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Zápisnica 
zo 17. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  

konaného dňa 25.04.2017 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 
JUDr. Jozef Janík, člen rady  
 
Ospravedlnení členovia Rady JA SR:  
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady  
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. Vyhodnotenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky 
3. Návrh legislatívnej komisie Rady Justičnej akadémie na zmenu „Volebného poriadku pre 

voľbu členov, náhradníkov a predsedov skúšobných komisií„ 
4. Vyhlásenie volieb na predsedu a členov skúšobných komisií a náhradníkov 
5. Návrh na doplnenie Študijného plánu pre rok 2017  
6. Rôzne 

- Informácia riaditeľa akadémie – predloženie Výročnej správy za rok 2016 
- Informácia riaditeľa akadémie – vzdelávacie podujatia v spolupráci s OBSE 

7. 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 6 členovia z celkového počtu 10 členov, 4 členovia sú 
ospravedlnení: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady, prof. JUDr. Peter Vojčík, 
CSc., člen rady, JUDr. Jozef Szabó, člen rady, JUDr. Jarmila Urbancová, členka rady a rada JA 
SR je uznášania schopná.  
Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý JUDr. Jozef Janík. 
Hlasovanie:  
ZA: 5 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 1  
Predsedníčka informovala o predloženom programe 17. zasadnutia rady JA SR, a vyzvala 
prítomných na jeho prípadné doplnenie.  
Uznesenie č. 123: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila JUDr. Jozefa 
Janíka za overovateľa zápisnice zo 17. zasadnutia rady JA SR a jednomyseľne schválila 
program rokovania.  
 
2. Vyhodnotenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných o jarnom termíne odbornej justičnej skúšky 
(ďalej len „OJS“), ktorý sa uskutočnil v mesiaci apríl 2017 a poukázala hlavne na náročnosť 
OJS čo do počtu uchádzačov, ale aj trvanie samotných skúšok. Následne odovzdala slovo 
riaditeľovi akadémie:  
Riaditeľ akadémie potvrdil slová predsedníčky rady JASR a informoval prítomných 
o náročnosti priebehu jarného termínu OJS nakoľko sa písomnej časti OJS dňa 04.04.2017 
zúčastnilo celkovo 77 účastníkov, z toho 66 účastníkov bolo úspešných, 6 neúspešných a 5 
účastníci sa ospravedlnili. 
Ústnej časti OJS v dňoch 10.04. – 12.04.2017 sa zúčastnilo 69 účastníkov, z toho 54 
účastníkov bolo úspešných, 12 účastníkov bolo neúspešných a 3 účastníci boli ospravedlnení. 
Vzhľadom na vysokú neúspešnosť pri ústnej časti OJS poukázal riaditeľ akadémie na slabú 
pripravenosť vyšších súdnych úradníkov nakoľko títo nemajú rovnaký priestor na odbornú 
prípravu keďže sú priamo vo výkone, ako právnych čakateľov prokuratúry. Vzhľadom 
k uvedenému poukázal na nevyhnutnosť túto situáciu riešiť legislatívne.  
Riaditeľ akadémie poukázal tiež na finančnú náročnosť jarného termínu OJS s tým, že celkové 
náklady na OJS prestavujú čiastku 18 128,69 €, z toho strava 809,06 €, občerstvenie  
385,77 €, dohody 12 606,00 €, odvody 3 704,39 € a ostatné náklady (organizačno-technické 
zabezpečenie) 623,76 €. Aj v súvislosti s uvedeným financovaním riaditeľ akadémie apeloval 
na členov rady JASR ohľadne navýšenia počtu skúšobných komisií, čo prispeje k zredukovaniu 
počtu dní skúšania s ohľadom na zvyšujúci sa počet účastníkov a tým k eliminácii 
vynaložených rozpočtových prostriedkov.  
Predsedníčka rady JASR poďakovala riaditeľovi akadémie za informácie a otvorila rozpravu: 
Dr. Odaloš navrhol úpravu otázok pre ústnu časť OJS z trestnej oblasti. Uvedené potvrdil aj 
dr. Bargel s tým, že ich aktualizácia je nevyhnutná. Otázky nie sú v pomere čo sa týka rozsahu 
odpovedí v rámci ich vzájomného porovnania.  
Riaditeľ akadémie súhlasí s názorom dr. Odaloša a navrhuje v čo najkratšom čase po OJS 
tieto upraviť. Nakoľko jednotliví členovia rady JASR majú praktické skúsenosti v rámci 
jednotlivých oblastí práva, otázky navrhuje dať na kontrolu vybraným povereným členom 
skúšobných komisií a následne na posúdenie členom rady JASR a na júnovom zasadnutí rady 
JASR tieto schváliť.  
Dr. Petríková upozornila na základe vlastnej skúsenosti, že jedna z otázok v oblasti civilného 
práva v rámci zákona č. 514/2003 Z. z. je totožná s otázkou z oblasti ústavného práva.  
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Riaditeľ akadémie sa zaviazal na základe uvedených podnetov od členov rady JASR, ktorí sú 
súčasne aj skúšobnými komisármi spracovať listy, ktorými akadémia osloví členov 
skúšobných komisií v súvislosti s aktualizáciou otázok na ústnu časť OJS.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
3. Návrh legislatívnej komisie Rady Justičnej akadémie na zmenu „Volebného poriadku pre 
voľbu členov, náhradníkov a predsedov skúšobných komisií„ 
Predsedníčka rady JASR pristúpila k ďalšiemu bodu programu, kde prestavila návrh 
legislatívnej komisie rady JASR s tým, že ospravedlnila prof. Vojčíka, predsedu legislatívnej 
komisie rady JASR a odovzdala slovo dr. Bargelovi.  
Dr. Bargel prítomných informoval, že s ohľadom na vysoké náklady na OJS, náročnosť pre 
jednak zamestnancov akadémie ako aj pre skúšobných komisárov, ktorí vypadli z pracovného 
kolobehu na 3 dni umožňuje čl. 6 ods. 4 Štatútu upraviť počet skúšobných komisií čím sa 
podarí riešiť uvedenú situáciu.  
Na základe požiadavky zo strany vedenia akadémie bol spracovaný legislatívnou komisiou 
rady JASR materiál v súvislosti so zmenou počtu skúšobných komisií. Nakoľko sa legislatívnej 
komisii vzhľadom na krátkosť času nepodarilo zasadnúť k pripomienkam k predmetnému 
materiálu, dr. Bargel predostiera členom rady JASR návrh na zmenu Volebného poriadku pre 
voľbu členov, náhradníkov a predsedov skúšobných komisií nasledovne: „vypustiť čl. 3 ods. 5 
a do čl. 3 ods. 4 doplniť písm. e) v nasledovnom znení: prehľad publikačnej činnosti, prehľad 
prednáškovej činnosti v prospech akadémie alebo prehľad inej odbornej pedagogickej 
činnosti kandidáta“. Uvedené bolo doteraz jednou z možností, no aktuálne musí navrhnutý 
kandidát tieto podmienky spĺňať.  
Predsedníčka rady JASR prítomných informovala, že predmetná zmena sa netýka počtu voľby 
skúšobných komisií a následne vyzvala prítomných k rozprave:  
Predsedníčka rady JASR poukázala na skutočnosť, že iná odborná pedagogická činnosť 
kandidáta nediskriminuje navrhovaných kandidátov nakoľko je zohľadňované aj ich odborné 
pôsobenie, pedagogická a obdobná odborná činnosť pre iné subjekty ako je akadémia.  
Riaditeľ akadémie poukázal na základe skúseností z aplikačnej praxe, kde je sústavný 
problém s prednáškovou činnosťou pri predskúškových a prípravných sústredeniach  zo 
strany skúšobných komisárov. Uvedená zmena je preto na základe uvedeného nevyhnutná 
s tým, že má za to, aby sa dával priestor hlavne odborníkom z justičného prostredia čím, ale 
potvrdil slová svojich predrečníkov, že dôvodný je aj priestor poskytnutý iným odborníkov 
ako z justície.   
Potrebu prednáškovej činnosti u skúšobných komisárov potvrdil aj zástupca riaditeľa 
akadémie, kedy zo zdravotných dôvodov jedného zo skúšobných komisárov mal značné 
problémy nájsť za neho náhradníka z radov skúšobných komisárov.  
Predsedníčka ukončila rozpravu a vyzvala prítomných k hlasovaniu týkajúceho sa vypustenia 
čl. 3 ods. 5 a doplnenia čl. 3 ods. 4 o písm. e) v nasledovnom znení: „prehľad publikačnej 
činnosti, prehľad prednáškovej činnosti v prospech akadémie alebo prehľad inej odbornej 
pedagogickej činnosti kandidáta“. 
Hlasovanie:  
ZA: 6 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  
Uznesenie č. 124: Rada jednohlasne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada JASR 
schvaľuje Volebný poriadok pre voľbu členov, náhradníkov a predsedov skúšobných 
komisií a prijíma jeho úplné znenie s účinnosťou od 25.04.2017. Kancelária akadémie 
zabezpečí jeho zverejnenie.  
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4. Vyhlásenie volieb na predsedu a členov skúšobných komisií a náhradníkov 
Predsedníčka rady JASR v súvislosti so skutočnosťou, že dňa 24.09.2017 končí funkčné 
obdobie komisii č. 2 v zložení: JUDr. Marta Kolcúnová, JUDr. Miriam Hrapková, Mgr. Richard 
Dukes, JUDr. Daniela Švecová, JUDr. Boris Tóth a piatim náhradníkom: JUDr. Iveta Kopčová, 
JUDr. Jozef Maruščák, JUDr. Ida Hanzelová, JUDr. Katarína Pramuková, JUDr. Eva Kukanová, 
ktorí na jesennom termíne odbornej justičnej skúšky už nemôžu skúšať informovala 
prítomných, že je potrebné v súlade s čl. IV ods. 4  a 5 Štatútu vyhlásiť voľby na členov 
skúšobnej komisie č. 2 a náhradníkov.  
Vzhľadom na uvedené skutočnosti v bode 3 a 4 tejto zápisnice navrhla vyhlásiť aj voľby na 
členov novej skúšobnej komisie č. 6 a náhradníkov.   
Predsedníčka otvorila rozpravu, v rámci ktorej nemali členovia pripomienky.  
Predsedníčka rady JASR vyzvala prítomných k hlasovaniu o nasledovnom: „Rada JASR 
vyhlasuje voľby na predsedu a členov skúšobnej komisie č. 2, predsedu a členov novej 
skúšobnej komisie č. 6 a 10 náhradníkov s tým, že termín na predloženie kandidátov pre 
subjekty, ktoré rade JASR kandidátov navrhujú (Súdna rada SR, minister spravodlivosti SR, 
generálny prokurátor SR, rada prokurátorov SR) bol určený do 30.05.2017 do 12,00 hodiny. 
Voľby sa uskutočnia dňa 12.06.2017 na 18. (výjazdovom) zasadnutí rady JA SR v Starej 
Lesnej.“  
Hlasovanie:  
ZA: 6 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  
Uznesenie č. 125: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR 
vyhlasuje voľby na predsedu a členov skúšobnej komisie č. 2, predsedu a členov novej 
skúšobnej komisie č. 6 a 10 náhradníkov s tým, že termín na predloženie kandidátov pre 
subjekty, ktoré rade JASR kandidátov navrhujú (Súdna rada SR, minister spravodlivosti SR, 
generálny prokurátor SR, rada prokurátorov SR) bol určený do 30.05.2017 do 12,00 hodiny. 
Voľby sa uskutočnia dňa 12.06.2017 na 18. (výjazdovom) zasadnutí rady JA SR v Starej 
Lesnej. Kancelária akadémie administratívne spracuje vyhlásené voľby bezprostredne po 
zasadnutí rady JA SR.   
 
5. Návrh na doplnenie Študijného plánu pre rok 2017  
V súvislosti s doplnením Študijného plánu pre rok 2017 odovzdala predsedníčka rady JASR 
slovo riaditeľovi akadémie.  
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o vzdelávacích podujatiach určených prevažne pre 
správne kolégium Najvyššieho súdu a krajských súdov SR, ktoré vzišli z požiadaviek 
menovaných subjektov. Na základe implementácie spoločného projektu Justičnej akadémie 
SR a Agentúry životného prostredia SR, ktorej predchádzal podpis Zmluvy o poskytnutí 
vzdelávacích služieb zo dňa 30. marca 2017 a uzatvorenie Dohody o spolupráci 
s Ministerstvom životného prostredia SR dňa 7. júla 2016 navrhujeme doplniť do Študijného 
plánu pre rok 2017 päť vzdelávacích podujatí zameraných na problematiku životného 
prostredia v termíne od 10.05.2017 do 31.10.2017. Jedná sa o nasledovné vzdelávacie 
podujatia: 

1. „Osobitné požiadavky na súdny prieskum v oblasti životného prostredia“ 
04.09.2017-05.09.2017 (2 dni), DP Omšenie 

2. „Vplyv práva EÚ/ES na životné prostredie“ 
16.10.2017-17.10.2017 (2 dni), DP Omšenie 

3. „Vnútroštátne základy trestania“ 
10.05.2017 (1 deň), Pezinok 
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4. „Ochrana ovzdušia, ochrana vody, ochrana pôdy, ochrana krajiny, ochrana flóry 
a fauny“ 
22.06.2017-23.06.2017 (2 dni), DP Omšenie 

5. „Odpadové hospodárstvo“ 
22.05.2017 (1 deň), Pezinok 

Predmetné vzdelávacie podujatia sú financované z účelovo určených prostriedkov 
pridelených z Enviromentálneho fondu v rámci projektu „Enviromentálna výchova, 
vzdelávanie a osveta 2017“. Vzdelávacie podujatia, témy a lektorské zabezpečenie 
jednotlivých vzdelávacích podujatí boli odkonzultované s predsedami s a sudcami právneho 
a trestného kolégia Najvyššieho súdu SR a sudcami Najvyššieho správneho súdu ČR. 
 
Z dôvodu zabezpečenia prípravného (adaptačného) vzdelávania na základe požiadaviek 
uchádzačov o výberové konania na obsadenie voľného miesta sudcu nakoľko je stále v I. 
polroku 2017 platná pôvodná právna úprava, navrhujeme doplniť do Študijného plánu 
predmetné vzdelávacie podujatia vychádzajúc zo schválenej Obsahovej náplne v rámci 
Koncepcie vzdelávania, tak ako boli navrhnuté: 
I. časť adaptačného vzdelávania v termíne 31.05.2017 (streda) - 01.06.2017 (štvrtok) 
priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 
II. časť adaptačného vzdelávania v termíne 08.06.2017 (štvrtok) - 09.06.2017 (piatok) 
v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 
III. časť adaptačného vzdelávania v termíne 21.06.2017 (streda) - 22.06.2017 (štvrtok) 
v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 
Predsedníčka rady JASR vyzvala prítomných k rozprave v rámci, ktorej neboli pripomienky. 
Následne vyzvala prítomných k hlasovaniu.  
Uznesenie č. 126: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada JASR 
schvaľuje doplnenie Študijného plánu pre rok 2017 o vzdelávacie podujatia zamerané na 
problematiku životného prostredia v termíne od 10.05.2017 do 31.10.2017 financované 
z účelovo určených prostriedkov pridelených z Enviromentálneho fondu v rámci projektu 
„Enviromentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2017“ a  prípravné (adaptačné) 
vzdelávanie v termíne 31.05. – 01.06.2017 (prvá časť), 08.06. – 09.06.2017 (druhá časť) 
a 21.06. – 22.06.2017 (tretia časť).  
 
6. Rôzne 
Predsedníčka rady JASR odovzdala slovo v rámci tohto bodu riaditeľovi akadémie. 
Informácia riaditeľa akadémie – predloženie Výročnej správy za rok 2016 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že predmetný materiál im predkladá v súvislosti s  
Uznesením č. 121 prijatým na ostatnom zasadnutí rady JASR.  
 
Informácia riaditeľa akadémie – vzdelávacie podujatia v spolupráci s OBSE 
Dňa 31.03.2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva spravodlivosti SR pracovné stretnutie za 
účelom spolupráce v rámci vzdelávania zameraného na oblasť „Trestných činov 
motivovaných nenávisťou“. Jedná sa o vzdelávacie podujatia určené pre prokurátorov na 
zlepšenie ich schopností pri rozpoznávaní, vyšetrovaní a následnom stíhaní nenávisťou 
podmienených trestných činov.  
V rámci uvedeného ministerstvo predložilo návrh Memoranda o porozumení medzi 
Justičnou akadémiou SR a Kanceláriou pre demokratické inštitúcie a ľudské práva 
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ODIHR). Memorandum bolo zo strany 
akadémie pripomienkované a predložený ministerstvu na doplnenie čomu predchádzalo 
pracovné stretnutie so zástupcami úradu Špeciálnej prokuratúry SR, ktorý sa predmetnou 
problematikou zaoberajú.  
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Predsedníčka rady JASR otvorila v rámci bodu Rôzne rozpravu. Prítomní členovia rady JASR  
nemali pripomienky.  
Rada zobrala uvedené informácie v rámci bodu Rôzne na vedomie. 
 
7. Záver  
Prítomní sa zhodli na termíne 18. zasadnutia rady JA SR, ktoré sa uskutoční ako výjazdové vo 
VaRC Stará Lesná v dňoch 12.06. – 14.06.2017 so začiatkom dňa 12.06.2017 o 14,00 hodine.  
 
V Pezinku, 25.04.2017  
 
 
Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
 
Overil: JUDr. Jozef Janík 
 
 
Schválila: JUDr. Viera Petríková 


