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ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU
pre Operačný program Efektívna verejná správa
na programové obdobie 2014 - 2020
Úvod
V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý bol
schválený vládou SR uznesením č. 586/2014 dňa 20.11.2014, zámery národných
projektov schvaľuje Monitorovací výbor na návrh riadiaceho orgánu a to samostatne
alebo ako súčasť zoznamu národných projektov.
Ak je prijímateľ národného projektu určený priamo v operačnom programe alebo jeho
kompetencie vyplývajú priamo z osobitných predpisov, schváleniu MV nepodlieha priamo
schvaľovanie prijímateľa, ale len ostatné časti zámeru národného projektu.
Minimálne náležitosti národného projektu
V rámci každého zámeru národného projektu, ktorý je predkladaný na schvaľovanie a má
byť realizovaný ako národný projekt, boli určené nasledovné náležitosti:
a) zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom
výzvy,
b) prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia,
c) príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP,
d) rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu
realizované,
e) indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu.
V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej
výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, RO uvedie túto informáciu namiesto určenia
výšky finančných prostriedkov.
Ďalší postup
Po schválení zámeru národného projektu na úrovni Monitorovacieho výboru RO postupuje
pri príprave národného projektu, vyzvaní na predkladanie národného projektu a
schvaľovaní národného projektu podľa príslušných ustanovení § 26 zákona o príspevku
EŠIF a kapitoly 3.4.1.1. Systému riadenia EŠIF.

1. Navrhovaný prijímateľ národného projektu (vrátane organizačnej zložky
zodpovednej za realizáciu projektu, ak relevantné):
Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. Názov zámeru národného projektu:
Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov
3. Hlavný cieľ národného projektu:
Cieľom projektu je zefektívňovanie súdnych konaní a s tým spojené zvyšovanie
kvality súdnych rozhodnutí prostredníctvom skvalitnenia vzdelávacích aktivít v
systéme vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov (justiční
čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu
Najvyššieho súdu, probační a mediační úradníci, súdni tajomníci) a tým zvýšiť
vymáhateľnosť práva.
4. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu
prostredníctvom výzvy (prečo národný projekt a nie dopytovo - orientovaný):
Využitie národného projektu je jediný spôsob dosiahnutia definovaných cieľov
vzhľadom na to, že uvedená oblasť (vzdelávanie súdnictva) je v zmysle platnej
legislatívy a praxe podstatnou doménou a úlohou rezortu spravodlivosti, resp.
Justičnej akadémie SR ako rozpočtovej organizácie Ministerstva spravodlivosti SR.
5. Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia:
Justičná akadémia Slovenskej republiky je jediná inštitúcia z celoslovenskou
pôsobnosťou zodpovedná za vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdneho
personálu v zmysle zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii.
6. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP EVS (priradenie
k prioritnej osi a špecifickému cieľu):
Prioritná os 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Špecifický cieľ 2.1 : Zvýšená efektívnosť súdneho systému
Špecifický cieľ 2.2 : Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému
7. Rámcový zoznam aktivít, ktoré budú realizované (v zmysle príslušných
vzorových aktivít v príslušnom špecifickom cieli):
Špecializované vzdelávanie
Zahraničné pobyty, stáže
8. Detailnejší popis jednotlivých činností, ktoré budú v rámci hlavných
aktivít projektu realizované (bližšia špecifikácia rámcových aktivít, t.z. ich
popis):
Špecializované vzdelávanie - v rámci aktivity sa budú realizovať školenia
určené pre cieľovú skupinu. Pôjde o nasledovné vzdelávacie aktivity:
i) vytvorenie celoživotného špecializovaného vzdelávania sudcov a prokurátorov v
jednotlivých oblastiach práva (najmä konkurzné právo, rodinné právo, právo
obchodných spoločností, finančné a daňové právo vrátane cezhraničného
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zdaňovania, trestné právo, správne právo vrátane stavebného konania,
katastrálneho konania, pozemkové právo, právo priemyselného a duševného
vlastníctva) a interdisciplinárnych oblastiach, a to využitím inovatívnych metód
vzdelávania (vytvorenie vzdelávacích programov v jednotlivých oblastiach a
vzdelávacieho obsahu aj na báze e-learningu), metódy simulovaných pojednávaní
pre funkčne mladých sudcov a prokurátorov a rozsiahlejším zapojením
zahraničných lektorov (expertov) v uvedených oblastiach práva, ktorí budú
prenášať poznatky zo zahraničnej aplikačnej praxe,
ii) vytvorenie a rozšírenie celoživotného vzdelávania súdnych úradníkov (so
špecializáciou na digitálne zručnosti s dôrazom na prácu s nástrojmi
podporujúcimi prácu sudcov, informačných technológií)
iii) vytvorenie prípravného špecializovaného vzdelávania justičných čakateľov a
právnych čakateľov, so zameraním na tréningy simulovaných pojednávaní,
súdneho rozhodovania a písania súdnych rozhodnutí
iv) vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov v odbornej
právnej terminológii v anglickom a francúzskom jazyku v malých skupinách
v regiónoch SR tak, aby intenzívne jazykové vzdelávanie bolo dostupnejšie
Okrem samotného realizovania formálneho vzdelávania je v tejto aktivite zahrnuté
aj vybudovanie a uvedenie do prevádzky mediatéky - audio, video nahrávok
(vrátane zaradenia zahraničných prednášok a ich vybavenie slovenskými
titulkami) a elektronických dokumentov.
Zahraničné pobyty, stáže sa budú realizovať pre :
i) členov pedagogického zboru (lektorov a expertov) a
ii) sudcov a prokurátorov,
ako krátkodobé pobyty v zahraničí (v členských krajinách EÚ), najmä
v partnerských justičných akadémiách, zahraničných vzdelávacích inštitúciách,
súdoch a prokuratúrach, s cieľom získať nové vedomosti a praktické skúsenosti
v oblasti justície, najmä absolvovanie spôsobu vedenia pojednávaní, prípravy
a výkonu súdnych rozhodnutí a pod.
Uvedené zahŕňa aj participáciu na vopred vybraných odborných podujatiach
v zahraničí, ktoré by mali následne viesť k rozvoju spolupráce na medzinárodnej
úrovni v oblasti výkonu justície, budovaniu partnerstva a prezentácie „best
practices“. Stáže lektorov pedagogického zboru Justičnej akadémie SR umožnia
následne nadobudnuté poznatky zo zahraničia ďalej kontinuálne prenášať v rámci
ich lektorskej činnosti pre akadémiu na Slovensku v rámci ďalších
špecializovaných školení.
9. Spolupracujúce subjekty (partneri národného projektu v rozsahu partnerskej
zmluvy):
10. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu
národného projektu:
4 200 000,00 EUR
11. Východiská pre určenie indikatívnej výšky rozpočtu:

Výška finančných prostriedkov bola stanovená na základe:
i) odhadovanej náročnosti vykonávania jednotlivých aktivít v rámci
špecifického cieľa
ii) predpokladaného vývoja cien tovarov v období 2014 -2020
iii) predpokladaného vývoja cien odbornej práce v období 2014 -2020
Indikatívny rozpočet zahŕňa najmä nasledovné položky:
i) počet zapojených organizácií – 68
ii) trvanie projektu od 03/2017 do 12/2020
iii) počet špecializovaných vzdelávacích podujatí - 250
iv) počet zapojených sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov – 3600
v) počet účastníkov zahraničných stáží – 100
vi) počet zahraničných lektorov a odborníkov - 100
12. Predpokladaná dĺžka trvania realizácie hlavných aktivít projektu
(v mesiacoch):
46
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