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Zápisnica 
z 16. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  

konaného dňa 01.03.2017 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 
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:  
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. Komplexné organizačné zabezpečenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky 
3. Schválenie Výročnej správy za rok 2016 
4. Rôzne 

- Podnety a námety do Skúšobného poriadku v súvislosti so zabezpečením Odbornej 
justičnej skúšky 

- Legislatívna komisia – podnety a námety pre jej činnosť  
5. Záver 
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1. Otvorenie  
Predsedníčka rady JA SR privítala členov rady JA SR ako aj vedenie akadémie a skonštatovala, 
že na zasadnutí sú prítomní 9 členovia z celkového počtu 10 členov, 1 člen je ospravedlnený: 
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady a rada JA SR je uznášania schopná.  
Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá JUDr. Edita Bakošová. 
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Predsedníčka informovala o predloženom programe 16. zasadnutia rady JA SR, a vyzvala 
prítomných na jeho prípadné doplnenie. Na základe podnetu zástupcu riaditeľa navrhla 
doplniť program v rámci bodu č. 4 Rôzne o „Doplnenie študijného plánu pre rok 2017“. 
Následne vyzvala prítomných k hlasovaniu.  
Uznesenie č. 119: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila JUDr. Editu 
Bakošovú za overovateľa zápisnice zo 16. zasadnutia rady JA SR a jednomyseľne schválila 
doplnený program rokovania.  
 
2. Komplexné organizačné zabezpečenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných, o aktuálnej situácii v rámci jarného 
termínu odbornej justičnej skúšky (ďalej len „OJS“).  
Odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, ktorý prítomných informoval že dňa 27.01.2017 boli 
do akadémie doručené návrhy podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej 
republiky na vykonanie OJS v počte 41 účastníkov a návrhy na vykonanie opravnej OJS 
v počte 11 účastníkov. Dňa 02.02.2017 boli doručené návrhy generálneho prokurátora 
Slovenskej republiky na vykonanie OJS právnych čakateľov prokuratúry v počte 28 
účastníkov. Celkový počet účastníkov OJS je 80. Z uvedeného dôvodu pripadá na jeden deň 
ústnej časti OJS pri počte päť skúšobných komisií (pokiaľ by sa skúšalo 2 dni), 8 účastníkov. 
Nakoľko v zmysle skúšobného poriadku (čl. 8 ods. 5) platí, že max. čas skúšania jedného 
uchádzača nesmie presiahnuť 90 minút a čas prípravy uchádzača na každý predmet je max. 
10 minút (čl. 8 ods. 4) je tento počet vysoký.  
Na základe uvedených údajov a po vzájomnej dohode členov rady JA SR a vedenia akadémie 
hlasovali jednotliví členovia Per rollam, ktorým bolo dňa 17.02.2017 prijaté uznesenie č. 118 
v nasledovnom znení: „Rada schvaľuje nový termín odbornej justičnej skúšky na rok 2017, 
ústna časť 10.04. (pondelok), 11.04. (utorok), 12.04.2017 (streda).“ Kancelária akadémia 
zabezpečila zverejnenie nového termínu OJS na portáli akadémie a písomne oboznámila 
uchádzačov OJS a skúšobné komisie o tejto zmene s tým, že všetci dostali pozvánky na meno. 
Po organizačno-technickej stránke je priebeh OJS zabezpečený a priebežne sú vykonávané 
jednotlivé úkony potrebné na jeho prípravu.  
Predsedníčka rady JA SR ďalej prítomných informovala o tom, že z dôvodu zabezpečenia 
jarného termínu ústnej časti OJS je potrebné, aby rada JA SR schválila pedagogický dozor. 
Keďže sa už v minulosti osvedčila predsedníčka skúšobnej komisie č. 3 a má dostatočné 
skúsenosti s odborným zabezpečením písomnej časti OJS, predsedníčka rady JA SR navrhla 
JUDr. Janu Bajánkovú ako pedagogický dozor. 
Okrem menovanej bude pedagogický dozor na písomnej časti OJS vykonávať aj Dr. Bargel, 
Dr. Hulla, Dr. Tichý, Dr. Korpáš, Dr. Čentéšová, Dr. Urbanská a Dr. Kostolányiová.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
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Uznesenie č. 120: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada v súlade s článkom VI. 
ods. 2 Skúšobného poriadku určila JUDr. Janu Bajánkovú (predsedníčka skúšobnej komisie 
č. 3) a ďalšie osoby: Dr. Bargel, Dr. Hulla, Dr. Tichý, Dr. Korpáš, Dr. Čentéšová, Dr. Urbanská 
a Dr. Kostolányiová ako pedagogický dozor na písomnej časti odbornej justičnej skúšky dňa 
04.04.2017.       

 
3. Schválenie Výročnej správy za rok 2016 
V zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 548/2003 Z. z. predkladá riaditeľ akadémie rade JA SR 
Výročnú správu o činnosti akadémie za príslušný kalendárny rok na schválenie.  
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných, že im bol zaslaný návrh Výročnej správy za 
rok 2017 na schválenie, ktorý pozostáva z textovej časti s tým, že po jej schválení bude 
dopracovaný o tabuľky, grafy a fotodokumentáciu. Následne odovzdala slovo riaditeľovi 
akadémie.  
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že pri zostavovaní návrhu študijného plánu na 
predchádzajúci rok, ako aj pri realizácii schválených vzdelávacích podujatí, sa kládol dôraz na 
aktuálnosť tém, odbornosť a praktickosť ich prevedenia. V súlade so schváleným študijným 
plánom na rok 2016, akadémia aj v roku 2016 realizovala vzdelávanie, ktorého sa celkovo v 
roku 2016 uskutočnilo 141 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 4 849 osôb z cieľových skupín. 
Z územného hľadiska pokračovala akadémia okrem prípravy celoslovenských podujatí kvôli 
vysokej popularite medzi účastníkmi aj v realizácii vzdelávacích aktivít na regionálnej báze v 
Košiciach, v Banskej Bystrici a v Pezinku. Celkovo bolo v roku 2016 zorganizovaných 104 
regionálnych podujatí s počtom účastníkov 3 808. V I. polroku 2016 osobitnú pozornosť 
venovala akadémia naďalej organizácii vzdelávacích podujatí k novým civilným kódexom 
(sporový a mimosporový poriadok), z ktorých boli tri určené pre I. stupeň a dve pre II. 
stupeň. S cieľom priblížiť vzdelávacie podujatia cieľovej skupine ako aj vzhľadom na 
dôležitosť témy, hospodárnosť a efektívnosť, zabezpečovala akadémia vzdelávanie pre 
cieľovú skupinu aj prostredníctvom video konferenčného systému. Podujatia prebiehali za 
účasti členov rekodifikačnej komisie, celkový počet účastníkov bol 2 078. V reakcii na 
aktuálne dianie a požiadavky justičnej praxe sa uskutočnilo dňa 05.09.2016 na pôde Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky v Pezinku vzdelávacie podujatie s názvom „Výkon 
rozhodnutia vo veciach maloletých detí“. Lektorsky podujatie zastrešili odborníci na domáce 
i medzinárodné právo. Obe podujatia sa tešili vysokému záujmu, pričom prvého sa zúčastnilo 
96 účastníkov a druhého sa zúčastnilo 104 účastníkov. Predskúškových sústredení sa spolu za 
rok 2016 zúčastnilo 200 účastníkov. Prípravného vzdelávania na podujatiach v roku 2016 sa 
spolu zúčastnilo 265 čakateľov. Naďalej akadémia rozvíjala aj medzinárodnú a domácu 
spoluprácu s odbornými inštitúciami, čo dokazuje podpis niekoľkých memoránd o spolupráci 
a spoločných vzdelávacích aktivít. Ostatné informácie týkajúce sa knižničného fondu, 
odbornej justičnej skúšky ako aj plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu vychádzajú zo 
spracovanej štatistiky, ktorá bude podrobne rozpracovaná a zdokumentovaná v rámci 
obrazových, tabuľkových a grafických príloh Výročnej správy za rok 2016.  
Predsedníčka Rady JA SR poďakovala riaditeľovi akadémie za informácie a vyzvala 
prítomných k rozprave: 
prof. Vojčík – pozitívne poukázal na rôznorodosť organizovaných aktivít. Spomenul, že 
problém je pri organizácii predskúškového sústredenia, nie je dostatočné pokrytie 
lektorským zborom, pričom tento má vychádzať v max. miere zo skúšobných komisií. V tejto 
súvislosti navrhol stretnutie s orgánmi kompetentnými za navrhovanie kandidátov do 
skúšobných komisií, aby bol výber okrem iného zameraný aj na odbornú lektorskú činnosť 
kandidátov.  
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Uznesenie č. 121: Rada prijala jednohlasne uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR 
schvaľuje Výročnú správu o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2016.  
 
4. Rôzne 
Legislatívna komisia – podnety a námety pre jej činnosť  
Predsedníčka rady JA SR poukázala na vysokú odbornosť a fundovanosť členov legislatívnej 
komisie rady JA SR, a v tejto súvislosti po dohode s vedením akadémie navrhuje zvoliť 
spomedzi členov legislatívnej komisie predsedu, aby ich činnosť bola koordinovaná.  
Podpredseda rady JA SR informoval prítomných o aktuálnych členoch legislatívnej komisie, 
ktorými sú: Dr. Bargel, Dr. Praženková, doc. Slašťan, Dr. Szabó a prof. Vojčík, s tým, že 
navrhol po dohode s členmi tejto komisie na pozíciu predsedu komisie prof. Vojčíka.  
Predsedníčka rady JA SR oslovila prítomných v súvislosti s vyjadrením k návrhu Dr. Bargela, 
aby si svojho predsedu zvolila legislatívna komisia samostatne. Prítomní jednohlasne vyjadrili 
súhlas.  
Následne predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomného kandidáta k vyjadreniu sa ku 
kandidatúre, navrhovaný kandidát súhlasil.  
Členmi legislatívnej komisie bol za jej predsedu zvolený prof. Vojčík.  
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Podnety a námety do Skúšobného poriadku v súvislosti so zabezpečením Odbornej   
justičnej skúšky 
Predsedníčka rady JA SR  v rámci tohto bodu odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, ktorý 
navrhol prítomným členom rady JA SR vzhľadom na aktuálnu skutočnosť týkajúcu sa počtu 
účastníkov OJS a s ohľadom do budúcnosti, aby boli vytvorené v rámci volieb ďalšie dve 
skúšobné komisie a v súvislosti s týmto návrhom boli následne upravené aj príslušné interné 
riadiace akty akadémie. Návrh riaditeľa akadémie spočíva v tom, že skúšať budú komisie 
podľa potreby, tzn. počet komisií bude určený v nadväznosti na počet účastníkov OJS. Táto 
zmena je nevyhnutná aj z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti vynakladaných rozpočtových 
prostriedkov akadémie na organizačno-technické zabezpečenie OJS ako aj na psychický 
a fyzický komfort skúšajúcich a skúšaných. Je dôvodné, aby uvedenú problematiku riešila 
legislatívna komisia rady JA SR v súčinnosti s vedením akadémie a do najbližšej rady JA SR 
predložila tento pracovný materiál.  
prof. Vojčík upozornil na skutočnosť, že komisie musia byť informované včas, nie tesne pred 
OJS po ústnej časti OJS.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že žiadosti na kompetentné orgány sú zasielané včas tak, aby mali 
dostatočný priestor na predloženie potrebných návrhov. Súčasne aj akadémia má v rámci 
stanovených lehôt dostatočný priestor na prípravu a organizáciu OJS (oslovenie komisií, 
informovanie účastníkov, nadriadených a pod.).  
Komisia č. 2 a náhradní členovia komisií v počte 5, s mandátom do 24.09.2017 končia 
a v tejto súvislosti je dôvodné, aby novozvolená komisia resp. komisie boli zvolené skôr aj 
s ohľadom na predskúškové sústredenia a ich lektorské zastrešenie. V rámci kontinuálnosti je 
potrebné, aby prebehla voľba najneskôr v mesiaci jún. Taktiež nadviazal na poznámku prof. 
Vojčíka s ohľadom na lektorskú činnosť skúšobných komisárov a potvrdil skutočnosť, že táto 
aktuálne nie je dostatočná.  
Zástupca riaditeľa akadémie upozornil na lehoty vyhlásenia volieb. Zo skúsenosti skúšobného 
komisára ako aj prednášajúceho je neúnosné cez deň vyskúšať viac ako 5 účastníkov OJS. 
Organizácia OJS v aktuálnych podmienkach pri počte 80 osôb je náročná tak po technickej 
ako aj personálnej stránke. Poukázal na skutočnosť, že informácia o účastníkoch OJS 



                                                                                                                                             Spr. 127/2017 

 
 

5 

v dostatočnom časovom predstihu je nevyhnutná pričom zdôraznil nutnosť dodržiavania 
článku 3 ods. 1 a 2 Skúšobného poriadku. V tejto súvislosti oslovil aj zástupcov prokuratúry 
v rade JA SR.  
dr. Odaloš poukázal v súvislosti so Skúšobným poriadkom, že čas na prípravu 50 min. a max. 
čas na odpoveď 90 min. pre jedného účastníka je pomerne rozsiahly, žiadal ho skrátiť.    
dr. Bargel uviedol, že je potrebné s ohľadom na kvalitnú prípravu a dostatočný časový 
priestor pri odpovedi účastníkov OJS prihliadať na max. počet skúšaných počas dňa, t. j. 4 
osoby a navrhol ponechať bez zmeny platný čl. 7 ods. 4 a 5 Skúšobného poriadku. 
prof. Vojčík doplnil pripomienku dr. Bargela, že je potrebné poskytnúť dostatočný priestor na 
prípravu a vykonanie ústnej časti OJS a zachovať tak potrebnú dôstojnosť jej priebehu.  
Predsedníčka Rady JASR uzatvorila diskusiu s tým, že uvedená téma bude predmetom ďalšej 
diskusie.   
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Riaditeľ akadémie informoval prítomných o vzdelávacom podujatí s názvom „Všeobecný súd 
Súdneho dvora EÚ a národné súdy – hľadanie spoločných hodnôt“, ktoré sa uskutoční v 
dňoch 16.03. – 17.03.2017 v Detašovanom pracovisku v Omšení. V tejto súvislosti požiadal 
členov rady JA SR o prítomnosť na pracovnom obede dňa 17.03.2017 z dôvodu, že jedným 
z lektorov vzdelávacieho podujatia bude p. Marc Jaeger, predseda Všeobecného súdu 
Súdneho dvora EÚ. Prítomní členovia rady JA SR sa dohodli na účasti podpredsedu rady JASR 
dr. Bargela, ktorý sa zúčastní na pracovnom obede a prijatí spolu s riaditeľom akadémie. 
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Doplnenie študijného plánu pre rok 2017  
Predsedníčka odovzdala slovo zástupcovi riaditeľa, ktorý prítomných informoval o potrebe 
doplnenia študijného plánu pre rok 2017 z dôvodu organizácie spoločného regionálneho 
vzdelávacieho podujatia pre Krajskú prokuratúru v Prešove a v Košiciach. Vzdelávacie 
podujatie s názvom „Kataster nehnuteľností a vlastnícke právo; Civilný sporový poriadok“ sa 
uskutoční vo vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry Slovenskej republiky v Starej 
Lesnej v termíne 16.-17.05.2017. Cieľovou skupinou podujatia budú (primárne) prokurátori 
KP Košice, KP Prešov, sekundárnou cieľovou skupinou budú právni čakatelia prokuratúry KP 
Košice, KP Prešov. Lektormi vzdelávacieho podujatia budú JUDr. Marián Fečík (externý člen 
pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prokurátor netrestného 
odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) a JUDr. Marek Tomašovič (prokurátor 
netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky). Prokuratúra zabezpečí na 
vzdelávacom podujatí: miesto, stravu, účasť cieľovej skupiny. Akadémia zabezpečí lektorov.  
Predsedníčka vyzvala prítomných k rozprave a následne k hlasovaniu.  
Uznesenie č. 122: Rada prijala jednohladne uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR 
schvaľuje doplnenie študijného plánu pre rok 2017 o vzdelávacie podujatie s názvom 
„Kataster nehnuteľností a vlastnícke právo; Civilný sporový poriadok“ v termíne 16.-
17.05.2017 vo vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry Slovenskej republiky v 
Starej Lesnej.   
 
5. Záver  
Prítomní sa zhodli na termíne 17. zasadnutia rady JA SR, ktoré sa uskutoční dňa 25.04.2017 
o 13,00 hodine v Pezinku. 
 
V Pezinku, 01.03.2017  
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Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
 
Overila: JUDr. Edita Bakošová 
 
 
Schválila: JUDr. Viera Petríková 


