej činnosti pre 
akadémiu venujú akademici, čo podľa jej názoru nie je postačujúce. Súčasne oslovila aj 
členov rady JA SR Dr. Greguša, Dr. Tótha a Dr. Javorského, aby sa tiež iniciatívne zapojili do 
vzdelávacieho procesu či už návrhom tém alebo ako lektori.  
Dr. Greguš sa vyjadril kladne k návrhu predsedníčky rady JA SR a určite kvituje tento nápad, 
už sa o tom bavili aj v rámci kolégia na Krajskom súde v Nitre.  
Dr. Tóth uviedol, že oboznámi kolegov z Krajského súdu v Bratislave a dá vedieť výsledok.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
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Informácia riaditeľa akadémie o vyhodnotení šiesteho kola hromadného výberového 
konania konaného v júni 2021 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o podrobnostiach vyplývajúcich z komplexného 
materiálu týkajúceho sa priebehu a vyhodnotenia šiesteho hromadného výberového 
konania, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 21. júna 2021 až 1. júla 2021, ktorý dostali členovia 
rady e-mailom 17. septembra 2021. V porovnaní s predchádzajúcimi kolami hromadných 
výberových konaní je možné badať pokles úspešnosti uchádzačov tak v jednotlivých etapách 
výberového konania, ako aj v celkovom pohľade. Šieste kolo HVK sa vyznačovalo druhou 
najnižšou úspešnosťou uchádzačov na HVK vôbec. Ako ďalej riaditeľ akadémie informoval, 
celková úspešnosť uchádzačov sa oproti minulým kolám HVK podstatne znížila a celkový 
výsledok HVK po oboch častiach bol 13,45 %. V roku 2021 boli do uskutočnenia šiesteho kola 
HVK podklady pre písomnú časť výberového konania aktualizované a spracované do podoby 
zodpovedajúcej ustanoveným kritériám z roku 2020, predovšetkým vo vzťahu k náročnosti 
(vrátane formulačného štýlu, kritérií na preverovaný obsah či zdrojových podkladov). Riaditeľ 
akadémie ďalej stručne uviedol závery ku každej časti výberového konania, uvedené 
v zaslanom materiáli. 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. 
Predsedníčka rady JA SR otvorila k predmetnému bodu rozpravu s tým, že požiadala dvoch 
členov rady JA SR, ktorí sú súčasne aj predsedovia krajských súdov, aby sa k zaslanému 
materiálu ako aj k samotnému priebehu výberových konaní vyjadrili z tejto ich pracovnej 
pozície.  
Dr. Greguš uviedol, že sa zúčastnil výberového konania ako člen komisie a že nastal len 
technický problém, ktorý bol Justičnou akadémiou obratom odstránený. V diskusii ďalej 
uviedol, že výberových konaní sa primárne zúčastňujú vyšší súdni úradníci, v menšom počte 
aj advokáti, ktorí sa učia nárazovo. Domnieva sa, že je potrebné sa zamyslieť skôr nad tým 
systémom prípravy pred samotným hromadným výberovým konaním. Tiež doplnil, že je 
potrebné priebežne kontrolovať podklady pre písomnú časť výberového konania, aby 
nedochádzalo k obsahovým nezrovnalostiam.  
Dr. Tóth nadviazal na Dr. Greguša s tým, že zo skúsenosti Krajského súdu v Bratislave je 
možné povedať, že hneď pri teste sa prejavili slabé stránky vo vzťahu k nepripravenosti 
zástupcov justičného prostredia. Testové otázky sú široko koncipované, a teda je potrebné 
zamyslieť sa nad skutočnosťou, či je problém v tom, že sa uchádzači takémuto širokému 
záberu nevenujú v praxi, alebo je to práve z dôvodu nárazového učenia, alebo všeobecne ich 
nepripravenosti. Vyšší súdni úradníci sú podľa jeho názoru v súčasnom systéme určení na 
výkon určitého typu práce, a v tom nie je zahrnutý čas na ich osobitnú odbornú prípravu. 
Pokiaľ ide o ostatné fázy výberového konania, preklad z cudzieho jazyka naďalej považuje za 
diskvalifikačný prvok.  
Predsedníčka rady JA SR skonštatovala, že podklady vytvárané Justičnou akadémiou sú pre 
uchádzačov zložité nie vždy len z dôvodu ich nejednotnej náročnosti, ale aj kvôli 
nedostatočnej pripravenosti uchádzačov, avšak legislatívne uchopenie tohto problému je 
v rukách niekoho iného. 
Dr. Kandera uviedol, že argumentácia je jasná a naskytá sa porovnanie s prípravou právnych 
čakateľov prokuratúry. Samozrejme, ak má vyšší súdny úradník svoju agendu, ktorú musí 
vykonávať a plniť v jej rámci úlohy, musí byť jednostranne zameraný a na priebežne 
vzdelávanie aj v iných oblastiach mu jednoducho neostáva čas.  
Dr. Greguš doplnil, že priebežné preskúšavanie vyšších súdnych úradníkov je potrebné, 
a najjednoduchšie riešenie nízkej úspešnosti vyšších súdnych úradníkov nielen pri 
výberových konaniach, ale už aj pred tým pri odbornej justičnej skúške. Zastáva názor, že je 
potrebné sa zamyslieť nad tým, ako možno posunúť odbornosť uchádzačov na justičných 
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skúškach ako aj výberových konaniach. Tiež spomenul, že k tomuto sa členovia rady JA SR už 
vyjadrovali aj na predchádzajúcom zasadnutí. 
Riaditeľ akadémie uviedol, že akadémia vypočula hlasy zvonku, a to, čo bolo z pohľadu 
akadémie akceptovateľné, bolo priebežne do obsahu databáz zapracované. Ďalej uviedol, že 
vo vzťahu k návrhu vyhlášky ministerstva spravodlivosti, upravujúcej postup pri výberových 
konaniach, boli predložené rozsiahle pripomienky zo strany akadémie a teraz je v rukách 
ministerstva, ako sa s pripomienkami vysporiada a zohľadní ich v rámci medzirezortného 
pripomienkového konania. Riaditeľ akadémie nadviazal na Dr. Greguša a uviedol, že aj podľa 
jeho názoru je potrebné sa zaoberať otázkou stupňa priebežnej pripravenosti vyšších 
súdnych úradníkov, ktoré by podľa jeho názoru mali preverovať práve krajské súdy.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 

 

Informácia riaditeľa akadémie o projekte „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania 
sudcov a justičných zamestnancov“ v rámci operačného programu „Efektívna verejná 
správa“ 
Riaditeľ akadémie informoval o skutočnostiach súvisiacich so zmenou projektu, ktorá bola 
nevyhnutná predovšetkým z dôvodu nemožnosti realizovať ťažiskové zahraničné aktivity 
počas trvania pandémie covid-19. Zmena projektu bola schválená, pričom jej predmetom 
bolo primárne predĺženie projektu do novembra 2022. V rámci projektu sa v ďalšom období 
predpokladá aj nadstavbové pokračovanie v kurzoch anglického jazyka, ktoré majú byť 
súčasne prípravou pre medzinárodnú jazykovú skúšku anglického jazyka. Zásadnou zmenou 
má byť aj obstaranie techniky na zabezpečenie hybridného vzdelávania, t.j. vzdelávania 
kombinujúceho prezenčné ako aj dištančné prvky.  
Následne riaditeľ akadémie prítomných informoval o zrealizovaných, ako aj o pripravovaných 
aktivitách v tomto roku. Počas mesiacov jún až august 2021 sa zrealizovalo päť vzdelávacích 
jazykových podujatí pobytovou formou v priestoroch rezortu Village Hanuliak v obci Belá v 
okrese Žilina. Jednalo sa o dve trojdňové vzdelávacie podujatia v anglickom jazyku, dve letné 
jazykové školy anglického jazyka a jedna letná jazyková škola francúzskeho jazyka. Na týchto 
podujatiach sa spolu zúčastnilo 145 účastníkov (45 sudcov, 32 prokurátorov, 56 vyšších 
súdnych úradníkov, 8 asistenti sudcu, 2 justiční čakatelia a 2 právni čakatelia prokuratúry). V 
ďalšom období sa pokračuje s aktivitami celoživotného vzdelávania podľa plánu realizácie 
vzdelávacích aktivít. Z plánovaných aktivít celoživotného vzdelávania budú priebežne na 
základe súhlasu lektorov vyhotovované aj nahrávky pre potreby Mediatéky, kde je v 81 
nahrávok, a do konca roka je plánované doplnenie mediatéky o ďalších 20 nahrávok. V 
mesiacoch september až november je plánovaných deväť individuálnych vyslaní na 
jednomesačné individuálne stáže na Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ, Súdny dvor EÚ a na 
Európsky súd pre ľudské práva. Plánované sú aj individuálne stáže na Európskej prokuratúre 
v Luxemburgu. Všetky vyslania sa uskutoční len, ak to pandemická situácia dovolí. 
Pokiaľ ide o aktuálne čerpanie v projekte, to k 31.08.2021 predstavuje 42,25 % z celkovej 
výšky nenávratného príspevku a je možné očakávať, že ani v tomto roku nebude naplnená 
suma čerpania predpokladaná na začiatku tohto roka. Dôvodom je nemožnosť realizovať 
predovšetkým zahraničné aktivity, ktoré pokrývajú značnú časť z nenávratného finančného 
príspevku. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 

 

V rámci bodu rôzne požiadali predsedníčku JA SR o slovo ešte riaditeľ akadémie ako aj 
zástupca riaditeľa akadémie. 
 
Riaditeľ akadémie prítomných oboznámil s obsahom listu predsedu Súdnej rady Slovenskej 
republiky, ktorým informoval Justičnú akadémiu o vytvorení platformy frankofónnych 
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sudkýň a sudcov, ktorí prejavili záujem o intenzívnejšie vzdelávanie vo francúzskom jazyku 
s osobitným zreteľom na právo EÚ, Rady Európy a tiež doktrinálnych rozhodnutí ich súdnych 
orgánov. Listom tiež požiadal akadémiu o poskytnutie priestorov na realizovanie podujatí 
v pravidelných dvojmesačných intervaloch s tým, že prvé takéto stretnutie sa má uskutočniť 
už v koncom novembra tohto roka. Súčasťou listu je aj zámer, ktorý podrobne popisuje 
plánované spôsoby vzdelávania v rámci vytvorenej platformy. 
Riaditeľ akadémie ďalej uviedol, že Justičná akadémia realizovala aj v minulosti vzdelávanie 
vo francúzskom jazyku (počet účastníkov bol dlhodobo pod 10) z vlastných rozpočtových 
zdrojov. V minulosti sa tiež realizovalo jazykové vzdelávanie pre širší okruh záujemcov (aj 
mimo justičného prostredia) v rámci spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí v rokoch 
2016-2017. Akadémia má od roku 2019 možnosti realizovať jazykové vzdelávanie vo 
francúzskom jazyku v rámci projektu financovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho 
fondu, a to buď vo forme trojdňových alebo päťdňových pobytových aktivít pre maximálne 
20 účastníkov. Justičná akadémia v kontexte uvedeného pripraví odpoveď pre predsedu 
Súdnej rady, kde navrhne konkrétne aktivity nielen v kontexte vytvorenie frankofónnej 
platformy, ale aj v kontexte vlastných vzdelávacích aktivít, aby nedochádzalo ku kolízii 
v rámci vzdelávacieho procesu.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie.  

 

Zástupca riaditeľa akadémie prítomných informoval, že vo vzťahu k dištančnému vzdelávaniu 
stále prebiehajú procesy obstarávania, ktoré nie sú závislé na akadémii. Vo vzťahu 
k existujúcej a akadémiou využívanej aplikácii ZOOM je účasť prokurátorov a právnych 
čakateľov prokuratúry na vzdelávacích aktivitách realizovaných akadémiou nízka, nakoľko 
bola prokuratúra z dôvodu odporúčania NBÚ nútená obmedziť jej využívanie z dôvodu 
bezpečnostného rizika úniku údajov. Pokiaľ však ide o reálnu účasť prokurátorov a právnych 
čakateľov prokuratúry na dištančnom vzdelávaní, má vedomosť o tom, že sa zúčastňuje na 
podujatí aj viacero prokurátorov, avšak cez portál akadémie je prihlásený skutočne len 
jeden. Požiadal preto Dr. Kanderu, ako prvého námestníka generálneho prokurátora, aby sa 
naozaj zabezpečil prístup do siete mimo domény genpro.gov.sk, aby tá účasť zástupcov 
prokuratúry na vzdelávacom procese akadémie zodpovedala realite. Riaditeľ akadémie sa k 
návrhu Dr. Szabóa pripojil.  
Dr. Kandera uviedol, že uvedenú požiadavku prednesie na operatívnej porade s generálnym 
prokurátorom a výsledok oznámi Justičnej akadémii ako aj rade JA SR.  
 
6. Záver 

Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí 
a oznámila, že ďalšie 14. zasadnutie rady JA SR sa uskutoční dňa 11.11.2021 (štvrtok) o 13.00 
hod. Forma zasadnutia sa určí operatívne podľa aktuálnej pandemickej situácie. 
 
 
V Pezinku 23. septembra 2021 
 
 
Zapísala: Mgr. Dominika Zavadová, PhD. 
 
 
Overil: JUDr. Branislav Pospíšil 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


