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Zápisnica 
z 15. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  

konaného dňa 18.01.2017 v Pezinku 
 
Prítomní členovia Rady JA SR:  
JUDr. Viera Petríková, predsedníčka rady  
JUDr. Edita Bakošová, členka rady  
JUDr. Peter Odaloš, člen rady  
JUDr. Lenka Praženková, členka rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady  
JUDr. Jozef Janík, člen rady  
JUDr. Jozef Szabó, 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 
 
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. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie SR na doplnenie Štatútu v súvislosti so zmenou 

Organizačnej štruktúry a Organizačného poriadku 
3. 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) 

4. Vyhodnotenie mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky 
5. Rôzne 

- informácia riaditeľa akadémia o vyhodnotení plnenia príjmov a čerpania výdavkov za 
rok 2016 

- informácia riaditeľa akadémie o rozpočte pre rok 2017 
- informácia zástupcu riaditeľa o predložení návrhu Koncepcie vzdelávania na 

doplnenie legislatívnej komisii Rady JA SR z dôvodu legislatívnych zmien  
6. Záver 
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1. Otvorenie  
Predsedníčka rady JA SR členov rady JA SR ako aj vedenie akadémie privítala a skonštatovala, 
že na zasadnutí sú prítomní 8 členovia z celkového počtu 10 členov, 2 členovia sú 
ospravedlnení: JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady, doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, 
PhD., člen rady a rada JA SR je uznášania schopná.  
Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc..   
Následne predsedníčka informovala o predloženom programe 15. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie.  
Žiadne návrhy na doplnenie a zmenu programu 15. zasadnutia rady JA SR predložené neboli.  
Následne vyzvala predsedníčka rady JA SR prítomných k hlasovaniu.  
Uznesenie č. 111: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila prof. JUDr. 
Petra Vojčíka, CSc. za overovateľa zápisnice z 15. zasadnutia rady JA SR a jednomyseľne  
schválila predložený program rokovania.  
 
2. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie SR na doplnenie Štatútu v súvislosti so zmenou 
Organizačnej štruktúry a Organizačného poriadku 
Predsedníčka rady JA SR prítomných oboznámila s obsahom tohto bodu zasadnutia s tým, že 
ich informovala o predloženom materiáli. Následne odovzdala slovo riaditeľovi akadémie. 
Riaditeľ akadémie prítomným poďakoval za spoluprácu v predchádzajúcom roku a zaželal im 
všetko dobré do nového roku 2017. 
Následne informoval prítomných, že zmena Štatútu sa týka jedinej organizačno-technickej 
úpravy týkajúcej sa vzdelávania, ktorá spočíva v organizačnej zmene a to vytvorení dvoch 
katedier (tzn. nahradenie čl. IX ods. 1 a 2 novým znením).  
Ostatné navrhované zmeny sú jazykové a štylistické úpravy súčasného znenia Štatútu.  
So skutočnosťou, že Dr. Čentéšovej bolo predĺžené zo strany GP SR pôsobenie v akadémii 
súvisí aj prinavrátenie sa k pôvodnému modelu dvoch katedier. Katedra verejného práva, 
bude zabezpečovať činnosti, ako predskúškové a prípravné vzdelávanie, vzdelávanie v oblasti 
trestné právo a kriminalistika, ústavné právo, správne právo, medzinárodné a európske 
právo dotýkajúce sa oblastí trestného a správneho práva, odbornú justičnú skúšku. Katedra 
súkromného práva bude zabezpečovať vzdelávanie v oblasti občianske právo (rodinné právo, 
pracovné právo), obchodné právo, medzinárodné a európske právo dotýkajúce sa oblastí 
civilného práva, vzdelávanie v oblasti spoločensko-vedných disciplín, cudzích jazykov.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila diskusiu:  
Dr. Szabó si ozrejmil informáciu, že aktuálne budú zabezpečovať vzdelávanie dve katedry, 
katedra verejného práva a katedra súkromného práva, čo bolo zo strany riaditeľa akadémie 
a prítomných členov potvrdené.  
Prof. Vojčík v súvislosti s tým, že dochádza k zmene Štatútu, navrhol aj jeho zmenu v čl. IX 
ods. 3 nasledovne: „Podrobnosti o výbere na funkciu vedúceho katedry akadémie upravia 
zásady, ktoré schvaľuje rada“.  
Následne vyzvala predsedníčka rady JA SR prítomných k hlasovaniu.  
Uznesenie č. 112: Rada prijala 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 18.01.2017. 
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3. 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) 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala o obsahu predmetného bodu programu 
a následne odovzdala slovo riaditeľovi akadémie.  
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že ako už uviedol, bolo Dr. Čentéšovej dočasné 
pridelenie predĺžené zo strany GP SR o jeden rok a v nadväznosti na jej pracovné výsledky 
v akadémii a s ohľadom na jej predchádzajúcu odbornú prax navrhuje vymenovať ju za 
vedúcu katedry verejného práva.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila diskusiu:  
Prítomní členovia rady JA SR sa zhodli na vypočutí navrhovanej kandidátky, ktorá po vyzvaní 
predsedníčky rady JA SR predstúpila na zasadnutí. 
Predsedníčka rady JA SR privítala kandidátku na vedúcu katedry verejného práva, Dr. 
Čentéšovú. Oboznámila ju so zmenou Štatútu a návrhom riaditeľa akadémie na uvedenú 
pozíciu. Menovanú tiež informovala o skutočnosti, že nakoľko tento návrh podlieha 
schváleniu radou JA SR, je potrebné každého kandidáta vypočuť.  
Predsedníčka rady JA SR požiadala kandidátku o vyjadrenie súhlasu s návrhom riaditeľa 
akadémie a následným vymenovaním riaditeľom akadémie na pozíciu „vedúci katedry 
verejného práva“. Dr. Čentéšová s návrhom na kandidatúru a následné vymenovanie 
súhlasila.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila diskusiu, v rámci ktorej nemali prítomní žiadne otázky na 
kandidátku.  
Následne predsedníčka rady JA SR vyzvala riaditeľa akadémie, aby predstavil doterajšiu 
činnosť a odborné zameranie Dr. Čentéšovej a ich uplatnenie na pozícii vedúceho katedry 
verejného práva. Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že v súvislosti s nárastom 
odbornej agendy na útvare vzdelávania okrem iného súvisiacej s navýšením počtu účastníkov 
cieľovej skupiny ako aj rozsahu vzdelávacieho procesu pôsobí menovaná na tomto útvare už 
od septembra minulého roku ako „odborný referent vzdelávania“, kde preukázala 
dostatočné odborné znalosti na to, aby mohla zastávať predmetnú funkciu. 
Následne vyzvala predsedníčka rady JA SR prítomných k hlasovaniu.  
Uznesenie č. 113: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR navrhuje 
riaditeľovi akadémie vymenovať JUDr. Luciu Čentéšovú za vedúcu katedry verejného práva 
s účinnosťou od 19.01.2017.  
 
4. Vyhodnotenie mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných o doručenej žiadosti od podpredsedníčky 
vlády a ministerky spravodlivosti, zo dňa 27.12.2016 o stanovenie mimoriadneho termínu 
odbornej justičnej skúšky, ktorý sa na základe následného hlasovania Per rollam členov rady 
JA SR dňa 28.12.2016 konal v termíne 11.1.2017 (písomná časť) a 18.1.2017 (ústna časť). 
Následne vyzvala zástupcu riaditeľa akadémie, aby prítomných informoval o priebehu 
mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky. 
Zástupca riaditeľa informoval o písomnej časti mimoriadneho termínu odbornej justičnej 
skúšky, kde jeden účastník nebol úspešný v pri odbornom písomnom teste (získal celkové 
hodnotenie 14 bodov) a jeden účastník uspel (získal celkové hodnotenie 18 bodov). Priebeh 
ústnej časti mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky bol nasledovný: jeden účastník 
mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky neuspel v troch predmetoch, jeden 
neuspel vo dvoch predmetoch a jeden účastník neuspel z jedného predmetu.  
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
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5. Rôzne  
Informácia riaditeľa akadémia o vyhodnotení plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 
2016 a o rozpočte pre rok 2017 
Predsedníčka rady JA SR v rámci tohto bodu odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, ktorý 
prítomných informoval o hospodárení akadémie s rozpočtovými prostriedkami v roku 2016 
a schválených rozpočtových prostriedkoch pre rok 2017. Predsedníčka rady JA SR otvorila 
diskusiu k tomuto bodu: 
Prof. Vojčík vyjadril pozitívne hodnotenie k hospodáreniu rozpočtovými prostriedkami za 
predchádzajúci rok.  
Podrobná informácia o plnení rozpočtových príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov za rok 
2016 a schválenom rozpočte pre rok 2017 tvorí prílohu tejto zápisnice.  
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie.  
 
Informácia zástupcu riaditeľa o predložení návrhu Koncepcie vzdelávania na doplnenie 
legislatívnej komisii Rady JA SR z dôvodu legislatívnych zmien  
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo zástupcovi riaditeľa, ktorý oslovil prítomných 
členov rady v súvislosti s legislatívnou úpravou civilného sporového poriadku a v tejto 
súvislosti s niektorými pojmovými nezrovnalosťami v Koncepcii vzdelávania (konkrétne na 
str. 61, 66, 67, 68, 76, 87).  
Uznesenie č. 114: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR ukladá 
legislatívnej komisii povinnosť predložiť pripomienky ku Koncepcii vzdelávania v lehote do 
20.02.2017. 
V tejto súvislosti navrhol vzhľadom na zloženie aktuálnej legislatívnej komisie (2 zástupcovia 
za oblasť trestného práva, 1 zástupca za oblasť obchodného práva, 1 zástupca za oblasť 
európskeho práva), aby bola legislatívny komisia doplnená o člena pre oblasť civilného práva.   
Predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných k diskusii: 
Prítomní členovia rady JA SR sa zhodli na spoločnom kandidátovi, prof. Vojčíkovi. 
Predsedníčka rady JA SR oslovila navrhnutého kandidáta ohľadne súhlasu s členstvom 
v legislatívnej komisii rady JA SR a vyzvala prítomných k hlasovaniu o tomto návrhu. 
Uznesenie č. 115: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR schvaľuje prof. 
JUDr. Petra Vojčíka, CSc. za člena legislatívnej komisie rady JA SR s účinnosťou od 
18.01.2017.  
Riaditeľ akadémie v súvislosti s novelou zákona 385/2000 Z. z. a Vyhláškou MS SR, ktorou sa 
upravujú skutočnosti pre výberové konania požiadal prítomných členov legislatívnej komisie 
o pripomienky s tým, aby sa následne stihlo hlasovanie Per rollam k ich schváleniu 
a postúpeniu kompetentným subjektom (Súdna rada SR, Generálna prokuratúra SR), do 
30.01.2017. V rámci navrhovanej novely upozornil na niektoré skutočnosti a to, že do 
kompetencie akadémie sa prenáša kompletná databáza spisov, odborných testov 
a prípadových štúdií na výberové konania sudcov s výnimkou psychologického pohovoru. 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že v súvislosti s novelou zákona 385/2000 Z. z. 
dôjde aj k zmene v účasti na prípravnom (adaptačnom) vzdelávaní, ktorého by sa po novele 
mali zúčastňovať len úspešní uchádzači z výberových konaní na pozíciu sudcu.   
Uznesenie č. 116: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR ukladá 
legislatívnej komisii povinnosť predložiť pripomienky k novele zákona č. 385/2000 Z. z. 
v lehote do 25.01.2017. 
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Informácia riaditeľa akadémia o prípravnom a predskúškovom vzdelávaní pre právnych 
čakateľov prokuratúry  
Riaditeľ akadémie v súvislosti s prebiehajúcim prípravným a predskúškovým vzdelávaním 
poukázal na skutočnosť, že Generálna prokuratúra SR rovnako ako Justičná akadémia SR, 
organizuje pre právnych čakateľov prokuratúry obdobné vzdelávanie,  s tým, že sa jedná 
o rovnaké alebo veľmi podobné obsahové zameranie týchto vzdelávacích podujatí. Nakoľko 
akadémia prípravné a predskúškové vzdelávanie organizuje pre právnych čakateľov 
prokuratúry v súlade s Obsahovou náplňou vzdelávania v zmysle § 7 ods. f) zákona č. 
548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii schválenou Generálnym prokurátorom SR na roky 2017 a 
2018.  
K uvedenému zaujal stanovisko námestník Generálneho prokurátora, Dr. Szabó s tým, že si 
preverí obsahové zameranie vzdelávacích podujatí, ktoré pre právnych čakateľov 
prokuratúry organizuje Generálna prokuratúra SR.  
Riaditeľ akadémie navrhol spoločné stretnutie so zástupcami Generálnej prokuratúry SR, na 
ktorom spoločne prerokujú ďalšiu koordináciu pri vzdelávaní právnych čakateľov 
prokuratúry.  
 
5. Záver  
Predsedníčka rady odovzdala slovo riaditeľovi akadémie v súvislosti s výjazdovými 
zasadnutiami rady JA SR nakoľko ide o rezerváciu priestorov prokurátorských zariadení 
v dňoch 12.06. – 14.06.2017 vo VaRCP Stará Lesná a 27.09. – 29.09.2017 vo VaRCP Krpáčovo.  
Prítomní sa zhodli na vhodnosti termínov. 
 
Prítomní sa zhodli na termíne 16. zasadnutia rady JA SR, ktoré sa uskutoční dňa 01.03.2017 
o 10,00 hodine v Pezinku. 
 
V Pezinku, 18.01.2017  
 
 
Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
 
Overil: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.  
 
 
Schválila: JUDr. Viera Petríková 


