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Zápisnica 
z 13. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  
konaného dňa 06. – 07.10.2016 v Omšení 

 
 
Prítomní členovia Rady JA SR:  
JUDr. Viera Petríková, predsedníčka rady  
JUDr. Edita Bakošová, členka rady  
JUDr. Peter Odaloš, členka rady  
JUDr. Lenka Praženková, členka rady 
JUDr. Jozef Szabó, člen rady  
JUDr. Jozef Janík, člen rady  
JUDr. Jarmila Urbancová, členka rady  
 
Ospravedlnení členovia Rady JA SR:  
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady   
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady  
 
Ďalší prítomní podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a rokovacieho poriadku:  
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie 
JUDr. Ladislav Tichý, zástupca riaditeľa 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu novému členovi Rady Justičnej akadémie 
3. Študijný plán vzdelávania na rok 2017 – návrh na schválenie 
4. Prerokovanie návrhu riaditeľa akadémie na výber členov pedagogického zboru 
5. Odborná justičná skúška - jesenný termín – komplexné organizačné zabezpečenie  
6. Rôzne:   

- informácia riaditeľa o pripravovanej implementácii projektu v rámci operačného 
programu „Efektívna verejná správa“ v podmienkach Justičnej akadémie SR na roky 
2017 - 2020 

- a iné 
7. Záver 
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1. Otvorenie  
Predsedníčka rady JA SR prítomných privítala, skonštatovala, že na zasadnutí je prítomných              
7 z celkového počtu 10 členov, traja členovia sú ospravedlnení: JUDr. Martin Bargel,                
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. a rada JA SR je 
uznášania schopná.  
Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý JUDr. Jozef Janík.   
Následne predsedníčka informovala o predloženom programe 13. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Žiadne návrhy na doplnenie a zmenu 
programu 13. zasadnutia rady JA SR predložené neboli a program bol schválený 
v predloženej podobe.  
Uznesenie č. 104: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila JUDr. Jozef 
Janíka za overovateľa zápisnice z 13. zasadnutia rady akadémie a jednomyseľne  schválila 
predložený program rokovania.  
 
2. Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu novému členovi Rady akadémie 
V súvislosti so vzdaním sa funkcie členky rady JA SR k 01.07.2016, JUDr. Márie Drexlerovej 
informovala predsedníčka rady JA SR prítomných, že na návrh generálneho prokurátora SR 
bol vymenovaný podpredsedníčkou vlády a Ministerskou spravodlivosti SR od 01.09.2016 
nový člen rady JA SR, JUDr. Peter Odaloš, námestník krajského prokurátora v Banskej 
Bystrici. Na základe vyššie uvedeného novému členovi rady JA SR odovzdala predsedníčka 
rady JA SR menovací dekrét. 
Dr. Odaloš poďakoval za prejavenú dôveru a vymenovanie Generálnemu prokurátorovi SR, 
podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti SR. Súčasne vyjadril potešenie, že sa stal  
súčasťou Rady JA SR a akadémie.     
Rada prijala informáciu týkajúcu sa vymenovania nového člena rady JA SR na vedomie. 
 
3. Študijný plán vzdelávania na rok 2017 – návrh na schválenie 
Predsedníčka rady JA SR v úvode informovala prítomných, že návrh študijného plánu pre rok 
2017 bol zaslaný členom rady elektronickou poštou. Stručne oboznámila prítomných 
s navrhnutými aktivitami v rámci študijného plánu pre rok 2017. 
Súčasne predsedníčka rady JA SR informovala prítomných o navrhnutých termínoch na OJS 
v roku 2017: jarný termín 04.04.2017 - písomná časť, 11. a 12.04.2017 - ústna časť a jesenný 
termín 03.10.2017 - písomná časť, 10. - 11.10.2017 - ústna časť.   
Následne odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, ktorý v krátkosti informoval o počte 
navrhovaných – plánovaných aktivít na rok 2017 rozdelených podľa tematického zamerania 
a oblastí práva nasledovne: 
4-dňové – Predskúškové sústredenie: 6 x  
4-dňové – Prípravné sústredenie (JČ + PČP): 3 x 
4-dňové – Prípravné sústredenie (PČP): 3 x 
5-dňové – Projekt JA ČR: 1 x 
5-dňové – Projekt ERA: 1 x 
2-dňové – Adaptačné vzdelávanie: 6 x  
3-dňové – Jazyky: 3 x 
2-dňové – Omšenie: 19 x  
1-dňové – Regionálne: 42 x 
Adaptačné vzdelávanie v roku 2017 bude v prvom polroku 2017 prebiehať obdobne ako 
v roku 2016. Plánovaná legislatívna úprava týkajúca sa Adaptačného vzdelávania od roku 
2017 (predpoklad: II. polrok 2017) upraví priebeh Adaptačného vzdelávania tak, že sa ho 
budú zúčastňovať len úspešní uchádzači z výberových konaní.  
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Zároveň uviedol, že vzdelávacie podujatia budú pred ukončením I. polroka 2017 doplnené a 
zaradené do študijného plánu v II. polroku 2017 z dôvodu implementácie pripravovaného 
projektu.  
Predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných na pripomienky: 
Dr. Bakošová mala pripomienku k terminológii – upraviť „OSP“ na „CSP“.  
Dr. Odaloš mal pripomienku k doplneniu vzdelávacieho podujatia týkajúceho sa aplikácie 
zákona č. 78/2015 Z. z. zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými 
prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci špecializácie pre cieľovú 
skupinu: primárne sudca, prokurátor, sekundárne VSÚ, PČP a probačný a mediačný úradník 
formou workshopu, za účasti zástupcu Zboru väzenskej a justičnej stráže, samozrejme 
s ohľadom na ekonomické a kapacitné možnosti akadémie.  
Dr. Odaloš tiež uviedol, že by bolo vhodné doplniť tréningové vzdelávacie podujatia pre 
hovorcov. 
Dr. Szabó mal pripomienku k miestu konania vzdelávacích predskúškových podujatí 
v Krpáčove a Starej lesnej s tým, že Generálna prokuratúra SR má voľnú kapacitu a v prípade 
potreby vie túto poskytnúť. V súvislosti s uvedeným požiadal o určenie termínov pre 
prípravné a predskúškové podujatia, aby nám zariadenia mohli rezervovať.  
Riaditeľ akadémie poďakoval Generálnej prokuratúre SR za ústretovosť a skonštatoval, že je 
potrebné zo strany akadémie brať ohľad aj na časovú náročnosť a dĺžku cesty lektorov pre 
výkon vzdelávacích aktivít s odôvodnením, že väčšina lektorov je z Bratislavy a blízkeho 
okolia.  
Zástupca riaditeľa akadémie doplnil, že z dôvodu implementácie projektu sa nám čiastočne 
kapacita uvoľní, ale určite uvítame možnosť využitia prokurátorských zariadení.  
Riaditeľ akadémie informoval prítomných v súvislosti s pripomienkami Dr. Odaloša 
týkajúcimi sa špecializácie vzdelávania, že takto zamerané vzdelávacie podujatia budú 
zaradené v rámci Študijného plánu pre rok 2017 na základe implementácie už spomínaného 
pripravovaného projektu a teda dôjde k doplneniu Študijného plánu.  
Následne vyzvala predsedníčka rady JA SR prítomných k hlasovaniu.  
Uznesenie č. 105: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
jednomyseľne schvaľuje študijný plán na rok 2017 so zapracovanými pripomienkami 
členov rady akadémie a s uvedenou finančnou výhradou – možnosť zrušenia/doplnenia 
vzdelávacích podujatí v prípade, ak MS SR v rámci rozpočtu prideleného na rok 2017 upraví 
rozpočet pre JA SR (zníženie/zvýšenie finančných prostriedkov). Súčasne sú schválené 
termíny odbornej justičnej skúšky na rok 2017, jarný termín 04.04.2017 - písomná časť,           
11. a 12.04.2017 - ústna časť a jesenný termín 03.10.2017 - písomná časť, 10. - 11.10.2017 - 
ústna časť. Schválený študijný plán na rok 2017 tvorí prílohu zápisnice. 
 
4. Prerokovanie návrhu riaditeľa akadémie na výber členov pedagogického zboru 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných o návrhu riaditeľa akadémie týkajúceho sa 
doplnenia pedagogického zboru o nového externého člena a odovzdala mu slovo. 
Riaditeľ prítomných informoval, že pre oblasť „správne právo, verejná správa, územná 
samospráva, organizácia a ústavné postavenie prokuratúry“ navrhuje doplniť pedagogický 
zbor o externého člena, JUDr. Mariana Hoffmanna, námestníka Okresného prokurátora v 
Poprade. 
Predsedníčka rady JA SR otvorila rozpravu:  
Dr. Szabo uviedol, že menovaný navrhovaný kandidát pracoval na stáži na odbore legislatívy 
Generálnej prokuratúry SR a potvrdil odbornosť kandidáta so všetkými predpokladmi na 
výkon externého člena pedagogického zboru akadémie. Uvedené uviedol aj na základe 
vlastnej skúsenosti, ako jeho priamy nadriadený.   
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Následne vyzvala predsedníčka rady JA SR prítomných k hlasovaniu.  
 
Uznesenie č. 106: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
navrhuje vymenovať JUDr. Mariana Hoffmanna za externého člena pedagogického zboru 
s účinnosťou od 01.11.2016. 
 
5. Odborná justičná skúška - jesenný termín – komplexné organizačné zabezpečenie 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala o organizačnom zabezpečení jesenného 
termínu OJS. Následne odovzdala slovo riaditeľovi akadémie.  
Riaditeľ prítomných informoval, že na jesenný termín OJS je prihlásených: 40 účastníkov, 
písomnej časti sa zúčastní 30 účastníkov a opravnej OJS 11 účastníkov.  
Písomná časť sa uskutoční dňa 12.10.2016 so začiatkom 08,00 hodine a ústna časť OJS sa 
uskutoční v dňoch 18.10. – 19.10.2016.  
Na základe hlasovania jednotlivých členov Rady JASR „Per rollam“ bola určená ako 
pedagogický dozor na písomnú časť OJS predsedníčka skúšobnej komisie č. 3, Dr. Bajánková, 
ktorá následne poverí ďalšie osoby výkonom pedagogického dozoru. Tak, ako na jarnom 
termíne OJS bude Dr. Bajánková zároveň odborným garantom vypracovania netrestného 
rozhodnutia a Dr. Bargel bude odborným garantom pre vypracovanie trestného rozhodnutia. 
Dr. Bajánková, Dr. Bargel a Dr. Tichý zároveň vykonajú aj opravu testov. 
Zástupca riaditeľa akadémie prekontroloval a odkonzultoval úpravu otázok na písomnú časť 
OJS pre jesenný termín za účelom vylosovania otázok pre prípravu odborného písomného 
testu.  
Pre zabezpečenie ústnej časti OJS boli oslovení členovia všetkých piatich skúšobných komisií 
s tým, že v prípadoch, kde nie je možná účasť riadneho člena skúšobnej komisie boli oslovení 
náhradníci. Pozvánky členom skúšobných komisií a náhradníkom zabezpečujúcim tak ústnu 
ako aj písomnú časť OJS boli zaslané poštou, dňa 22.09.2016. 
Dr. Odaloš prítomných informoval o ospravedlnení Dr. Lišiakovej, ktorá bola dňa 06.10.2016 
náhle hospitalizovaná.   
Rada prijala informáciu týkajúcu sa komplexného organizačného zabezpečenia jesenného 
termínu OJS na vedomie. 
 
6. Rôzne  
Informácia riaditeľa o pripravovanej implementácii projektu v rámci operačného programu 
„Efektívna verejná správa“ v podmienkach Justičnej akadémie SR na roky 2017 - 2020 
Predsedníčka rady JA SR informoval prítomných o pripravovanom projekte akadémie 
v období rokov 2017 – 2019 a následne odovzdala slovo riaditeľovi.  
Riaditeľ prítomných informoval, že pripravovaný projekt je zaradený v rámci operačného 
programu „Efektívna verejná správa“ a zameraný je na zlepšenie kvality, nezávislosti a 
efektívnosti súdnych systémov, čo je prioritou aj v európskom kontexte. 
Cieľom projektu v podmienkach akadémie 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. 
Prostriedkom dosiahnutia tohto cieľa je projektom realizovaná nosná aktivita modernizácie 
systému justičného vzdelávania s dôrazom na: 

- 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 zdaňovania, 
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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 a rozšírenie celoživotného vzdelávania súdnych úradníkov (so špecializáciou 
na digitálne zručnosti s dôrazom na prácu s nástrojmi podporujúcimi prácu sudcov, 
informačných technológií), 

- vytvorenie prípravného špecializovaného vzdelávania justičných čakateľov a právnych 
čakateľov, so zameraním na tréningy simulovaných pojednávaní, súdneho rozhodovania 
a písania súdnych rozhodnutí, 

- rozšírenie vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov v odbornej 
právnej terminológii v anglickom a francúzskom jazyku. 

Pomocnou metódou zavedenia špecializovaného vzdelávania je rozdelenie cieľovej skupiny 
do menších skupín s presne zadefinovanými špecifickými vzdelávacími potrebami, tzn. 
špecializáciou a adresným vzdelávaním (interaktívne vzdelávanie v malých skupinách) 
profesionálnymi zahraničnými a domácimi lektormi. Pomocnou metódou je aj realizovanie 
zahraničných stáží vybraných externých členov pedagogického zboru Justičnej akadémie SR 
(školiteľov), realizácia stáží sudcov a školiteľov s tlmočníkom v zahraničí, vrátane 
vybudovania a uvedenia do prevádzky mediatéky - audio, video nahrávok (vrátane zaradenia 
zahraničných prednášok a ich vybavenie slovenskými titulkami) a elektronických 
dokumentov.  
V rámci pripravovaného projektu sa akadémia zameria na špecializované vzdelávanie 
a jazykové vzdelávanie. Miestom konania vzdelávacích podujatí budú tak zariadenia 
akadémie ako aj regionálne pracoviská a novo vzniknuté regionálne pracoviská v rámci sídiel 
Krajských súdov a prokuratúr. Na obdobie projektu je plánovaných 250 špecializovaných 
vzdelávacích podujatí v rámci, ktorých bude do vzdelávacieho procesu zapojených 3600 
sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov, 8 zahraničných stáží, ktorých sa zúčastní 
100 účastníkov z cieľovej skupiny. V rámci vzdelávacích podujatí bude zapojených 100 
zahraničných lektorov a odborníkov a 68 organizácií. Pri špecializácii zameranej na 
vzdelávacie podujatia v rámci rozhodnutí súdov vo veciach maloletých bude odvzdelávaných 
na 40 vzdelávacích podujatiach v období 1 a 1/2 roka celkovo 800 osôb, z toho 400 osôb 
z prostredia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a 400 osôb z prostredia justície.  
Finančná alokácia pre projekt na obdobie riešenia 02/2017 – 12/2020 je vo výške 4,2 mil. 
EUR.  
Predsedníčka rady JA SR následne otvorila rozpravu v rámci, ktorej neboli zo strany členov 
rady JA SR vznesené pripomienky.   
Rada prijala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Informácia riaditeľa akadémia o účasti na porade ministerky spravodlivosti SR dňa 
29.09.2016 
Riaditeľ informoval prítomných o účasti na porade ministerky spravodlivosti v súvislosti 
s elektronizáciou justície, ktorej súčasťou bude aj akadémia. Jedná sa o e-government 
a elektronické čipové preukazy.  
Rada prijala uvedenú informáciu na vedomie. 
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Informácia riaditeľa akadémie o 6. ročníku medzinárodnej konferencie „Československé 
právnické dni“ 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o ostatnej medzinárodnej konferencii, jej kvalite 
a priebehu. Výstupom konferencie bude odborná recenzovaná publikácia, ktorú dostanú 
okrem prítomných vystupujúcich a hostí konferencie aj všetci členovia rady JA SR.  
Rada prijala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
6. Iné 
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo Dr. Praženkovej v súvislosti so zabezpečením spisov 
pre potreby OJS v roku 2017.  
Dr. Praženková upozornila na potrebu novelizácie spisov v súvislosti s novým CSP najneskôr 
na jarný termín OJS. Vychádzala pritom z poznatkov pozostávajúcich z kontroly spisov, ktoré 
zabezpečuje pre potreby databázy na OJS a výberové konania sudcov. 
Dr. Tichý poďakoval za upozornenie a informoval prítomných, že koncom októbra 2016 
požiada akadémia súdy o dodanie nových spisov, práve z uvedeného dôvodu. 
Rada prijala uvedenú informáciu na vedomie. 
 

7. Záver  
Prítomní sa zhodli na termíne 14. zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 10.11.2016 o 10,00 
hodine v Pezinku. 
 
V Omšení, 07.10.2016  
 
 
 
Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
 
Overil: JUDr. Jozef Janík  
 
 
Schválila: JUDr. Viera Petríková 


