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Zápisnica 
z 14. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  

konaného dňa 08.12.2016 v Pezinku 
 
Prítomní členovia Rady JA SR:  
JUDr. Viera Petríková, predsedníčka rady  
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady   
JUDr. Edita Bakošová, členka rady  
JUDr. Peter Odaloš, člen rady  
JUDr. Lenka Praženková, členka rady 
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady  
JUDr. Jozef Janík, člen rady  
 
Ospravedlnení členovia Rady JA SR:  
JUDr. Jozef Szabó, člen rady  
JUDr. Jarmila Urbancová, členka 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. Odborná justičná skúšky, jarný termín 2017 - komplexné zabezpečenie  
3. Návrh novely „Kritériá na výber súdnych spisov do databázy Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky“ 
4. Rôzne 

- návrh na doplnenie študijného plánu v I. polroku 2017  
5. Záver 
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1. Otvorenie  
Predsedníčka rady JA SR prítomných privítala, skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní              
8 členovia z celkového počtu 10 členov, dvaja členovia sú ospravedlnení: JUDr. Jarmila 
Urbancová, JUDr. Jozef Szabó a rada JA SR je uznášania schopná.  
Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý JUDr. Peter Odaloš.   
Následne predsedníčka informovala o predloženom programe 14. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Žiadne návrhy na doplnenie a zmenu 
programu 14. zasadnutia rady JA SR predložené neboli a program bol schválený 
v predloženej podobe.  
Uznesenie č. 107: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila JUDr. Petra 
Odaloša za overovateľa zápisnice zo 14. zasadnutia rady akadémie a jednomyseľne  
schválila predložený program rokovania.  
 
2. Odborná justičná skúška, jarný termín 2017 - komplexné zabezpečenie  
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala o jarnom termíne odbornej justičnej skúšky 
(ďalej len „OJS“) schválenom na ostatnom zasadnutí, ktorý sa uskutoční dňa 4.4.2017 
písomná časť a 11. – 12.4.2017 ústna časť. Vzhľadom k bezproblémovému priebehu OJS je 
nevyhnutné prijať opatrenia na komplexné organizačné zabezpečenie priebehu OJS, okrem 
iného aj v súvislosti s účasťou právnych čakateľov prokuratúry.  
Následne predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie.  
 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že dňa 03.11.2016 boli oslovení všetci členovia 
skúšobných komisií v súvislosti so spracovaním otázok pre písomný test, každý min. v počte 5 
otázok za príslušnú oblasť práva. Termín na doručenie týchto otázok je do 27.01.2016, tak 
aby bolo možné otázky skontrolovať a zapracovať do databázy. Predsedníčka Rady JA SR 
vyzvala prítomných, aby zodpovedne pristúpili k spracovaniu predmetných otázok, nakoľko 
sú tieto nevyhnutné pre databázu v súvislosti s úplnou obnovou týkajúcou sa rekodifikácie 
Civilného sporového poriadku.  
 
Prof. Vojčík sa opýtal na počet predložených otázok, nakoľko členovia boli požiadaní 
o predloženie min. počtu 5 otázok za danú oblasť práva. Predsedníčka rady JA SR 
informovala, že ak niekto predloží viac otázok, je to v poriadku a to z dôvodu, že nie každý z 
oslovených členov otázky spracuje a predloží.  
 
Dr. Odaloš uviedol, že jarný termín OJS sa môže týkať približne 31 právnych čakateľov 
prokuratúry, nakoľko generálny prokurátor SR môže udeliť výnimku a skrátiť čakateľskú dobu 
v zmysle zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. V roku 2016 bolo 
prijatých 70 PČP a v tejto súvislosti je možné predpokladať, že aj v budúcnosti bude počet 
čakateľov na odbornej justičnej skúške vyšší. V tejto súvislosti preto Dr. Odaloš položil aj 
otázku, či akadémia nezvažuje rozšírenie počtu skúšobných komisií alebo termínov na 
odbornú justičnú skúšku.  
 
Riaditeľ akadémie v súvislosti so zákonom o justičnej akadémii poukázal na zákonnú 
povinnosť, podľa ktorej je akadémia povinná robiť OJS spravidla dva krát v roku (jarný 
a jesenný termín) no v budúcnosti nevylučuje úpravu priebehu OJS v prípade, že si to 
okolnosti budú vyžadovať.  
Rada zobrala informáciu týkajúcu sa komplexného zabezpečenia jarného termínu odbornej 
justičnej skúšky na vedomie. 
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3. Návrh novely „Kritériá na výber súdnych spisov do databázy Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky“ 
Predsedníčka Rady JA SR informovala prítomných o predloženom návrhu predmetného 
materiálu a následne odovzdala slovo zástupcovi riaditeľa.   
 
Zástupca riaditeľa akadémie prítomných informoval, že dňa 03.11.2016 sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie vedenia akadémie s riaditeľkou osobného úradu Generálnej prokuratúry 
SR v súvislosti so zabezpečením postupu pri poskytnutí spisov pre databázu na OJS. Na 
základe prijatých záverov z tohto stretnutia boli spracované – novelizované „Kritériá na 
výber súdnych spisov do databázy Justičnej akadémie Slovenskej republiky“, ktoré boli 
zaslané tak Generálnej prokuratúre SR ako aj členom legislatívnej komisie rady JA SR na 
pripomienkovanie.  
Doručené pripomienky tak z Generálnej prokuratúry SR ako aj od Dr. Praženkovej (Dr. 
Slašťan a Dr. Bargel nemali k predmetnému materiálu pripomienky), boli elektronicky 
predložené členom rady JA SR. Spolu s pripomienkami bol členom Rady JA SR predložený aj 
návrh novely „Kritériá na výber súdnych spisov do databázy Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky“. Zástupca riaditeľa akadémie, prítomným vysvetlil postup, ako boli zapracované 
pripomienky od všetkých oslovených subjektov.  
Následne predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných k rozprave:  
 
Prof. Vojčík mal technické pripomienky týkajúce sa číslovania odsekov a článkov ako aj 
jednotné používanie skratiek.   
 
Dr. Odaloš vyjadril nesúhlas s prof. Vojčíkom a predniesol návrh týkajúci sa legislatívno-
technického charakteru, čo sa týka číslovania článkov a to v tom zmysle, že články by mali 
byť číslované od číslice 1, avšak vždy zaradené pod každú jednotlivú časť, aj keď v časti III. by 
bol iba článok 1. Taktiež požiadal, aby v rámci časti III. návrhu boli zapracované pripomienky 
za rezort prokuratúry v plnom rozsahu.  
 
Vzhľadom k vyššie uvedeným pripomienkam jednotlivých členov predsedníčka rady JA SR 
prerušila rokovanie s tým, že musia zasadnúť prítomní členovia legislatívnej komisie, JUDr. 
Tichý, JUDr. Odaloš a spracovať výstup k predmetnému materiálu, ktorý opätovne predložia 
na prerokovanie rade JA SR.  
  
Po prestávke zasadnutie pokračovalo s tým, že predsedníčka požiadala o výstup poverených 
členov rady JA SR a následne odovzdala slovo zástupcovi riaditeľa akadémie. Na základe 
prijatých záverov boli rade JA SR predložené pripomienky, ku ktorým predsedníčka rady JA 
SR vyzvala prítomných k hlasovaniu s otázkou: „Kto je za pôvodnú verziu číslovania častí, 
článkov a odsekov?“  
Hlasovanie: 
Za: 6 
Proti: 2 
Zdržal sa: 0 
Na základe hlasovania bude číslovania častí, článkov a odsekov podľa pôvodného návrhu.  
 
Po odhlasovaní vyzvala predsedníčka rady JA SR prítomných k rozprave:  
Členovia rady JA SR sa zhodli na opätovnom prerokovaní celého materiálu, tak aby boli 
zapracované všetky pripomienky, návrhy a doplnenia. Následne predsedníčka rady JA SR 
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vyzvala prítomných k hlasovaniu o prijatí novely „Kritériá na výber súdnych spisov do 
databázy JA SR“ v znení po prerokovaní a úpravách.  
Hlasovanie:  
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  
Uznesenie č. 108: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada jednomyseľne 
schvaľuje „Kritériá na výber súdnych spisov do databázy Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky“ s účinnosťou od 08.12.2016, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.  
 
4. Rôzne  
Návrh na doplnenie študijného plánu v I. polroku 2017  
Predsedníčka Rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie v súvislosti s doplnením 
Študijného plánu pre rok 2017.  
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že vzhľadom na krátky časový odstup, obsahovo 
obdobného vzdelávacieho podujatia s názvom „Aplikačná prax vo veciach obchodného 
registra“, ktoré bolo organizované v 11/2016 a tematickú naliehavosť je potrebné doplniť na 
I. polrok 2017 do Študijného plánu vzdelávacie podujatie „Oddlženie fyzických osôb“. 
Pôvodne schválené vzdelávacie podujatie „Aplikačná prax vo veciach obchodného registra“ 
na I. polrok 2017 bude zrušené. Jedná sa o celoslovenské vzdelávacie podujatie, ktoré sa 
uskutoční v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku dňa 20.03.2017.  
Uznesenie č. 109: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
jednomyseľne schvaľuje doplnenie – zmenu Študijného plánu pre rok 2017 o vzdelávacie 
podujatie „Oddlženie fyzických osôb“ ktoré sa uskutoční v Justičnej akadémii Slovenskej 
republiky v Pezinku dňa 20.03.2017.  
 
Informácia riaditeľa akadémie o pripravovanej implementácii projektu v rámci operačného 
programu „Efektívna verejná správa“ v podmienkach Justičnej akadémie SR na roky 2017 - 
2020 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o ďalšom postupe na prípravných prácach pre 
implementáciu projektu „Efektívna verejná správa“ a to konkrétne rozpočte a opise projektu. 
Riaditeľ vyjadril presvedčenie o ukončení týchto prác v čo najkratšej dobe a projekt bude 
možné implementovať v stanovenej lehote t. j. od 02/2017.  
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Informácia riaditeľa akadémie o výmenných pobytoch pre predsedov Európskych súdov 
v SR 
Riaditeľ akadémie informoval prítomných, že v dňoch 05.12. – 09.12.2016 sa uskutočnil 
v rámci členstva Justičnej akadémie SR v EJTN (Európska justičná vzdelávacia sieť) výmenný 
pobyt predsedov Európskych súdov. V rámci výmenného programu sa uskutočnili prijatia na 
Najvyššom súde SR, Súdnej rade SR, Ministerstve spravodlivosti SR, odborné prednášky 
a prijatie riaditeľom akadémie. V súvislosti s prijatím u riaditeľa akadémie bola s prítomnými 
predsedami prerokovaná aj otázka zahraničných stáží v rámci pripravovaného projektu 
„Efektívna verejná správa“. 
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Informácia riaditeľa akadémie o účasti na porade riaditeľov krajín V4 v Krakowe 
Riaditeľ akadémie informoval prítomných o účasti na porade riaditeľov krajín V4 v Krakowe 
týkajúcom sa ďalšej spolupráce pri vzdelávacích podujatiach.  
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Rada prijala uvedenú informáciu na vedomie. 
Informácia riaditeľa akadémia o účasti na medzinárodnej konferencii Najvyššie súdu SR 
Riaditeľ informoval prítomných o účasti na medzinárodnej konferencii Najvyššieho súdu SR 
pod názvom „Limity transparentnej justície“ dňa 01.12.2016, kde v rámci nadviazania 
spolupráce prerokoval s niektorými vystupujúcimi možnosti ďalšej spolupráce v rámci 
vzdelávania.  
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Informácia riaditeľa akadémia o účasti na poradách Krajského súdu v Košiciach a  
Krajského súdu v Prešove 
Riaditeľ informoval prítomných o účasti na Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu 
v Prešove, kde za účasti vedenia krajských súdov, okresných súdov ako aj samotných sudcov 
prerokoval otázku účasti na vzdelávacích podujatiach a informoval prítomných 
o pripravovaných aktivitách Justičnej akadémie SR v roku 2017.  
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Na záver sa riaditeľ akadémie poďakoval prítomným za celoročnú spoluprácu. 
 
Informácia zástupcu riaditeľa akadémie o žiadosti na mimoriadny termín odbornej 
justičnej skúšky 
Zástupca riaditeľa akadémie informoval prítomných o doručenej požiadavke dvoch 
neúspešných účastníkov odbornej justičnej skúšky na vykonanie tejto v mimoriadnom 
termíne. Obidve požiadavky boli písomne postúpené Ministerke spravodlivosti SR, nakoľko 
tak neurobili neúspešní účastníci a o mimoriadnom termíne môže rozhodnúť len Ministerka 
spravodlivosti SR. 
Riaditeľ akadémie uviedol, že všetko závisí od vyjadrenia ministerky, ktorá musí žiadateľom 
udeliť súhlas o vykonanie tejto odbornej skúšky a následne Justičná akadémia SR podnikne 
príslušné kroky.  
Prítomní sa zhodli na závere, že uvedené bude v prípade potreby odhlasované Per rollam.  
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Informácia JUDr. Odaloša o možných termínoch zasadnutia rady JA SR v roku 2017 
v zariadeniach rezortu prokuratúry 
JUDr. Odaloš informoval prítomných členov rady JA SR o rezervovaných termínoch pre 
výjazdové zasadnutia rady JA SR v roku 2017, a to v termínoch: 12.06. – 14.06.2017 vo VaRCP 
Stará Lesná a 27.09. – 29.09.2017 vo VaRCP Krpáčovo.  
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
5. Záver  
Prítomní sa zhodli na termíne 15. Zasadnutia rady JA SR, ktoré sa uskutoční dňa 18.01.2017. 
o 10,00 hodine v Pezinku. 
 
V Pezinku, 08.12.2016  
 
Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
Overil: JUDr. Peter Odaloš 
 
Schválila: JUDr. Viera Petríková 


