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Zápisnica 
z 11. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  

konaného dňa 27.04.2016 v Pezinku 
 
 
Prítomní členovia Rady:  
JUDr. Viera Petríková  
JUDr. Martin Bargel  
JUDr. Edita Bakošová  
JUDr. Mária Drexlerová  
JUDr. Jozef Janík  
JUDr. Lenka Praženková 
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  
JUDr. Jozef Szabó  
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.  
JUDr. Jarmila Urbancová  
 
Ďalší prítomní podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a rokovacieho poriadku:  
JUDr. Peter Hulla 
JUDr. Ladislav Tichý 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie SR na doplnenie Štatútu  
3. Vyhlásenie volieb na predsedu a členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov 
4. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie SR na výber vedúceho katedry justičného 

vzdelávania (v súlade s § 11 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii SR 
a Zásadami pre výber členov pedagogického zboru Justičnej akadémie SR) 

5. Vyhodnotenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky 
6. Návrh na doplnenie študijného plánu v II. polroku 2016  
7. Rôzne:   
 informácia riaditeľa akadémie o tlačovej správe k prípravnému/adaptačnému 

vzdelávaniu 
 informácia riaditeľa akadémie – predloženie schválenej Výročnej správy za r. 2015 
 informácia riaditeľa akadémie – predloženie novely Skúšobného poriadku Justičnej 

akadémie SR zástupcom riaditeľa akadémie legislatívnej komisii Rady JA SR. Novela sa 
týka zmeny čl. 9 – 10 Skúšobného poriadku.   

 informácia riaditeľa akadémie - zabezpečenie spisu pre vypracovanie rozhodnutia v 
inej ako trestnej oblasti na písomnú časť OJS (jesenný termín) v súvislosti so zmenou 
civilného sporového poriadku 

 schválenie zmeny otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky 
 informácia o spoločnom zasadnutí Rady JA SR a Rady JA ČR 
 a iné 
8. Záver 
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1. Otvorenie  
Predsedníčka Rady privítala prítomných, súčasne konštatovala, že rada je uznášania schopná.  
Následne predsedníčka informovala prítomných o predloženom programe 11. zasadnutia 
Rady JA SR a vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Žiadne návrhy na doplnenie a 
zmenu programu 11. zasadnutia rady JA SR predložené neboli a program bol schválený 
v predloženej podobe. Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý doc. JUDr. PhDr. Miroslav 
Slašťan, PhD. 
Uznesenie č. 84: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila doc. JUDr. PhDr. 
Miroslava Slašťana, PhD. za overovateľa zápisnice z 11. zasadnutia rady akadémie a bez 
zmien schválila predložený program rokovania.  
 
2. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie SR na doplnenie Štatútu  
Predsedníčka Rady JA SR informovala o predloženom návrhu na zmenu Štatútu akadémie 
a odovzdala slovo riaditeľovi. Riaditeľ informoval prítomných, že z dôvodu organizačných 
zmien účinných od 01.03.2016, ktorým predchádzalo vydanie nového Organizačného 
poriadku a Organizačnej štruktúry riaditeľom akadémie, je potrebné doplniť Štatút 
s účinnosťou od 01.05.2016. Doplnenie štatútu sa týka jedinej organizačno-technickej úpravy 
vzdelávania, kde z pôvodných troch katedier je dôvodné ich zlúčenie do jedinej katedry s 
novým názvom „Katedra justičného vzdelávania“ (tzn. nahradenie čl. IX ods. 1 novým 
znením). Ostatné navrhované zmeny sú jazykové a štylistické úpravy súčasného znenia 
Štatútu.  
Uznesenie č. 85: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada na 
základe § 7 písm. g) a § 15 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov prijíma zmenu a doplnenie Štatútu Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 01.05.2016 s tým, že na 
12. zasadnutí Rady JA SR bude predložené členom úplné znenie Štatútu. 
 
3. Vyhlásenie volieb na predsedu a členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov 
Predsedníčka informovala prítomných o zaslaných podkladoch k tomuto bodu programu. 
Nakoľko k 06.06.2016 končí funkčné obdobie komisii č. 1 v zložení:  

JUDr. Daniel Hudák, predseda komisie 
JUDr. Lenka Praženková, člen komisie 
prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., člen komisie 
JUDr. Slavomír Šúrek, člen komisie 
JUDr. Imrich Volkai, člen komisie,  

ako aj piatim náhradným členom (JUDr. Ján Vaľo, JUDr. Ľuboš Sádovský, JUDr. Eva Fulcová, 
JUDr. Libor Bunčiak, JUDr. Maroš Žilinka, PhD.), na jesennom termíne odbornej justičnej 
skúšky už táto komisia v tomto zložení nemôže vykonávať svoju činnosť. Zároveň pre 
bezproblémový priebeh jesenného termínu odbornej justičnej skúšky predsedníčka rady 
navrhla, aby voľby nového zloženia komisie prebehli na poslednom zasadnutí rady (tzn. ešte 
pred letným dovolenkovým obdobím). Prítomných vyzvala na diskusiu a podnety.  
Na základe uvedených skutočností je potrebné vyhlásiť podľa čl. II ods. 1 Zásad a kritérií 
voľby a volebného poriadku na funkciu predsedu, členov skúšobných komisií a ich 
náhradníkov (ďalej len „volebný poriadok“) voľby skúšobnej komisie č. 1.    
Uznesenie č. 86: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
vyhlasuje voľby predsedu a členov skúšobnej komisie č. 1 a ich náhradníkov s tým, že 
termín na predloženie kandidátov pre subjekty, ktoré Rade JA SR kandidátov navrhujú 
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(Súdna rada SR, minister spravodlivosti SR, generálny prokurátor SR, rada prokurátorov 
SR) je 31.05.2016 do 12,00 hodiny. Voľby sa uskutočnia dňa 14.06.2016 na 12. zasadnutí 
Rady JA SR. Kancelária akadémie administratívne spracuje vyhlásené voľby bezprostredne 
po zasadnutí rady JA SR.  
  
4. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie SR na výber vedúceho katedry justičného vzdelávania 
(v súlade s § 11 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii SR a Zásadami pre výber 
členov pedagogického zboru Justičnej akadémie SR) 
Na základe schváleného nového znenia Štatútu ďalej riaditeľ prítomných oboznámil 
s navrhovaným kandidátom na pracovnú pozíciu „vedúci katedry justičného vzdelávania“. 
Týmto kandidátom je JUDr. Eduard Korpáš, PhD. s tým, že  stručne predstavil jeho doterajšiu 
odbornú a vedeckú činnosť, pracovné skúsenosti a poznatky z doterajšej práce v akadémii 
(od 01.02.2016 odborný referent vzdelávania). Predsedníčka následne vyzvala prítomných na 
rozpravu k predmetnej veci:  

- Prof. Vojčík a Dr. Bakošová položili otázku na jeho aktuálne pôsobenie na Fakulte 
práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ako prodekana a skĺbenie 
týchto povinností s činnosťou v akadémii. Členovia Rady JA SR následne požiadali 
o jeho predstúpenie z dôvodu osobného vypočutia kandidáta. 

- JUDr. Eduard Korpáš, PhD. predstúpil pred členov Rady JA SR. Predsedníčka Rady JA 
SR ho privítala a predstavila prítomným. Následne ho vyzvala na osobnú prezentáciu. 
Menovaný sa prítomným predstavil, informoval ich o svojej doterajšej a aktuálnej 
odbornej praxi a pôsobení na fakulte. Pridaná hodnota, ktorú môže ponúknuť je 
vedecko-publikačná činnosť, obohatenie lektorského zboru spomedzi osobností 
akademickej obce a advokácie. 

- Prof. Vojčík na základe prednesených informácií pozitívne zhodnotil kandidáta, ako 
prínos pre akadémiu a jej ďalší rozvoj. 

- Doc. Slašťan zhodnotil svoje predchádzajúce pôsobenie na obdobnej pozícii a rovnako 
pozitívne zhodnotil odborné zameranie kandidáta na predmetnú pracovnú pozíciu. 

- Dr. Szabo sa opýtal či má kandidát záujem pôsobiť ako lektor a v akej oblasti. 
Kandidát vyjadril záujem o prednášky z ústavného práva pre cieľovú skupinu 
akadémie. 

- Dr. Urbancová sa priklonila k pozitívnemu hodnoteniu kandidáta na základe referencií 
z jeho doterajšieho pracoviska na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ako 
aj priamo od riaditeľa. 

- Dr. Bakošová sa opýtala na skĺbenie plného úväzku v akadémii a na fakulte. Kandidát 
nevidí prekážku v plnohodnotnej miere pre prácu v akadémii.  

Predsedníčka poďakovala kandidátovi za účasť. Po jeho prezentácii a opustení rokovania 
rady, vyzvala prítomných na rozpravu. V rozprave riaditeľ uviedol, že aktuálne pôsobenie 
kandidáta na katedre je zlučiteľné a nie v rozpore s činnosťou vysokoškolského učiteľa na 
fakulte.  
Uznesenie č. 87: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
navrhuje riaditeľovi akadémie JUDr. Eduarda Korpáša, PhD. na vymenovanie do funkcie  
„vedúci katedry justičného vzdelávania“ s účinnosťou od 01.05.2016. 
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5. Vyhodnotenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky 
Riaditeľ informoval o priebehu jarného termínu OJS a oboznámil prítomných o štatistike 
oboch dní OJS.  
Rozprava:  

- prof. Vojčík zhodnotil veľmi nízku úroveň účastníkov odbornej justičnej skúšky 
a vyzval na sprísnenie podmienok absolvovania skúšky, ako aj samotnej prípravy 
účastníkov. Jedným z návrhov je priebežné preskúšanie uchádzačov ešte pred 
samotným vykonaním OJS, ako je tomu na prokuratúre, ktoré však v súčasnosti nevidí 
ako reálne. Sprísnenie prípravy a samotného priebehu odbornej justičnej skúšky je 
jedným z nevyhnutných krokov pre ďalší odborný prínos pre justíciu. prof. Vojčík 
zhodnotil, že úroveň vedomostí VSÚ vzhľadom na absentujúci systém prípravného 
vzdelávania je nedostatočný, čo sa odzrkadľuje aj na samotnej odbornej príprave 
uchádzačov OJS.  

- Riaditeľ akadémie a Dr. Bargel potvrdili vyjadrenie prof. Vojčíka.  
- doc. Slašťan upozornil na umožnenie vykonania skúšky poradcom sudcu Ústavného 

súdu SR s poukazom na podstatu ich postavenia na Ústavnom súde SR, funkcia 
poradcu zrejme nie je totožná s funkciou asistent. 

- Dr. Petríková sa z osobnej skúsenosti na ostatnej OJS vyjadrila, že účastníčku v ich 
komisii (ktorá je poradkyňou sudcu Ústavného súdu SR) môže hodnotiť ako  jednu 
z najlepšie pripravených účastníčok.  

Prítomní sa zhodli na závere, že súčasný systém umožnenia vykonať OJS vyšším súdnym 
úradníkom nie je dobrý, keďže táto cieľová skupina je vo výkone a nemá dostatočný priestor 
na odbornú prípravu.  
 
6. Návrh na doplnenie študijného plánu v II. polroku 2016  
Predsedníčka odovzdala slovo riaditeľovi akadémie. Riaditeľ v krátkosti informoval o dvoch 
predložených návrhoch, ktoré boli členom Rady JA SR zaslané elektronickou poštou. Jedná sa 
o doplnenie troch jednodňových vzdelávacích podujatí k spotrebiteľskej tematike pod 
názvom „Aktuálne legislatívne zmeny a aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva“ s 
lektormi podľa návrhu Študijného plánu s požiadavkou rady o doplnenie lektora z radov 
sudcov občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Vzdelávacie podujatia by sa mali 
uskutočniť v druhom polroku 2016. Predsedníčka vyzvala prítomných k rozprave:  

- Riaditeľ akadémie informoval prítomných o nevyhnutnosti konania uvedených 
podujatí vzhľadom k aktuálnosti problematiky a potreby aplikačnej praxe. Poukázal 
tiež na nevyhnutnosť účasti sudcu Najvyššieho súdu SR na tomto vzdelávacom 
podujatí, ako lektora. 

- Dr. Szabo informoval, že jeden z lektorov, JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD., bol 
úspešným uchádzačom vo výberovom konaní na právneho čakateľa prokuratúry 
a upozornil na skutočnosť, či potenciálne právny čakateľ prokuratúry môže byť 
lektorom na vzdelávacom podujatí pre sudcov a prokurátorov. 

- doc. Slašťan vyjadril potrebu zaradiť uvedené podujatia na jesenný termín s tým, že 
lektorský zbor sa určí podľa platného postupu (lektorov navrhuje vedúci katedry 
a schvaľuje riaditeľ akadémie).  

Riaditeľ ďalej informoval prítomných aj o potrebe doplnenia jednodňového vzdelávacieho 
podujatia s tematickým zameraním na rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské 
práva, konkrétne na čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uvedený 
seminár bude realizovaný na základe požiadavky kancelárie zástupcu SR pred Európskym 
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súdom pre ľudské práva, primárnou cieľovou skupinou budú justiční čakatelia a lektorsky 
zastreší predmetnú aktivitu osoba z Kancelárie zástupcu SR pred Európskym súdom pre 
ľudské práva.  
Uznesenie č. 88: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schvaľuje doplnenie študijného plánu v druhom polroku 2016 o: tri jednodňové 
vzdelávacie podujatia pod názvom „Aktuálne legislatívne zmeny a aplikačná prax v oblasti 
spotrebiteľského práva“ s tým, že lektori podujatia budú určení podľa platných pravidiel 
a jedno celoslovenské vzdelávacie podujatie s tematickým zameraním na rozhodovaciu 
činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva, konkrétne na čl. 10 Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd, ktoré lektorsky zastreší Kancelária zástupcu SR pred 
Európskym súdom pre ľudské práva. 
 
7. Rôzne  
Informácia riaditeľa akadémie o tlačovej správe k prípravnému/adaptačnému vzdelávaniu: 
Riaditeľ prítomných informoval, že dňa 10.03.2016 bola na portáli Teraz.sk zverejnená 
tlačová správa v súvislosti so zorganizovaným prípravným/adaptačným vzdelávaním. 
V uvedenej správe boli spomenuté nerelevantné a zavádzajúce informácie. Z uvedeného 
dôvodu tlačový odbor Ministerstva spravodlivosti SR zverejnil ako reakciu na uvedené, 
tlačovú správu prostredníctvom portálu TASR dňa 21.03.2016, v ktorej zástupca ministerstva 
uviedol pravdivé informácie so zdôvodnením a dôkazmi poukazujúcimi na samotnú 
organizáciu, priebeh a výsledok prípravného/adaptačného vzdelávania. Uvedené následne 
zverejnila Súdna rada SR prostredníctvom „Prehľadu vybraných správ, dokumentov a 
informácií z oblasti justície“. 
Uznesenie č. 89: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala 
informáciu týkajúcu sa tlačovej správy podanú riaditeľom na vedomie.  
 
Informácia riaditeľa akadémie – predloženie schválenej Výročnej správy za r. 2015 
Prítomným členom Rady JA SR bola predložená tlačená verzia Výročnej správy za r. 2015 
spolu s elektronickým nosičom, schválená na ostatnom zasadnutí.  
 
Informácia riaditeľa akadémie – predloženie novely Skúšobného poriadku Justičnej 
akadémie SR zástupcom riaditeľa akadémie legislatívnej komisii Rady JA SR.   
Zástupca riaditeľa akadémie spracoval novelu Skúšobného poriadku akadémie, ktorá bola 
spolu s dôvodovou správou predložená legislatívnej komisii Rady akadémie na posúdenie 
a doplnenie. Novela  bola spracovaná v súvislosti s potrebou zosúladenia jednotlivých bodov 
skúšobného poriadku (čl. 9 – 10) s novelou zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii 
z roku 2011.  
Uvedenú novelu legislatívna komisia následne predloží zástupcovi na dopracovanie v termíne 
pred konaním ďalšieho zasadnutia Rady akadémie, t. j. do 31.05.2016, tak aby mohla byť 
schválená na 12. zasadnutí Rady JA SR (14.06.2016).  
 
Informácia riaditeľa akadémie - zabezpečenie spisu pre vypracovanie rozhodnutia v inej 
ako trestnej oblasti na písomnú časť OJS (jesenný termín) v súvislosti so zmenou civilného 
sporového poriadku 
Riaditeľ prítomných informoval, že súdne spisy pre účely výberového konania na voľné 
miesto sudcu ako aj na písomnú časť OJS budú použité s existujúcej databázy JA SR s tým, že 
po účinnosti nových civilných kódexov budú účastníci upovedomení, aby aplikovali účinné 
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znenie týchto nových procesných predpisov. Nie je potrebné zabezpečovať nové súdne spisy 
keďže hmotné právo nebolo novelizované. 
Uznesenie č. 90: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala 
informáciu týkajúcu zabezpečenia spisu podanú riaditeľom na vedomie. 
 
Schválenie zmeny otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky 
V súvislosti s účinnosťou nového civilného sporového poriadku od 01.07.2016 bola 
uznesením Rady č. 80 zo dňa 25.02.016 poverená legislatívna komisia aktualizáciou otázok 
na ústnu časť OJS pre jesenný termín. Prítomným boli zaslané elektronickou poštou návrhy 
otázok na ústnu časť OJS z oblasti civilného práva (pripravil prof. Vojčík), z oblasti trestného 
práva (pripravil Dr. Bargel) a z oblasti správneho práva (pripravil Dr. Fečík).  
Predsedníčka rady otvorila rozpravu k predloženému materiálu:  

- prof. Vojčík informoval o spracovaní otázok na ústnu časť OJS v lehote, pričom 
vychádzal zo sporového a mimosporového poriadku. Na základe konzultácií navrhol 
úpravu otázky č. 28c „Konanie vo veciach osvojenia“ zmeniť na „Osvojenie“, otázka 
z rodinného hmotného práva. 

- Dr. Drexlerová sa oboznámila s okruhom otázok a reagovala na pripomienky od Dr. 
Kováčovej. Uvítala rozšírenie okruhu otázok a aj ich štruktúru spracovania. Navrhla 
doplniť otázku č. 11 o „miestne dane, charakteristiku, druh a správcu“. 

- Dr. Bargel informoval prítomných o otázkach z oblasti trestného práva. Navrhol 
úpravu otázky č. 2b – vypustiť nadbytočné slovo „podľa“. 

Uznesenie č. 91: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila 
zmenu otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky pre oblasť civilného, správneho 
a trestného práva s účinnosťou od 27.04.2016 po zapracovaní vyššie uvedených 
pripomienok.  
Kancelária akadémia zabezpečí uverejnenie aktuálneho znenia otázok na portáli akadémie 
a zároveň bude informovať skúšobných komisárov o tejto skutočnosti.  
 
Informácia o spoločnom zasadnutí Rady JA SR a Rady JA ČR 
Riaditeľ informoval prítomných o liste predsedu Rady JA ČR, v ktorom sa ospravedlnil za 
všetkých členov, nakoľko z pracovných dôvodov sa zástupcovia Rady JA ČR nemôžu zúčastniť 
spoločného výjazdové zasadnutia plánovaného v mesiaci máj 2016 vo VaRC GP SR v Starej 
Lesnej. Náhradný termín pre spoločné výjazdové zasadnutie bol navrhnutý na 06.10. – 
07.10.2016 v DP Omšenie.  
Riaditeľ ďalej prítomných informoval, že dňa 17.04.2016 sa na pôde akadémie uskutočnilo 
prijatie predsedu ENCJ p. p. Geoffreyho Vosa a tajomníčky kancelárie ENCJ p. Monique van 
der Goes s riaditeľom akadémie. Prijatia sa zúčastnili aj zástupcovia za Súdnu radu SR, 
predsedníčka a podpredseda.  
Dr. Urbancová informovala o pozvaní na Konferenciu predsedov najvyšších súdov Čínskej 
ľudovej republiky a krajín strednej a východnej Európy s tým, že súčasťou pozvania je aj 
návšteva vzdelávacej inštitúcie ČĽR a zároveň je pripravené na podpis Memorandum 
o spolupráci medzi obidvomi vzdelávacími subjektmi. Riaditeľ doplnil informáciu o ZPC, že po 
splnení podmienky – návrhu memoranda o spolupráci (obdobné ako s ENM, Francúzsko) 
súhlasil s účasťou na ZPC. Dr. Urbancová ocenila súčinnosť Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR a chargé d'affaires Slovenskej republiky v Číne.  
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8. Záver  
Prítomní sa zhodli na termíne 12. zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2016 (utorok) 
o 13,30 hodine v Pezinku. Súčasťou programu bude aj voľba predsedu a členov skúšobnej 
komisie č. 1 a ich náhradníkov. 
 
V Pezinku, 27.04.2016  
 
 
Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
Overil: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
 
Schválila: JUDr. Viera Petríková 
 


