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Zápisnica 
z 9. zasadnutia Rady Justičnej akadémie dňa 24. novembra 2020 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. Jaroslav Chlebovič, člen rady, prítomný v Justičnej akadémii Slovenskej republiky  
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. Boris Tóth, člen rady, prítomný on-line cez aplikáciu ZOOM  
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 
 
Ospravedlnený: 
JUDr. Jozef Szabó, člen rady 
 
 
Navrhnutý program: 
 

1. Otvorenie 

2. Návrh na doplnenie Štatútu Justičnej akadémie Slovenskej republiky  

3. Vyhlásenie dodatočnej voľby na členov a náhradníkov skúšobných komisií 

4. Návrh na schválenie termínov odbornej justičnej skúšky pre rok 2021 

5. List skupiny VSÚ k odborným justičným skúškam – zaujatie stanoviska riaditeľa 

6. Návrh riaditeľa akadémie na doplnenie a rozšírenie zoznamu externých členov 

pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

7. Návrh na schválenie Študijného plánu pre rok 2021  

8. Rôzne 

- Informácia o priebehu a výsledkoch diskusného fóra „Hromadné výberové konanie – 

Ako ďalej“ so zameraním na poznatky aplikačnej praxe 

9. Záver 
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1. Otvorenie 
Predsedníčka rady JA SR privítala prítomných členov rady JA SR a riaditeľa akadémie, pričom 
skonštatovala, že 9. 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, a traja členovia rady JA SR sa nachádzajú v priestoroch 
Justičnej akadémie v Pezinku. JUDr. Jozef Szabó, člen rady, sa z dôvodu neodkladných 
pracovných záležitostí ospravedlnil zo zasadnutia. Predsedníčka rady JA SR konštatovala, že 
rada JA SR je uznášaniaschopná.  
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 9. 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 9. zasadnutia rady JA SR hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 66: Rada schválila program rokovania 9. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice z 9. zasadnutia rady JA SR JUDr. 
Jaroslava Chleboviča, ktorý s uvedeným návrhom prejavil súhlas. 
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 67: Rada zvolila JUDr. Jaroslava Chleboviča za overovateľa zápisnice z 9. 
zasadnutia rady JA SR. 
 
2. Návrh na doplnenie Štatútu Justičnej akadémie Slovenskej republiky  
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že v dňoch 04. novembra 2020 a 05. novembra 2020 boli 
Justičnej akadémii Slovenskej republiky doručené písomné vzdania sa funkcie dvoch členov a 
predsedov skúšobných komisií. Ide o členov skúšobných komisií, ktorým funkčné obdobia 
uplynú v rokoch 2022 a 2023. Inštitút vzdania sa funkcie člena / predsedu skúšobnej komisie 
v súčasnosti, resp. všeobecne zánik funkcie člena či náhradníka skúšobnej komisie inak ako 
uplynutím funkčného obdobia, nie je explicitne zakotvený v interných aktoch Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky, z uvedeného dôvodu preto navrhol riaditeľ akadémie 
doplnenie Štatútu aj o iné spôsoby zániku tejto funkcie. Súčasne bolo aj navrhnuté doplnenie 
vo vzťahu k vyhláseniu voľby pre tie prípady, kedy funkcia zanikne inak ako uplynutím času. 
Predsedníčka rady JA SR otvorila k predmetnému bodu programu rozpravu.  
V následnej diskusii sa prítomní zhodli, že rozširovanie dôvodov zániku funkcie člena alebo 
náhradníka skúšobnej komisie nie je potrebné v navrhovanom rozsahu a to aj z dôvodu 
možného presahu nad rámec zákona, či z dôvodu, že výkon funkcie člena, resp. náhradníka 
skúšobnej komisie je viazaný na pomerne krátke časové obdobie.  
Všetky zmeny, ako aj všetky prijaté návrhy boli na zasadnutí rady JA SR zapracované priamo 
do Štatútu Justičnej akadémie Slovenskej republiky na zasadnutí rady JA SR. 
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 68: Rada schvaľuje doplnenie Štatútu Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
s účinnosťou od 24.11.2020.  
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Kancelária akadémie zverejní aktualizované znenie Štatútu Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky na webovej stránke Justičnej akadémie Slovenskej republiky.  
 
3. Vyhlásenie dodatočnej voľby na členov a náhradníkov 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. V súvislosti s novoprijatými 
zmenami v Štatúte podľa prechádzajúceho bodu programu zanikla menovaným funkcia člena 
a predsedu skúšobnej komisie. Predsedníčka rady JA SR ďalej uviedla, že z uvedeného 
dôvodu je potrebné vyhlásiť dodatočnú voľbu na predsedov, členov a náhradných členov 
skúšobných komisií. Návrhy predkladajú všetky oprávnené subjekty (Súdna rada SR, 
ministerka spravodlivosti SR, generálny prokurátor SR, rada prokurátorov SR). Voľba by mala 
prebehnúť na najbližšom zasadnutí rady. 
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 69: Rada vyhlasuje voľbu na člena a predsedu skúšobnej komisie č. 1 za oblasť 
občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a 
pracovného práva, člena a predsedu skúšobnej komisie č. 2 za oblasť trestného práva 
a náhradných členov skúšobných komisií s tým, že termín na predloženie kandidátov od 
subjektov, ktoré rade JA SR kandidátov navrhujú (Súdna rada SR, ministerka spravodlivosti 
SR, generálny prokurátor SR, rada prokurátorov SR), bol určený do 13.01.2021 do 14,00 
hodiny. Voľby sa uskutočnia dňa 10.02.2021 na 10. zasadnutí rady JA SR.  
 
4. Návrh na schválenie termínov odbornej justičnej skúšky pre rok 2021 
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že v súvislosti s prípravou študijného plánu je potrebné 
schváliť termíny odborných justičných skúšok pre rok 2021. Na rokovanie rady JA SR boli 
predložené zo strany kancelárie akadémie návrhy jarného a jesenného termínu odbornej 
justičnej skúšky (ďalej aj „OJS“). 
Písomná časť jarného termínu odbornej justičnej skúšky by sa mohla konať v dňoch 
23.03.2021 (utorok) a 24.03.2020 (streda) a ústna časť by sa následne uskutočnila v dňoch 
30.03.2021 (utorok) – 31.03.2021 (streda).  
Písomná časť jesenného termínu odbornej justičnej skúšky by sa mohla konať v dňoch 
12.10.2021 (utorok) a 13.10.2021 (streda) a v dňoch 19.10.2021 (utorok) – 20.10.2021 
(streda) by sa následne uskutočnila ústna časť odbornej justičnej skúšky. 
Predložené navrhované termíny zohľadňujú plynutie lehôt tých účastníkov, ktorí majú 
absolvovať opravné alebo ďalšie opravné skúšky a to tak, aby nedošlo k prepadnutiu ich 
lehoty na vykonanie skúšky. Súčasne boli pri obidvoch termínoch navrhnuté dva dní 
písomnej časti skúšky prihliadajúc na technické a organizačné možnosti akadémie pri plne 
elektronickom testovaní, ako aj vzhľadom na predpokladané počty účastníkov OJS.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila k danému bodu rozpravu. Vzhľadom na to, že neboli 
vznesené žiadne pripomienky, dala predsedníčka rady JA SR o predmetnom návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 70: Rada schvaľuje termíny odbornej justičnej skúšky pre rok 2021 
nasledovne: jarný termín odbornej justičnej skúšky: 23.03.2021 (utorok) – 24.03.2021 
(streda) písomná časť, 30.03.2021 (utorok) – 31.03.2021 (streda) ústna časť, jesenný 
termín odbornej justičnej skúšky: 12.10.2021 (utorok) – 13.10.2021 (streda) písomná časť, 
19.10.2021 (utorok) – 20.10.2021 (streda) - ústna časť. 
 
Kancelária akadémie zabezpečí písomné oboznámenie všetkých členov skúšobných komisií 
s termínmi OJS v roku 2021 a súčasne zabezpečí zaslanie informácie aj oprávneným 
subjektom (generálny prokurátor Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej 
republiky a Súdna rada Slovenskej republiky), a to najneskôr do konca nasledujúceho týždňa.  
 
5. List skupiny VSÚ k odborným justičným skúškam – zaujatie stanoviska riaditeľa 
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že dňa 4. novembra 2020 bol Justičnej akadémií SR 
doručený listom zo dňa 27. októbra 2020 podnet vyšších súdnych úradníkov a asistentov 
sudcov Najvyššieho súdu SR. List bol adresovaný rade JA SR ako najvyššiemu orgánu 
akadémie, a na vedomie bol zaslaný aj riaditeľovi akadémie. Predsedníčka rady JA SR 
odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby zaujal k danému listu stanovisko. Podnet ako aj 
podrobné stanovisko k nemu boli členom rady JA SR pred zasadnutím rady.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že v liste vyšší súdni úradníci a asistenti sudcov NS SR poukazujú 
na niektoré aspekty odbornej justičnej skúšky. Ide najmä o dva problematické body – 
úspešnosť v odborných testoch a plynutie lehôt. Riaditeľ akadémie zdôraznil, že podnet bol 
spísaný dňa 27.10.2020, teda v deň konania 8. zasadnutia rady JA SR, na ktorom boli prijaté 
zásadné zmeny Skúšobného poriadku. Predovšetkým došlo k zvýšeniu počtu testových 
otázok z 25 na 50, upravila sa aj hranica minimálneho počtu bodov pre úspešné absolvovanie 
skúšky z 19 na 35, došlo tiež k navýšeniu časového rámca na vypracovanie testu zo 40 minút 
na 75 minút, súčasne tiež bolo prijaté aj zverejňovanie znení testových otázok bez odpovedí, 
pričom zadania testových otázok sú od 13. novembra 2020 zverejnené na webovej stránke 
Justičnej akadémie.  
K druhému problematickému bodu riaditeľ akadémie uviedol, že k posudzovaniu plynutia 
lehôt sa pristupuje vždy individuálne a to s prihliadnutím na dôvody neúčasti konkrétneho 
uchádzača na skúške, a tak, aby ostala zachovaná možnosť vykonať skúšku v lehotách, ktoré 
sú na jeho prospech. Nakoniec riaditeľ akadémie prítomných členov rady JA SR ubezpečil, že 
všetci zamestnanci akadémie podieľajúci sa na príprave skúšok ako aj všetci autori 
písomných podkladov sú si plne vedomí súčasnej situácie a snažia sa o najlepšie možné 
nastavenie OJS.  
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že aj na diskusnom fóre k hromadným výberovým 
konaniam sa hovorilo o tom, že by sa mal dôraz klásť na samotnú odbornú profesijnú skúšku. 
Vzhľadom na to, že náročnosť profesijných skúšok variuje naprieč jednotlivými právnickými 
profesiami, nie je možné očakávať, že sa pri skúmaní predpokladov odbornej spôsobilosti 
bude poľavovať. Predsedníčka rady JA SR zdôraznila, že nie je účelom OJS dosiahnuť 
stopercentnú úspešnosť, bolo však potrebné pristúpiť k zvýšeniu informovanosti jej 
účastníkov. Súčasne uviedla, že ak sa k prijatým zmenám pridá aj zodpovedná kontrola 
obsahu databáz, ako aj zjednodušenie formulácie a obsahu testových otázok oproti 
hromadnému výberovému konaniu, je možné očakávať, že sa problém s klesajúcou 
úspešnosťou v odbornom teste vyrieši.  
Prof. Vojčík uviedol, že podľa jeho názoru nejde o znižovanie úrovne skúšky, ale najmä 
o korektnosť pri tvorbe a príprave databáz na odborné justičné skúšky. S uvedeným názorom 
prejavila súhlas aj predsedníčka rady JA SR.  
Podpredseda rady JA SR následne navrhol, aby rada JA SR vzala predmetný podnet na 
vedomie a súčasne, aby splnomocnila predsedníčku rady JA SR na zaslanie odpovede a dal 
o predmetnom návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 71: Rada zobrala na vedomie list vyšších súdny úradníkov k odborným 
justičným skúškam zo dňa 27. októbra 2020, oboznámila sa so stanoviskom riaditeľa 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky k tomuto listu a splnomocňuje predsedníčku rady 
JA SR na zaslanie odpovede na list vyšších súdny úradníkov k odborným justičným 
skúškam.  
 
6. Návrh riaditeľa akadémie na doplnenie a rozšírenie zoznamu externých členov 

pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
Riaditeľ akadémie uviedol, že doplnenie externých členov pedagogického zboru akadémie sa 
týka viacerých lektorov, ktorí vykonávajú dlhodobo lektorskú ale aj inú činnosť v prospech 
akadémie, ich vedomosti, praktické skúsenosti, ale aj nový spôsob prednášania či iné ich 
kvality cieľová skupina hodnotila vysoko pozitívne a preto na základe doručených podkladov 
navrhuje zaradiť medzi externých členov pedagogického zboru akadémie Mgr. Romana 
Fuseka, riaditeľa Odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska, JUDr. 
Milana Hlušák, PhD., odborného asistenta Katedry občianskeho a obchodného práva 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, JUDr. Zuzanu Holákovú, vedúcu oddelenia 
prvostupňových konaní a metodiky, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Národná 
banka Slovenska, doc. JUDr. Mariannu Novotnú, PhD., docentku Katedry občianskeho a 
obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Ing. Mareka Trubača, odborníka 
na komunikáciu, protokol a etiketu, bývalého hovorcu prezidenta SR, a Mgr. Pavla Žilinčíka, 
člena Súdnej rady Slovenskej republiky, odborníka na profesijnú etiku právnických profesií. 
Všetci menovaní budú nepochybne prínosom pre vzdelávací proces na Justičnej akadémii. 
Predsedníčka rady JA SR dala hlasovať za každého navrhovaného člena jednotlivo.  
Hlasovanie - Mgr. Roman Fusek: 
ZA: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 72: Rada schvaľuje za externého člena pedagogického zboru Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky Mgr. Romana Fuseka s účinnosťou od 24. novembra 2020.  
Hlasovanie - JUDr. Milan Hlušák, PhD.: 
ZA: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 73: Rada schvaľuje za externého člena pedagogického zboru Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky JUDr. Milana Hlušáka, PhD. s účinnosťou od 24. novembra 
2020.  
Hlasovanie - JUDr. Zuzana Holáková: 
ZA: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 74: Rada schvaľuje za externého člena pedagogického zboru Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky JUDr. Zuzanu Holákovú s účinnosťou od 24. novembra 
2020.  
Hlasovanie - doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.: 
ZA: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 75: Rada schvaľuje za externého člena pedagogického zboru Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky doc. JUDr. Mariannu Novotnú, PhD. s účinnosťou od 24. 
novembra 2020.  
Hlasovanie - Ing. Marek Trubač: 
ZA: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 76: Rada schvaľuje za externého člena pedagogického zboru Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky Ing. Mareka Trubača s účinnosťou od 24. novembra 2020.  
Hlasovanie - Mgr. Pavol Žilinčík: 
ZA: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 77: Rada schvaľuje za externého člena pedagogického zboru Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky Mgr. Pavla Žilinčíka s účinnosťou od 24. novembra 2020.  

 
7. Návrh na schválenie Študijného plánu pre rok 2021  
Riaditeľ akadémie uviedol, že predložený návrh Študijného plánu pre rok 2021 bol 
spracovaný zástupcami katedier verejného a súkromného práva ako aj odbornými garantmi 
v projekte OP EVS a stručne prítomných informoval o skladbe tohto návrhu študijného plánu. 
Študijný plán pre rok 2021 pozostáva z piatich samostatných častí, v ktorom je zahrnutých 
celkom 146 podujatí. Uviedol, že všetky navrhnuté vzdelávacie podujatia, lektorské 
obsadenie a termíny boli prekonzultované aj s navrhovanými lektormi.  
V Študijnom pláne sú zaradené vzdelávacie podujatia, ktoré budú realizované z rozpočtových 
prostriedkov akadémie, ale tiež realizované v rámci implementácie projektu z OP EVS, 
v rámci spoluimplementácie projektu APVV-16-0471, podujatia vyplývajúce z členstva JA SR 
v EJTN a spolupráce krajín V4. Aj v roku 2021 budú realizované intenzívne jazykové kurzy na 
regionálnej úrovni a zahraničné stáže, týždenné s tlmočením, ako aj mesačné a polročné 
stáže, ak to umožní pandemická situácia. Predsedníčka rady JA SR otvorila k predmetnému 
bodu diskusiu. 
Prof. Slašťan uviedol, že sa mu podarilo dohodnúť jedno podujatie, ktorého návrh zaslal 
vopred vedúcej útvaru justičného vzdelávania a justičných databáz.  
Dr. Odaloš navrhol úpravu anotácie k podujatiu „Legalizácia príjmov z trestnej činnosti“. 
Predmetné návrhy a doplnenia boli spracované a zaradené do návrhu Študijného plánu pre 
rok 2021 počas zasadnutia rady JA SR.  
Vzhľadom na to, že neboli vznesené ďalšie pripomienky, dala predsedníčka rady JA SR 
o návrhu Študijného plánu pre rok 2021 hlasovať. 
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 78: Rada schvaľuje Študijný plán pre rok 2021. 
 
8. Rôzne 
Informácia o priebehu a výsledkoch diskusného fóra „Hromadné výberové konanie – Ako 
ďalej“ so zameraním na poznatky aplikačnej praxe 
Riaditeľ akadémie v nadväznosti už spomenuté závery prezentované predsedníčkou rady JA 
SR v diskusii k podnetu vyšších súdnych úradníkov k OJS, stručne informoval prítomných 
členov rady JA SR o priebehu a výsledkoch diskusného fóra, ktoré sa v spolupráci so Súdnou 
radou Slovenskej republiky uskutočnilo dňa 11. novembra 2020 prostredníctvom 
videokonferenčnej platformy ZOOM. Účastníkmi diskusného fóra boli nielen zástupcovia 
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Súdnej rady SR, ale aj štátny tajomník ministerstva spravodlivosti SR, poradca prezidentky 
SR, zástupcovia krajských súdov, tiež psychológovia ZVJS a zástupcovia Justičnej akadémie 
SR. Podujatie bolo rozdelené na dva základné bloky, cieľom ktorých bolo identifikovať 
a artikulovať potrebné zmeny hromadného výberového konania sudcov a to ako do 
celkového zamerania, tak aj do jednotlivých fáz výberového procesu.  
Z diskusie vzišli viaceré zhodné názory, predovšetkým, že je potrebné niektoré fázy písomnej 
časti zmeniť, prispôsobiť tomu, čo sa od uchádzačov na funkciu sudcu vedomostne očakáva 
v jednotlivých fázach výberového procesu, predovšetkým v písomnej časti. Tiež bol vyjadrený 
názor, že hromadné výberové konanie by nemuselo byť prostriedkom na zisťovanie 
prierezových vedomostí uchádzača o funkciu súdu, ak by bolo možné garantovať objektívne 
a porovnateľné preskúmanie týchto vedomostí v rámci právnických profesijných skúšok. 
Osobitne by bolo vhodné venovať sa aj otázkam psychologického posúdenia a zakotveniu 
akejsi „dramaturgie“ ústnej časti, ktorá v súčasnosti chýba, čo si však vyžaduje aj prácu 
s členmi výberových komisií, a to ako vo vzťahu k jednotlivým podkladom písomnej časti, tak 
aj vo vzťahu k spracovaniu a reflektovaniu výsledkov psychologického posúdenia, ale aj 
k tomu, ako postupovať na ústnej časti, ako klásť otázky a čo nimi okrem vedomostí 
uchádzačov zisťovať.  
Riaditeľ akadémie sa tiež poďakoval za prípravu tohto podujatia zamestnancom útvaru 
justičného vzdelávania a justičných databáz, a na záver uviedol, že z uvedeného podujatia 
bude spracovaný podrobný materiál, ktorý by mal byť podkladom aj pre legislatívne zmeny. 
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
9. Záver 
Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí 
a oznámila, že ďalšie 10. zasadnutie rady JA SR sa uskutoční dňa 10. februára 2021 (streda) 
o 13.00 hod.. Forma zasadnutia sa určí operatívne podľa aktuálnej pandemickej situácie. 
 
Predsedníčka rady JA SR poďakovala prítomným členom rady JA SR za konštruktívnu 
spoluprácu v uplynulom roku 2020, poďakovala tiež riaditeľovi akadémie a všetkým 
zamestnancom akadémie za kvalifikovanú a odbornú prácu a za nadštandardné zvládnutie 
neľahkej situácie, ktorú rok 2020 priniesol. 

 

 

V Pezinku dňa 24. novembra 2020 

 

 

Zapísala: Mgr. Dominika Zavadová, PhD. 

 

 

Overil: JUDr. Jaroslav Chlebovič 

 

 

Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


