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Zápisnica 
z 8. zasadnutia Rady Justičnej akadémie dňa 27. októbra 2020 so začiatkom o 13.00 hod. 

v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku 
a prostredníctvom on-line aplikácie 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. Jaroslav Chlebovič, 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 on-line cez aplikáciu ZOOM 
JUDr. Boris Tóth, člen rady, prítomný on-line cez aplikáciu ZOOM  
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady, prítomný on-line cez aplikáciu ZOOM 
 
Ospravedlnený:  
JUDr. Peter Odaloš, člen rady  

 

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 
 
Navrhnutý program:  
 

1. Otvorenie 
2. Informácia o výsledku prihlásenia do výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa 

Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
3. Vyhodnotenie hromadného výberového konania (07.09.2020 – 02.10.2020) 
4. Vyhodnotenie náhradného jarného termínu a jesenného termínu odbornej justičnej 

skúšky v roku 2020 
5. Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky a 

Skúšobného poriadku Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
6. Návrh na doplnenie Študijného plánu pre rok 2020 – Organizovanie okrúhleho stola 

„Hromadné výberové konania – ako ďalej?“ so zameraním na poznatky aplikačnej praxe 
7. Rôzne 

Informácia riaditeľa o aktuálnom priebehu realizácie projektu „Rozvoj systému 
špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v rámci operačného 
programu „Efektívna verejná správa“ – Jazykové vzdelávanie a letné jazykové školy 
 

Informácia riaditeľa o stave čerpania finančných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2020  
 

8. Záver 
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1. Otvorenie 
Predsedníčka rady JA SR privítala prítomných členov rady JA SR a riaditeľa akadémie, pričom 
skonštatovala, že 8. zasadnutie rady JA SR sa realizuje kombinovanou formou z dôvodu 
aktuálnej epidemickej situácie spojenej s koronavírusom, s tým, že šesť členov rady JA SR sa 
na zasadnutí zúčastňuje online, prof. Slašťan sa zúčastní zasadnutia neskôr a dvaja členovia 
rady JA SR sa nachádzajú v priestoroch Justičnej akadémie v Pezinku. Predsedníčka rady JA 
SR uviedla, že zo zasadnutia sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil člen rady JA SR JUDr. 
Peter Odaloš a ďalej konštatovala, že rada JA SR je uznášania schopná.  
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 8. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. 
Vzhľadom na to, že neboli vznesené žiadne návrhy na doplnenie, predsedníčka rady JA SR 
dala o návrhu programu 8. zasadnutia rady JA SR hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 59: Rada schválila program rokovania 8. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice zo 8. zasadnutia rady JA SR JUDr. 
Branislava Pospíšila, ktorý s uvedeným návrhom prejavil súhlas. 
Hlasovanie: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 60: Rada zvolila JUDr. Branislava Pospíšila za overovateľa zápisnice z 8. 
zasadnutia rady JA SR. 
 

2. Informácia o výsledku prihlásenia do výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných, že na základe uznesenia č. 39 zo dňa 
02.06.2020 bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa s termínom 
konania výberového konania v mesiaci október 2020. Informácia o uvedenom výberovom 
konaní bola v zmysle Zásad výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa 
Justičnej akadémie SR (ďalej aj „Zásady“) 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 do výberového konania bola 
stanovená do 15. októbra 2020 do 10,00 hod.. V uvedenej lehote nebola doručená žiadna 
prihláška uchádzača, ktorý by sa o predmetnú funkciu zaujímal. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti predsedníčka rady JA SR uviedla, že je potrebné znova vyhlásiť výberové konanie 
podľa § 7 písm. a), b) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a čl. I Zásad, aby sa 
nadviazalo už na nové vedenie Generálnej prokuratúry. Predsedníčka rady JA SR preto 
navrhla, aby sa výberové konanie uskutočnilo dňa 24. februára 2021 o 10,00 hod. 
v priestoroch Justičnej akadémie v Pezinku s tým, že lehota na zasielanie prihlášky bude do 
29. januára 2021 do 12,00 hod..  
O vyhlásení výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky dala následne predsedníčka rady JA SR hlasovať. 
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 61: Rada vyhlasuje výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa s 
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termínom konania výberového konania dňa 24. februára 2021 o 10,00 hod. v Justičnej 
akadémii v Pezinku, s lehotou na zaslanie prihlášky do výberového konania 29. januára 
2021 do 12,00 hod.. 
 
Do aplikácie ZOOM sa prihlásil prof. Slašťan, ktorý sa ďalej zúčastňoval zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že v zmysle čl. IV Zásad výberové konanie uskutočňuje 
výberová komisia zložená z piatich členov rady JA SR. Výberová komisia, okrem uskutočnenia 
výberového konania posudzuje v zmysle čl. V Zásad aj predložené žiadosti uchádzačov 
z formálneho hľadiska a min. 7 dní pred uskutočnením výberového konania predseda 
výberovej komisie pozve uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky na výberové konanie. 
Predsedom výberovej komisie je predseda rady JA SR. 
Následne informovala, že v zmysle uznesenia č. 40 boli tajným hlasovaním na 6. zasadnutí 
rady JA SR dňa 02. júna 2020 zvolení členovia výberovej komisie v zložení JUDr. Martin 
Bargel, JUDr. Jozef Szabó, JUDr. Peter Odaloš, JUDr. Branislav Pospíšil, pričom ďalej uviedla, 
že ako predsedníčka rady JA SR je aj predsedníčkou výberovej komisie v súlade s článkom IV 
Zásad. 
Predsedníčka rady JA SR otvorila rozpravu, najmä pokiaľ ide o potvrdenie už skôr kreovanej 
výberovej komisie, prípadne na zmeny v jej zložení zo strany členov rady JA SR. 
Následne dala predsedníčka rady JA SR hlasovať o zložení komisie pre vyhlásené výberové 
konanie.  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 62: Rada potvrdzuje zloženie výberovej komisie na funkciu zástupcu riaditeľa, 
členmi ktorej sú  JUDr. Jozef Szabó, JUDr. Peter Odaloš, JUDr. Martin Bargel, JUDr. 
Branislav Pospíšil s tým, že JUDr. Jana Bajánková ako predsedníčka Rady je súčasne aj 
predsedníčkou výberovej komisie v súlade s článkom IV Zásad výberového konania na 
funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky. 
 
3. Vyhodnotenie hromadného výberového konania  
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby uviedol podrobnejšie 
informácie k hromadnému výberovému konaniu.  
Riaditeľ akadémie prítomných členov rady JA SR informoval, že v dňoch 07. septembra 2020 
až 02. októbra 2020 sa uskutočnilo štvrté hromadné výberové konanie na voľné miesta 
sudcov s tým, že Justičná akadémia Slovenskej republiky sa zapojila do hromadného 
výberového konania ako správca určených databáz pre písomnú časť výberového konania. 
Konštatoval, že z celkového pohľadu možno považovať štvrté kolo HVK za úspešné, a to aj 
napriek tomu, že ide o doteraz najnižšiu úspešnosť uchádzačov na HVK vôbec. Celkový 
výsledok HVK po oboch častiach bol 18,71 % a celková úspešnosť uchádzačov sa oproti 
minulým kolám HVK znížila. Po písomnej časti sa úspešnosť uchádzačov štatisticky znížila 
oproti úspešnosti v predchádzajúcich kolách (2017 – 19,68 %; 2018 – 24,30 %; 2019 – 30,60 
%, 2020 – 20,65 %), to isté platí aj o celkovej úspešnosti po ústnej časti (v rokoch 2017 a 
2018 bola úspešnosť viac ako 19 %, v roku 2019 cca 27 %, v roku 2020 je necelých 19 %). 
Riaditeľ akadémie ďalej krátko zosumarizoval štatistické ukazovatele jednotlivých častí 
písomnej časti hromadného výberového konania a vo zvyšku odkázal prítomných členov rady 
JA SR na vopred zaslaný pracovný materiál, ktorý veľmi podrobne popisuje jednotlivé časti 
písomnej časti posledného hromadného výberového konania.  
Riaditeľ akadémie zdôraznil prítomným členom rady JA SR aj návrh a odporúčanie zo strany 
akadémie, ktorý bol zapracovaný aj v pracovnom materiáli, aby sa vytvoril priestor na prácu 
s členmi výberových komisií tak, aby sa zjednotilo rozhodovanie komisií o výsledku 
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jednotlivých častí skúšky naprieč ôsmimi krajmi, v ktorých sa hromadné výberové konanie 
realizuje. Záverom riaditeľ akadémie uviedol, že rád zodpovie na prípadné otázky prítomných 
členov rady JA SR k zaslanému pracovnému materiálu je prítomným členom rady JA SR.  
Vzhľadom na to, že sa do rozpravy nikto neprihlásil, predsedníčka rady JA SR uviedla, že 
jeden z ďalších bodov programu zasadnutia na tieto informácie nadväzuje.  
Rada akadémie zobrala uvedené informácie na vedomie.  
 

4. Vyhodnotenie náhradného jarného termínu a jesenného termínu odbornej justičnej 
skúšky v roku 2020 

Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby prítomných informoval o 
vyhodnotení náhradného jarného termínu a jesenného termínu odbornej justičnej skúšky.  
Riaditeľ akadémie sa poďakoval predsedníčke rady JA SR za slovo a stručne informoval 
prítomných členov rady JA SR o výsledkoch oboch termínov odbornej justičnej skúšky (ďalej 
aj „OJS“), konaných v septembri a októbri 2020.  
 
Na písomnej časti náhradného termínu OJS sa v dňoch 22. septembra 2020 a 23. septembra 
2020 zúčastnilo 63 účastníkov (50 VSÚ, 6 AS NS SR a 7 PČP). Písomný test sa prvý krát 
vypracovával a vyhodnocoval elektronicky, pričom neprospelo 49 účastníkov (44 VSÚ, 4 AS 
NS SR, 1 PČP), prospelo 13 účastníkov (6 VSÚ, 2 AS NS SR, 5 PČP) a 1 právny čakateľ 
prokuratúry prospel s vyznamenaním.  
Trestné rozhodnutie vypracovávalo 34 účastníkov, pričom 3 vyšší súdni úradníci neprospeli, 
21 účastníkov prospelo (19 VSÚ, 2 AS NS SR) a 10 účastníkov prospelo s vyznamenaním (7 
VSÚ, 2 AS NS SR, 1 PČP).  
Netrestné rozhodnutie vypracovávalo 33 účastníkov, z toho 2 vyšší súdni úradníci neprospeli, 
26 účastníkov prospelo (22 VSÚ, 3 AS NS SR, 1 PČP) a 5 účastníkov prospelo s vyznamenaním 
(4 VSÚ, 1 AS NS SR).  
Celkom na písomnej časti náhradného termínu OJS neprospelo 49 účastníkov (33 VSÚ a 3 AS 
NS SR), z toho 44 účastníkov neprospelo v odbornom teste (39 VSÚ, 4 AS NS SR, 1 PČP), 3 
vyšší súdni úradníci neprospeli v odbornom teste a vypracovaní trestného rozhodnutia a 2 
vyšší súdni úradníci neprospeli v odbornom teste a vypracovaní netrestného rozhodnutia.  
Na ústnej časti náhradného termínu OJS, ktorá sa uskutočnila dňa 30. septembra 2020, sa 
zúčastnilo 22 účastníkov (14 VSÚ, 2 AS NS SR, 6 PČP). Z uvedeného počtu 4 účastníci (1 VSÚ, 
3 PČP) prospeli s vyznamenaním a prospelo 18 účastníkov (13 VSÚ, 2 AS NS SR, 3 PČP). 
 
Následne riaditeľ akadémie informoval prítomných členov rady JA SR o výsledkoch 
jesenného termínu odbornej justičnej skúšky.  
Na písomnej časti jesenného termínu odbornej justičnej skúšky sa dňa 08. októbra 2020 
zúčastnilo 36 účastníkov (25 VSÚ, 1 JČ, 9 AS NS SR, 1 PČP). Písomného testu, ktorý sa konal 
elektronickou formou, sa zúčastnilo 36 účastníkov, 20 účastníkov (12 VSÚ, 1 JČ, 6 AS NS SR, 1 
PČP) neprospelo, prospelo 13 účastníkov (11 VSÚ, 2 AS NS SR) a 3 účastníci (2 VSÚ, 1 AS NS 
SR) prospeli s vyznamenaním.  
Trestné rozhodnutie vypracovávalo 30 účastníkov. Neprospeli 4 účastníci (2 VSÚ, 2 AS NS 
SR), 22 účastníkov prospelo (15 VSÚ, 1 JČ, 6 AS NS SR) a 4 vyšší súdni úradníci prospeli 
s vyznamenaním.  
Netrestné rozhodnutie vypracovávalo 33 účastníkov, pričom 1 asistent sudcu neprospel, 25 
účastníkov prospelo (18 VSÚ, 6 AS NS SR, 1 PČP) a 6 účastníkov prospelo s vyznamenaním (4 
VSÚ, 1 JČ, 1 AS NS SR). 
Celkom na písomnej časti jesenného termínu OJS neprospelo 20 účastníkov (12 VSÚ, 1 JČ, 6 
AS NS SR, 1 PČP), z toho 15 účastníkov neprospelo v odbornom teste (10 VSÚ, 1 JČ, 3 AS NS 
SR, 1 PČP), 4 účastníci neprospeli v odbornom teste a vypracovaní trestného rozhodnutia (2 
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VSÚ, 2 AS NS SR) a 1 AS NS SR neprospel v odbornom teste a vypracovaní netrestného 
rozhodnutia. 
Ústnej časti jesenného termínu odbornej justičnej skúšky sa dňa 15. októbra 2020 zúčastnilo 
19 účastníkov. Z uvedeného počtu prospeli s vyznamenaním 5 účastníci (4 VSÚ, 1 AS NS SR), 
prospelo 10 účastníkov (9 VSÚ, 1 AS NS SR) a neprospeli 4 účastníci (3 VSÚ, 1 AS NS SR). 
Po uvedených informáciách predsedníčka rady JA SR otvorila k danému bodu rozpravu.  
Vzhľadom na to, že sa do rozpravy nikto neprihlásil, predsedníčka rady JA SR uviedla, že zo 
skúseností z posledných dvoch termínov justičných skúšok vzišla aj potreba úpravy interných 
predpisov, čo bude predmetom ďalšieho rokovania rady JA SR.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
  
5. Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky a 

Skúšobného poriadku Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
Predsedníčka rady JA SR oboznámila prítomných, že rade JA SR boli zo strany akadémie 
predložené na schválenie zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Rady Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky a Skúšobného poriadku Justičnej akadémie Slovenskej republiky.  
Predsedníčka rady JA SR navrhla začať s návrhmi na doplnenie Rokovacieho poriadku Rady 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Navrhované zmeny si vyžiadal súčasný vývoj 
pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19, kedy z dôvodu mimoriadnej situácie 
a vyhláseného núdzového stavu nie je možné realizovať zasadnutia rady JA SR klasickou 
prezenčnou formou a je potrebné pre takéto výnimočné prípady upraviť možnosti rokovania 
rady JA SR s využitím moderných technických prostriedkov na prenos obrazu a zvuku.  
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že k návrhu zo strany akadémie boli predložené aj 
pripomienky zo strany prof. Slašťana a požiadala ho o vyjadrenie k jeho pripomienkam.  
Prof. Slašťan uviedol, že jeho návrh sa zameriava na takú situáciu, ktorá si vyžaduje iný 
spôsob realizovania zasadnutia rady aj mimo mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. 
Nemusí sa to vôbec týkať vyslovene celého zasadnutia, ale len konkrétnej veci, ktorú bude 
treba prerokovať, aj keď nebude treba na to komplexne zasadnutie rady.  
V následnej diskusii boli vznesené pozmeňovacie pripomienky a návrhy prítomných členov 
rady JA SR. Všetky zmeny týkajúce sa článkov upravujúcich formu zasadnutia rady akadémie, 
jeho prípravy a hlasovaniach na zasadnutí rady JA SR ako aj mimo zasadnutia rady boli 
prijímané samostatne, pričom všetky prijaté návrhy boli na zasadnutí rady JA SR zapracované 
priamo do Rokovacieho poriadku na zasadnutí rady JA SR.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 63: Rada schvaľuje Rokovací poriadku Rady Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky s účinnosťou odo dňa 27. októbra 2020. 
 

Predsedníčka rady JA SR prítomných členov informovala, že doplnenie Skúšobného poriadku 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky nadväzuje na skúsenosti z náhradného aj jesenného 
termínu OJS. V zmysle uvedeného boli akadémiou spracované návrhy zmien a doplnení s 
tým, že materiál bol predložený všetkým členom rady JA SR elektronicky s možnosťou 
zasielania pripomienok k predloženým návrhom v termíne do 26. októbra 2020. V prílohách 
boli rozpracované jednotlivé ustanovenia spolu s návrhmi na zmenu a doplnenie s ich 
odôvodnením a s návrhom nového textu. K uvedenému termínu preložil k zaslanému 
materiálu pripomienky prof. Vojčík. 
Predsedníčka rady JA SR následne postupne informovala o jednotlivých návrhoch zmien 
v Skúšobnom poriadku ako aj o ich dôvodoch v zmysle predložených materiálov. V rozprave 
k navrhovaným úpravám v čl. 2 a v čl. 6 boli v diskusii viaceré pripomienky. Navrhovaná bola 



Spr.225/2020 

 
 

6 

aj úprava prechodných a záverečných ustanovení tak, aby bolo vykonanie odbornej justičnej 
skúšky čo najviac na prospech uchádzačov a to aj tých, ktorí majú vykonať opravnú alebo 
ďalšiu opravnú skúšku.  
Rada akadémie prijímala jednotlivé zmeny samostatne. Prijaté zmeny boli súbežne 
zapracovávané do znenia Skúšobného poriadku, v súlade s návrhmi a ďalšími pripomienkami 
vznesenými v rozprave k tomuto bodu programu.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 64: Rada schvaľuje Skúšobný poriadok Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky s účinnosťou od 27. októbra 2020. 
 
Kancelária akadémie zverejní aktualizovaný Rokovací poriadok Rady Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky a Skúšobný poriadok Justičnej akadémie Slovenskej republiky na 
webovej stránke Justičnej akadémie Slovenskej republiky.  
 

6. Návrh na doplnenie Študijného plánu pre rok 2020 – Organizovanie okrúhleho stola 
„Hromadné výberové konania – ako ďalej?“ so zameraním na poznatky aplikačnej praxe 

Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie a požiadala ho o stručné 
informácie k predmetnému bodu programu.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že navrhuje do Študijného plánu pre rok 2020 doplniť vzdelávacie 
podujatie so zameraním na problematiku hromadných výberových konaní pod názvom 
„Hromadné výberové konania – ako ďalej?“ so zameraním na poznatky aplikačnej praxe. 
Podujatie by sa uskutočnilo ako diskusné fórum dňa 11. novembra 2020 v závislosti od 
vývoja pandemickej situácie pomocou videokonferenčnej aplikácie ZOOM. Organizačne by 
podujatie zabezpečovala Súdna rada Slovenskej republiky a Justičná akadémia Slovenskej 
republiky.  
Účastníkmi diskusného fóra budú zástupcovia Súdnej rady SR, Justičnej akadémie SR, 
Kancelárie Prezidentky SR, Ministerstva spravodlivosti SR, ďalej zástupcovia 
Ústavnoprávneho výboru NR SR, zástupcovia výberových komisií, ktorí sa opakovane 
zúčastnili výberového konania. Podujatie by malo mať dva bloky, kombinujúc konferenčné 
a diskusné prvky s preferenciou diskusných vstupov. V prvom by boli prezentované dáta a ich 
interpretácia, dobré a zlé skúsenosti Justičnej akadémie so zabezpečovaním výberových 
konaní na funkciu sudcu okresných súdov, krajských súdov a najvyššieho súdu. V druhom 
bloku by prebiehala diskusia k základným okruhom. Cieľom podujatia je zhodnotiť, či je 
súčasný model hromadného výberového konania nastavený dobre čo do celkového 
zamerania, ako aj čo do jednotlivých fáz výberového procesu.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila k tomuto bodu rozpravu.  
V rámci diskusie sa prihlásil prof. Slašťan, ktorý uviedol, že celkovo by cieľom hromadného 
výberového konania malo byť vybrať čo najvhodnejších a najkvalitnejších kandidátov na 
funkciu sudcu, nie realizovať čo najlepšie výberové konanie ako také. Podľa jeho názoru 
akadémia realizuje výberové konania vysoko profesionálne a kvalifikovane.  
Vzhľadom na to, že sa nikto ďalší do diskusie nezapojil, predsedníčka rady JA SR dala 
o doplnení Študijného plánu pre rok 2020 hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 65: Rada schvaľuje doplnenie Študijného plánu pre rok 2020 o organizovanie 
diskusného fóra s názvom „Hromadné výberové konania: Ako ďalej?“ s termínom konania 
11. novembra 2020. 

 

7. Rôzne 
Informácia riaditeľa o aktuálnom priebehu realizácie projektu „Rozvoj systému 
špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v rámci operačného 
programu „Efektívna verejná správa“ – Jazykové vzdelávanie a letné jazykové školy 
Riaditeľ akadémie stručne informoval členov rady JA SR o vzdelávacích aktivitách v rámci 
projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ 
(ďalej len „projekt“). Uviedol, že realizácia projektu je v tomto roku významne ovplyvnená 
pandémiou COVID-19. Naplánované podujatia bolo možné uskutočňovať bez obmedzení iba 
do 11. Marca 2020, kedy vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením 
nákazy koronavírusom a začali byť uplatňované celoplošné obmedzenia a zákazy. 
Po uvoľnení zákazu organizovania hromadných akcií v priebehu mesiaca august uskutočnili 
tri päťdňové pobytové vzdelávacie podujatia odbornej právnickej terminológie, tzv. Letné 
jazykové školy. Z toho dve podujatia boli zamerané na terminologickú prípravu v anglickom 
jazyku a jedno podujatie vo francúzskom jazyku. Spolu sa ich zúčastnilo 96 sudcov, 
prokurátorov a justičných zamestnancov. Prípravu a realizáciu ďalších pobytových podujatí 
jazykového vzdelávania bolo a naďalej je nutné prispôsobovať záväzným protipandemickým 
opatreniam. V dôsledku vyhlásenia nových opatrení nebude možné do konca tohto roka 
uskutočniť pôvodné plánované tri trojdňové jazykové vzdelávacie podujatia.  
V rámci projektu boli tiež v mesiacoch september a október 2020 vyslaní aj dvaja účastníci na 
individuálne mesačné stáže na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Na mesiac 
november 2020 bola naplánovaná tretia individuálna stáž, avšak tá bola vybranou 
účastníčkou zrušená z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie.  
Riaditeľ akadémie ďalej uviedol, že trojsemestrálne jazykové vzdelávanie aktuálne prebieha 
v celkovo 43 študijných skupinách podľa schváleného rozvrhu od 07.09.2020 do 08.12.2020. 
Z toho 23 skupín tvoria účastníci pokračujúci druhým semestrom a 17 skupín tvoria noví 
účastníci, ktorí začali prvý semester. Kurzy sú realizované interaktívnou on-line formou 
v malých skupinách pravidelne 2-krát týždenne po 90 minút počas pracovných dní. Pokiaľ ide 
o priebežné hodnotenie tejto formy jazykového vzdelávania, riaditeľ akadémie prítomných 
členov rady JA SR informoval, že prvý semester, ktorý bol realizovaný v 30 študijných 
skupinách od apríla do júla 2020, úspešne ukončilo testom 202 účastníkov, t.j. 76,2 % z 
celkového počtu 265 prihlásených, čo možno pokladať za výborný výsledok. 
Riaditeľ akadémie ďalej uviedol, že v súčasnosti sa intenzívneho jazykového vzdelávania 
zúčastňuje 225 účastníkov, pričom zdôraznil, že akadémia eviduje pokles účasti jednotlivých 
účastníkov na intenzívnom jazykovom vzdelávaní. Jedným z dôvodov boli a stále sú aj prijaté 
opatrenia Generálnej prokuratúry vo vzťahu k bezpečnosti aplikácie ZOOM a jej využitiu na 
vzdelávanie poskytované Justičnou akadémiou pre zákonnú cieľovú skupinu.  
Nakoniec riaditeľ akadémie uviedol, že v druhom polroku bolo v rámci projektu 
zorganizovaných dištančnou formou 13 vzdelávacích podujatí celoživotného vzdelávania, 
z toho 10 špecializovaných dvojdňových podujatí a 2 trojdňové špecializované vzdelávania 
v rodinnom práve. Celkovo sa na nich zúčastnilo 447 účastníkov.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila k predmetným informáciám diskusiu.  
Dr. Szabó sa do diskusie prihlásil s tým, že zo strany Generálnej prokuratúry Slovenskej 
republiky boli vo vzťahu k aplikácii ZOOM prijaté už opatrenia. Generálna prokuratúra 
postupovala podľa pokynov Národného bezpečnostného úradu a postupne sprístupnila 
možnosti prihlásenia sa do aplikácie prostredníctvom mimorezortných sietí.  
Riaditeľ akadémie reagoval na záver rozpravy k tomuto bodu programu s tým, že by chcel 
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touto cestou požiadať členov rady JA SR o popularizáciu vzdelávacích aktivít vo svojom obore 
pôsobenia, nakoľko aj týmto spôsobom by sa dala zvýšiť účasť zástupcov zákonnej cieľovej 
skupiny akadémie na tejto forme špecializovaného vzdelávania realizovaného pomocou 
aplikácie ZOOM.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Informácia riaditeľa o stave čerpania finančných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2020  
Riaditeľ akadémie v rámci uvedeného bodu poskytol informáciu o plnení rozpočtových 
príjmov za obdobie do 30.09.2020, čo predstavuje na zdroji 111 sumu 19 018,85 €, 
v percentuálnom vyjadrení 48,61 %. Uvedené pozostáva z poplatkov za poskytnuté služby 
v DP Omšenie, z dobropisov a vratiek za rok 2019. Nižšie plnenie rozpočtových príjmov 
oproti plánu je spôsobené výpadkom tržieb v DP Omšenie za poskytnuté služby v súvislosti s 
neplánovaným reprofilovaním detašovaného pracoviska na karanténne stredisko pre 
repatriantov pri ich návrate zo zahraničia počas prvej vlny pandémie COVID-19 ako aj v 
dôsledku nutnosti operatívne aplikovať meniace sa aktuálne platné protiepidemiologické 
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, čo znemožňuje plánovanie 
a realizáciu vzdelávacích podujatí uskutočňovaných prezenčnou formou.  
Pokiaľ ide o čerpanie rozpočtu v kategórii výdavkov, suma za uvedené obdobie predstavuje 
na zdroji 111 sumu 738 488,77 €, t. j. 77,85 %. Pridelené rozpočtové prostriedky pre 
príslušný rozpočtový rok sú čerpané maximálne hospodárne a efektívne v súlade s plánom.  
Riaditeľ akadémie k poslednému bodu programu ešte dodal, že návrh rozpočtu verejnej 
správy na roky 2021 až 2023 je v procese schvaľovania. Vláda Slovenskej republiky schválila s 
pripomienkou návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 na svojom zasadnutí dňa 
14. októbra 2020. Rozpočet musí teraz ešte schváliť Národná rada Slovenskej republiky.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 

 
8. Termín nasledujúceho zasadnutia Rady akadémie 

Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí 
a oznámila, že ďalšie 9. zasadnutie rady JA SR sa uskutoční dňa 24. novembra 2020 (utorok) 
o 13.00 hod.. Forma zasadnutia sa určí operatívne podľa aktuálnej pandemickej situácie.  
 
 
V Pezinku dňa 27. októbra 2020 
 
 
Zapísala: Mgr. Dominika Zavadová, PhD. 
 
 
Overil: JUDr. Branislav Pospíšil 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 
 


