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Zápisnica 
z 18. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  

konaného v dňoch 12. – 14.06.2017 vo VaRC GP SR v Starej Lesnej 
 

Prvý deň 18. zasadnutia Rady akadémie - 12.06.2017 
 
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 
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady  
JUDr. Jarmila Urbancová, členka rady 
 
Ospravedlnení členovia Rady JA SR dňa 12.6.2017:  
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady   
JUDr. Jozef Szabó, člen rady  
JUDr. Jozef Janík, 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. Voľba členov, predsedov a náhradníkov skúšobných komisií 
3. Prerokovanie návrhu riaditeľa akadémie na výber členov pedagogického zboru 
4. Návrh na doplnenie Študijného plánu pre rok 2017  
5. Návrh na schválenie Memoranda o porozumení uzatvoreného so Súdnou akadémiou 

Najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky  
6. Rôzne 

- Pripomienky Justičnej akadémie SR k „Vyhláške Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na 
funkciu sudcu“ - informácia riaditeľa akadémie 

- a iné 
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 7 členovia z celkového počtu 10 členov, 3 členovia sú 
ospravedlneni: JUDr. Jozef Szabó, člen rady, JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady, JUDr. 
Jozef Janík, člen rady a rada JA SR je uznášania schopná.  
Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá JUDr. Lenka Praženková. 
Hlasovanie:  
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 18. zasadnutia rady JA SR, a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Súčasne oboznámila prítomných, že bod č. 2 
Programu „Voľba predsedov, členov a náhradníkov skúšobných komisií“ bude prerokovaný 
ako posledný bod programu.  
Uznesenie č. 128: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila JUDr. Lenku 
Praženkovú za overovateľa zápisnice z 18. zasadnutia rady JA SR a jednomyseľne schválila 
program rokovania s tým, že bod č. 2 Programu „Voľba členov, predsedov a 
náhradníkov skúšobných komisií“ bude prerokovaný ako posledný bod programu.  
 
Vypočutie kandidátov na členov, predsedov a náhradníkov skúšobných komisií  
Predsedníčka rady JA SR vysvetlila prítomným, že napriek skutočnosti, že bol bod č. 2 tohto 
zasadnutia na základe uznesenia č. 128 presunutý a bude prerokovaný ako posledný, 
z dôvodu prítomnosti  dvoch kandidátov navrhnutých na členov skúšobných komisií, ktorí 
využili možnosť osobnej prezentácie,  budú títo kandidáti z časových dôvodov  vypočutí 
radou JA SR v rámci tohto 1. bodu programu zasadnutia. Voči uvedenému neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany členov rady JA SR. 
Predsedníčka rady JA SR privítala prvú z kandidátov, JUDr. Beatrix Jakubovičovú, s tým, že ju 
následne vyzvala k prezentácii. 
Menovaná predstavila svoju doterajšiu prax v rezorte prokuratúry. Prítomných oboznámila 
so skutočnosťou, že počas svojej praxe sa zameriava prevažne na trestnú oblasť so 
zameraním sa na drogovú problematiku. Venovala sa preškoľovaniu právnych čakateľov, 
ktorí úspešne absolvovali odbornú justičnú skúšku (ďalej len „OJS“) a po vymenovaní do 
funkcie sa plynule ujali prokurátorskej praxe. Dôvod, prečo sa prihlásila za členku skúšobnej 
komisie je záujem o odovzdanie svojich doterajších skúseností. V prípade úspešnosti voľby za 
členku skúšobnej komisie, považuje za prínos osobný kontakt s ostatnými členmi skúšobných 
komisií. Príprava na skúšky z jej pohľadu vedie k ďalšiemu vzdelávaniu sa, získavaniu 
a odovzdávaniu odborných skúseností a vedomostí. 
Predsedníčka rady JA SR poďakovala menovanej za prezentáciu a vyzvala prítomných 
k rozprave.  
Prof. Vojčík sa menovanej opýtal na prednáškovú činnosť - menovaná robila prednášky pre 
žiakov stredných a základných škôl z oblasti trestného práva. 
Riaditeľ akadémie sa v súvislosti s Volebným poriadkom opýtal menovanej na inú odbornú 
pedagogickú činnosť,  resp. skúsenosti v súvislosti s prípravou právnych čakateľov 
prokuratúry – menovaná sa venovala prednáškovej činnosti pre právnych čakateľov 
prokuratúry počas pôsobenia na okresnej a krajskej prokuratúre.  
Predsedníčka rady JA SR menovanej kandidátke vysvetlila, že prednášková činnosť 
v prospech akadémie je povinnosťou každého skúšobného komisára. Následne sa dr. Odaloš 
opýtal na členstvo v skúšobnej komisii na prokuratúre – v budúcnosti a v prípade zvolenia za 
členku skúšobnej komisie si kandidátka uvedomuje svoju povinnosť venovať sa okrem iného 
aj prednáškovej činnosti.  
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Zástupca riaditeľa položil menovanej otázku kedy robila OJS – menovaná absolvovala OJS 
v roku 2002, ktorá sa konala na Generálnej prokuratúre SR.  
Predsedníčka rady JA SR kandidátke poďakovala za osobnú účasť a informovala ju, že 
o výsledkoch voľby bude informovaná prostredníctvom kancelárie akadémie.  
Následne pred členov rady JA SR prestúpil  druhý z kandidátov, ktorý využil možnosť osobnej 
prezentácie, JUDr. Branislav Kročian. Menovaného kandidáta predsedníčka rady JA SR 
privítala, poďakovala mu za účasť, predstavila ho prítomným členom rady JA SR a vyzvala ho 
k prezentácii.  
Menovaný prítomným predstavil doterajšiu odbornú prax v rezorte prokuratúry s tým, že už 
druhý rok pôsobí ako člen prokurátorskej rady, ktorá ho navrhla ako kandidáta na člena 
skúšobnej komisie a člen disciplinárneho senátu Spišského oblastného futbalového zväzu.   
Predsedníčka menovanému poďakovala za prezentáciu a vyzvala prítomných k rozprave.  
Prof. Vojčík menovaného oslovil v súvislosti so skúsenosťami v oblasti publikačnej, 
prednáškovej, pedagogickej činnosti – menovaný uviedol, že nemá uvedené skúsenosti.  
Riaditeľ akadémie nadviazal na otázku prof. Vojčíka či má menovaný skúsenosti s inou 
pedagogickou činnosťou, napr. prostredníctvom členstva vo vedeckej rade vo vysokoškolskej 
oblasti a pod. – menovaný uviedol, že tieto skúsenosti nemá.  
Dr. Odaloš položil otázku či sa menovaný podieľal na príprave a preskúšaní právnych 
čakateľov počas pôsobenia na okresnej a krajskej prokuratúre. Kandidát uviedol, že sa 
samozrejme počas svojej praxe venoval a stále venuje príprave čakateľov, nebol členom 
skúšobnej komisie.  
Predsedníčka rady JA SR menovanému poďakovala za osobnú účasť a informovala ho, že 
o výsledkoch voľby bude informovaný prostredníctvom kancelárie.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
3. Prerokovanie návrhu riaditeľa akadémie na výber členov pedagogického zboru 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala o tomto bode programu a následne 
odovzdala slovo riaditeľovi akadémie. 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o kandidátoch na externých členov pedagogického 
zboru, a to: JUDr. Ján Hrivnák, JUDr. Robert Šorl, PhD. Mgr. Eva Martinovičová a následne 
jednotlivých kandidátov predstavil jednotlivo.  
Pre oblasť trestného práva navrhuje JUDr. Jána Hrivnáka, prokurátora Úradu špeciálnej 
prokuratúry. Menovaný sa viackrát zapojil do vzdelávacieho procesu našej vzdelávacej 
inštitúcie. Oblasť súkromného práva navrhuje posilniť o JUDr. Roberta Šorla, PhD. sudcu, t. č. 
predsedu Okresného súdu Prievidza, ktorý bol akadémii odporučený JUDr. Janou 
Bajánkovou, predsedníčkou Súdnej rady SR a JUDr. Erikou Zajacovou, predsedníčkou 
občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Trenčíne. Navyše má menovaný bohatú 
publikačnú činnosť. V oblasti spoločensko-vedných disciplín zabezpečuje pre akadémiu 
vzdelávanie Mgr. Eva Martinovičová, lektorka v oblasti mäkkých zručností a manažérskeho 
vzdelávania, ktorá je dlhodobo pozitívne hodnotená zo strany cieľovej skupiny.  
Predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných k rozprave:  
Prof. Vojčík na základe uvedených informácií skonštatoval, že pôsobenie lektora na súde 
a prokuratúre nižšieho stupňa nie je prekážkou, ak sa dotyčný venuje publikačnej a lektorskej 
činnosti a má dostatočné skúsenosti a poznatky pre túto činnosť. 
Hlasovanie:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 129: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schvaľuje za externého člena pedagogického zboru JUDr. Jána Hrivnáka, JUDr. Roberta 
Šorla, PhD., Mgr. Evu Martinovičovú a navrhuje vymenovať ich s účinnosťou ku dňu 
01.07.2017. 
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4. Návrh na doplnenie Študijného plánu pre rok 2017  
V rámci návrhu na doplnenie Študijného plánu pre II. polrok 2017 v súvislosti s prípravou 
implementácie projektu odovzdala predsedníčka rady JA SR slovo riaditeľovi akadémie.  
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že v nadväznosti na informáciu podanú na 13. 
zasadnutí rady JA SR dňa 7.10.2016 a v súvislosti s prípravnou projektu zaradeného v rámci 
operačného programu „Efektívna verejná správa“ zameraného na zlepšenie kvality, 
nezávislosti a efektívnosti súdnych systémov, čo je prioritou aj v európskom kontexte je 
projekt vo fáze schválenia z čoho vyplýva okrem iného povinnosť doplnenia Študijného plánu 
pre II. polrok 2017 o vzdelávacie podujatia uvedené v prílohe k bodu 4 zasadnutia. 
Následne doc. Slašťan, ktorý sa aktívne podieľa na príprave tohto projektu a je navrhnutý na 
projektového manažéra, informoval prítomných o projekte, ktorý bude zameraný naprieč 
všetkými oblasťami práva vrátane jazykovej prípravy a prípravného vzdelávania. V rámci 
projektu je jedna špecifická oblasť a to Rozhodnutia vo veciach maloletých detí, ktorá bude 
realizovaná v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci týchto 
podujatí sa jedná o preškolenie 600 sudcov a VSÚ do konca roku 2020. Uvedené vzdelávacie 
podujatia sa vzhľadom k uvedeným počtom budú realizovať už od septembra 2017. 
Predpoklad podpisu Zmluvy k projektu je v priebehu mesiaca júl 2017.   
Doc. Slašťan informoval prítomných, že vzhľadom k administratívnej náročnosti spracovania 
projektu tento nebolo možné realizovať skôr, v pôvodne plánovanom termíne. Preto sa 
prípravné práce predĺžili. V rámci projektu je plán do konca roku 2020 odvzdelávať 3600 
účastníkov cieľovej skupiny.  
Predsedníčka rady JA SR sa opýtala na lektorské zabezpečenie. Doc. Slašťan informoval, že 
lektori budú priebežne ako bude prebiehať príprava vzdelávacích podujatí zabezpečení.  
Čo sa týka vzdelávania v oblasti Výkonu rozhodnutí vo veciach maloletých detí, 
spolupracujeme s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila rozpravu. 
Prof. Vojčík poukázal vzhľadom na rozsah vzdelávacích podujatí, že pre urýchlenie prípravy 
podujatí je možné schváliť lektorov aj jednorazovo. Uvedené potvrdil riaditeľ akadémie 
s tým, že túto právomoc má aj on sám.  
Ďalšia otázka smerovala k seminárom z oblasti Európskeho práva. Doc. Slašťan informoval, 
že pri príprave podujatí pre túto oblasť sa vychádzalo z otázok, požiadaviek a poznatkov 
aplikačnej praxe. Seminár "Náhrada škody spôsobenej porušením práva EÚ, vrátane práva 
hospodárskej súťaže" je nová oblasť sporov, ktoré prebiehajú aktuálne ešte na úrovni 
okresných súdov.  
Prof. Vojčík upozornil na nutné špecifikovanie obsahu seminára, aby bolo zrejmé o aké druhy 
zodpovednosti a žaloby o náhrady škody sa bude jednať. Doc. Slašťan uviedol, že pôjde tak o 
občiansko ako aj obchodnoprávne spory, ktoré majú základ v pravé EÚ, resp. novom zákone 
z decembra 2017. Obsah seminára bude špecifikovaný. Ďalej dal do pozornosti aj seminár 
"Spory v oblasti fondov EÚ". Potreba zaoberať sa touto problematikou vychádza z ďalšej 
aktuálnej sporovej agendy, ktorá  vychádza zo rôznych druhov žalôb pri realizácií projektov 
zazmluvnených v programovom období 2007 - 2013 (napr. o spory vyplývajúce z plošného 
krátenia prostriedkov všetkým žiadateľom z Operačných programov, pričom kauzálnu 
príslušnosť budú mať najmä súdy v obvode KS BA. Tieto podujatia budú vedené formou 
odbornej diskusie.   
Riaditeľ akadémie doplnil informáciu, že vzhľadom k náročným administratívnym úkonom 
nebolo možné podrobne pripraviť podklady, zabezpečenie lektorského zboru bude 
predložené dodatočne na nasledujúcom zasadnutí riaditeľom akadémie.  
JUDr. Praženková navrhla schváliť doplnenie Študijného programu podľa predloženého 
návrhu, s tým, že Rada JASR riaditeľa akadémie v súlade s čl. 3 bod 7 Štatútu poverí 
zabezpečiť jednotlivých lektorov na konkrétne podujatia, o čom podá informácie na 
najbližšom zasadnutí Rady JASR.  
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Hlasovanie:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 130: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schvaľuje doplnenie študijného plánu v II. polroku 2017 o vzdelávacie podujatia, ktoré 
tvoria prílohu č. 1 tejto zápisnice a v súlade s čl. 3 bod 7 Štatútu poveruje riaditeľa 
akadémie zabezpečením lektorského zboru a podaní informácie na najbližšom zasadnutí 
rady JA SR.  
 
5. Návrh na schválenie Memoranda o porozumení uzatvoreného so Súdnou akadémiou 
Najvyššieho ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky  
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných o uzatvorenom Memorande o porozumení 
medzi Justičnou akadémiou Slovenskej republiky a Súdnou akadémiou Najvyššieho ľudového 
súdu Vietnamskej socialistickej republiky, ktoré bolo podpísané počas zahraničnej pracovnej 
cesty riaditeľa akadémie. Následne odovzdala slovo riaditeľovi akadémie. 
Riaditeľ akadémie predstavil prítomným zámer podpisu predmetného Memoranda s tým, že 
sa jedná o štandardný dokument.  
Následne predsedníčka rady JA SR v zmysle čl. IV ods. 2 Štatútu akadémie požiadala 
prítomných členov o schválenie tohto dokumentu nakoľko dohody uzatvorené riaditeľom 
akadémie podliehajú schváleniu Radou akadémie.  
Hlasovanie:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0  
Uznesenie č. 131: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení:  Rada 
schvaľuje „Memorandum o porozumení uzatvorené so Súdnou akadémiou Najvyššieho 
ľudového súdu Vietnamskej socialistickej republiky“ v zmysle čl. IV ods. 2  Štatútu Justičnej 
akadémie SR. 
 
6. Rôzne 
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo v rámci tohto bodu riaditeľovi akadémie. 
Pripomienky Justičnej akadémie SR k „Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu“ - 
informácia riaditeľa akadémie 
Riaditeľ akadémie informoval prítomných, že v súvislosti s prijatou novelou zákona č. 
385/2000 Z. z. prechádzajú prostredníctvom predmetnej vyhlášky na Justičnú akadémiu SR 
právomoci v súvislosti s databázou spisov, testových otázok a prípadových štúdií. Nakoľko 
návrh predmetnej vyhlášky neobsahoval všetky potrebné náležitosti upravujúce správu 
a použitie databáz spracovala Justičná akadémia SR pripomienky a tieto okrem iného aj 
prostredníctvom portálu MS SR (SLOVLex) odoslala v rámci pripomienkového konania ako 
zásadné.  
Prof. Vojčík poukázal na skutočnosť, že § 4 nie je vhodné doplniť novým odsekom, ale ods. 2 
formulovať ako samostatné ustanovenie napr. „4a“ a za slovo databázy uviesť „pre účely 
výberových konaní“ na funkciu sudcu.  
Riaditeľ akadémie apeloval na dr. Praženkovú, ako na novú členku Súdnej rady SR od 
30.06.2017, že je potrebné v rámci predmetného zabezpečenia databáz spolupracovať, 
keďže sa jedná o spoločný záujem v rámci výberu kvalitných uchádzačov na voľné miesta 
sudcov v rámci výberových konaní.  
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Hlasovanie:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0  
Uznesenie č. 132: Rada jednomyseľne zobrala uvedené informácie v rámci bodu Rôzne na 
vedomie s tým, že v plnom rozsahu sa stotožňuje s názormi a pripomienkami k Vyhláške 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o výberovom konaní na funkciu sudcu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  
 
Riaditeľ akadémie informoval o zahraničnej pracovnej ceste v Petrohrade v súvislosti 
s účasťou na medzinárodnej konferencii Petrohradské právnické fórum, ktorú organizovalo 
Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie za podpory prezidenta Ruskej federácie v dňoch 
16. - 20. mája 2017. Fórum poskytuje platformu pre výmenu odborných poznatkov 
a skúseností širokému okruhu odborníkov zastupujúcich jednotlivé právnické povolania, ako 
aj zástupcov justície, ministerstiev, legislatívnych orgánov, stavovských orgánov akademikov 
a predstaviteľov medzinárodných organizácií.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Predsedníčka rady JA SR prerušila rokovanie s tým, že pokračovať v rokovaní sa bude druhý 
deň zasadnutia, dňa 13.06.2017. 
 

Druhý deň 18. zasadnutia Rady akadémie - 13.06.2017 
 
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. Jarmila Urbancová, členka rady 
JUDr. Jozef Szabó, člen rady  
JUDr. Jozef Janík, člen rady  
 
Ďalší prítomní podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a rokovacieho poriadku:  
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie 
JUDr. Ladislav Tichý, zástupca riaditeľa 
 
Predsedníčka rady JA SR privítala prítomných členov a zástupcov akadémie na pokračovaní 
18. výjazdového zasadnutia rady JA SR a oboznámila ich so zostávajúcim programom 
rokovania v rámci programu schváleného Uznesením č. 128 zo dňa 12.06.2017: 
 
2. Voľba predsedov a členov skúšobných komisií a náhradníkov 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala, že z dôvodu ukončenia funkčného obdobia 
komisie č. 2 dňa 24.09.2017 a v súvislosti so závermi z ostatného zasadnutia rady JA SR 
týkajúcimi sa úpravy počtu skúšobných komisií, bola dňa 25.04.2017 vyhlásená voľba na 
členov, predsedov a náhradníkov skúšobných komisií s tým, že okrem voľby členov komisie č. 
2 sa uskutoční aj voľba členov novej komisie č. 6 a náhradníkov.  
Všetky oslovené subjekty (Generálny prokurátor SR, Rada prokurátorov SR, Ministerka 
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spravodlivosti SR a Súdna rada SR) predložili návrhy na kandidátov v stanovenej lehote, t. j. 
do 30.05.2017 do 12,00 hod.. Následne sa uskutočnilo otváranie obálok za prítomnosti 
podpredsedu a členov rady JA SR. Prítomní predložené návrhy prekontrolovali 
a skonštatovali, že tieto spĺňajú potrebné náležitosti pre zaradenie kandidátov do voľby. 
Navrhnutí kandidáti boli oslovení s možnosťou účasti a osobnej prezentácie na 18. zasadnutí 
rady JA SR.  
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že podľa ustanovení Štatútu a Volebného poriadku majú 
navrhnutí kandidáti právo na osobnú prezentáciu pred členmi rady JA SR. Toto právo využili 
dvaja navrhnutí kandidáti, JUDr. Beatrix Jakubovičová, kandidátka navrhnutá za člena 
skúšobnej komisie Radou prokurátorov SR a JUDr. Branislav Kročian, kandidát navrhnutý za 
člena a náhradníka skúšobnej komisie Radou prokurátorov, v obidvoch prípadoch pre oblasť 
trestného práva. Menovaní kandidáti boli vypočutí členmi rady JA SR z dôvodu ich ďalších 
pracovných povinností dňa 12.06.2017, hneď v rámci  prvého bodu Programu.   
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 133: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada berie na vedomie 
zoznam navrhnutých kandidátov a súhlasí s tým, že predložené návrhy spĺňajú všetky 
zákonné náležitosti. 
 
Predsedníčka rady vyzvala prítomných členov rady JA SR k voľbe členov volebnej komisie. 
Navrhla kandidátov:  JUDr. Jozef Janík, JUDr. Peter Odaloš, JUDr. Edita Bakošová. Prítomní 
nevzniesli pripomienky k predloženému návrhu a pristúpilo sa k hlasovaniu, jednotlivo za 
každého kandidáta. 
Uznesenie č. 134: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila členov 
volebnej komisie v zložení: 
JUDr. Jozef Janík (Za: 9, Zdržal sa: 1, Proti: 0) 
JUDr. Peter Odaloš (Za: 9, Zdržal sa: 1, Proti: 0) 
JUDr. Edita Bakošová (Za: 9, Zdržal sa: 1, Proti: 0) 
Volebná komisia si zo svojich členov zvolila predsedu, JUDr. Petra Odaloša čo následne 
oznámila členom rady JA SR.  
 
Predsedníčka rady JA SR prítomným oznámila rozloženie parity pre komisiu č. 2 a komisiu č. 6 
v zmysle čl. VI ods. 3 Štatútu. Skúšobné komisie sú párne komisie a budú ich tvoriť dvaja 
členovia navrhnutí Súdnou radou SR a Ministerkou spravodlivosti SR a traja členovia 
navrhnutí Generálnou prokuratúrou SR a Radou prokurátorov SR.  
Predsedníčka rady následne vyzvala prítomných k návrhom týkajúcim sa parity.  
Podpredseda rady navrhol nasledovné rozdelenie oblastí práva:  
Pre komisiu č. 2: oblasť občianskeho a  obchodného práva pre kandidátov navrhnutých 
Súdnou radou SR a Ministerkou spravodlivosti SR a oblasť správneho, ústavného a trestného 
práva pre kandidátov navrhnutých Generálnym prokurátorom SR a Radou prokurátorov SR.  
Hlasovanie:  
ZA: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Pre komisiu č. 6: oblasť správneho a  trestného práva pre kandidátov navrhnutých Súdnou 
radou SR a Ministerkou spravodlivosti SR a oblasť občianskeho, ústavného a obchodného 
práva pre kandidátov navrhnutých Generálnym prokurátorom SR a Radou prokurátorov SR.  
Prof. Vojčík vyjadril súhlas s uvedeným návrhom a podotkol, že je vhodné aby bola komisia  
č. 2 bola v pôvodnom obsadení.  
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Ostatní členovia vyjadrili rovnako súhlas s uvedeným rozdelením.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 2 
Uznesenie č. 135: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje v súlade 
s čl. VI ods. 1 Štatútu akadémie rozloženie kandidátov v skúšobnej komisii č. 2 nasledovne: 
kandidáti navrhovaní Súdnou radou SR a Ministerkou spravodlivosti SR s pridelenými 
oblasťami pre občianske a obchodné právo a kandidáti navrhovaní Generálnym 
prokurátorom SR a Radou prokurátorov SR s pridelenými oblasťami pre správne, ústavné a 
trestné právo a rozloženie kandidátov v skúšobnej komisii č. 6 nasledovne: oblasť 
správneho a  trestného práva pre kandidátov navrhnutých Súdnou radou SR a Ministerkou 
spravodlivosti SR a oblasť občianskeho, ústavného a obchodného práva pre kandidátov 
navrhnutých Generálnym prokurátorom SR a Radou prokurátorov SR.  
 
Predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných na voľbu skúšobnej komisie č. 2 a následne 
vyzvala členov volebnej komisie na vyhotovenie hlasovacích lístkov. Volebná komisia tieto 
prekontrolovala a pristúpilo sa k tajnej voľbe. Výsledky po prekontrolovaní hlasovacích 
lístkov a spočítaní hlasov oznámil predseda volebnej komisie, JUDr. Peter Odaloš. 
Uznesenie č. 136: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila 
skúšobnú komisiu č. 2 na trojročné funkčné obdobie (24.09.2017 – 24.09.2020) 
v nasledovnom zložení:  
JUDr. Miriam Hrapková (10 hlasov) pre oblasť ústavného práva 
JUDr. Daniela Švecová (9 hlasov) pre oblasť občianskeho práva 
JUDr. Boris Tóth (10 hlasov) pre oblasť obchodného práva 
Mgr. Richard Dukes (9 hlasov) pre oblasť správneho práva 
JUDr. Marta Kolcunová, PhD. (10 hlasov) pre oblasť trestného práva 
 
Predsedníčka rady vyzvala volebnú komisiu na vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľbu 
predsedu zo zvolených členov komisie č. 2.  
Následne sa uskutočnila tajná voľba, výsledky po prekontrolovaní hlasovacích lístkov a 
spočítaní hlasov oznámil predseda volebnej komisie. Predsedníčka rady skonštatovala, že v 
tajnej voľbe získali kandidáti na predsedu skúšobnej komisie č. 2 nasledovný počet hlasov: 
JUDr. Daniela Švecová (7 hlasov), JUDr. Marta Kolcunová, PhD. (3 hlasy).  
Uznesenie č. 137: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila 
za predsedu skúšobnej komisie č. 2 JUDr. Danielu Švecovú (7 hlasov). 
 
Predsedníčka rady vyzvala prítomných na voľbu skúšobnej komisie č. 6 a následne vyzvala 
členov volebnej komisie na vyhotovenie hlasovacích lístkov. Volebná komisia tieto 
prekontrolovala a pristúpilo sa k tajnej voľbe. Výsledky po prekontrolovaní hlasovacích 
lístkov a spočítaní hlasov oznámil predseda volebnej komisie, JUDr. Peter Odaloš. 
Uznesenie č. 138: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila skúšobnú 
komisiu č. 6 na trojročné funkčné obdobie (14.06.2017 – 14.06.2020) v nasledovnom 
zložení:  
Mgr. Eva Kukanová (6 hlasov) pre oblasť ústavného práva 
Mgr. Jozef Sedlák (6 hlasov) pre oblasť občianskeho práva 
JUDr. Zuzana Šotiková (7 hlasov) pre oblasť obchodného práva 
JUDr. Elena Berthotyová, PhD. (6 hlasov) pre oblasť správneho práva 
JUDr. Libor Duľa (7 hlasov) pre oblasť trestného práva 
 
Predsedníčka rady vyzvala volebnú komisiu na vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľbu 
predsedu zo zvolených členov komisie č. 6.  
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Následne sa uskutočnila tajná voľba, výsledky po prekontrolovaní hlasovacích lístkov a 
spočítaní hlasov oznámil predseda volebnej komisie. Predsedníčka rady skonštatovala, že v 
tajnej voľbe získali kandidáti na predsedu skúšobnej komisie č. 6 nasledovný počet hlasov: 
JUDr. Libor Duľa (8 hlasov), JUDr. Eva Kukanová (1 hlas), Mgr. Jozef Sedlák (1 hlas).  
Uznesenie č. 139: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila za predsedu 
skúšobnej komisie č. 6 JUDr. Libora Duľu (8 hlasov). 
 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala o uplynutí funkčného obdobia piatim 
náhradníkom s tým, že oslovené subjekty predložili návrhy na kandidátov aj pre túto voľbu. 
Vyzvala členov volebnej komisie na vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľbu náhradníkov. 
Následne sa uskutočnila tajná voľba, výsledky po prekontrolovaní hlasovacích lístkov a 
spočítaní hlasov oznámil predseda volebnej komisie, JUDr. Peter Odaloš.  
Uznesenie č. 140: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila 
päť náhradníkov na trojročné funkčné obdobie (24.09.2017 – 24.09.2020) v nasledovnom 
zložení:  
JUDr. Jolana Madejová (8 hlasov) pre oblasť trestného práva 
JUDr. Jozef Maruščák (8 hlasov) pre oblasť občianskeho práva 
JUDr. Rudolf Čirč (6 hlasov) pre oblasť občianskeho práva  
JUDr. Peter Koromház (8 hlasov) pre oblasť ústavného práva 
JUDr. Iveta Kopčová (8 hlasov) pre oblasť trestného práva 
 
Kancelária akadémie zašle informáciu o výsledkoch volieb všetkým kandidátom 
elektronickou poštou a uverejní aktuálne zloženie komisií na webovej stránke akadémie. 
Odovzdanie menovacích dekrétov sa uskutoční po dohode riaditeľa a členov Rady JASR 
dodatočne čo bude zvoleným členom a náhradníkom oznámené.  
 
Riaditeľ akadémie poukázal na nerovnomerné rozdelenie zvolených náhradníkov v rámci 
jednotlivých oblastí práva s tým, že vôbec nie je zastúpená oblasť obchodného a správneho 
práva. Uvedený nepomer v rámci náhradníkov spôsobil problémy pri zostavovaní komisií na 
OJS už v minulosti. Aby sme predišli opakovaniu sa obdobných situácií, navrhuje zaoberať sa 
buď opakovanou voľbou alebo vyhlásením novej voľby len na náhradníkov za uvedené 
chýbajúce oblasti práva.  
K návrhu riaditeľa akadémie sa pripojil aj prof. Vojčík s tým, že poukázal na skladbu 
navrhnutých kandidátov na členov a náhradníkov skúšobných komisií za jednotlivé subjekty.  
Nakoľko v rámci diskusie k opakovanej voľbe a vyhláseniu novej voľby vznikla nejednotnosť 
názorov jednotlivých členov Rady JASR, predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných 
k hlasovaniu týkajúcemu sa súhlasu s opakovanou voľbou náhradníkov a vyhláseniu novej 
voľby.  
Hlasovanie:  
ZA: 2 
PROTI: 7 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 141: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada nesúhlasí 
s opakovanou voľbou náhradníkov a nesúhlasí ani s vyhlásením opakovanej voľby na 
tomto zasadnutí rady JA SR.  
 
7. Záver  
Prítomní sa zhodli na termíne 19. zasadnutia rady JA SR, ktoré sa uskutoční ako výjazdové vo 
VaRC Krpáčovo v dňoch 27.09. – 29.09.2017.  
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V Starej Lesnej dňa 13.06.2017  
 
 
Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
 
Overila: JUDr. Lenka Praženková 
 
 
Schválila: JUDr. Viera Petríková 


