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Zápisnica 
z 19. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  

konaného v dňoch 27. – 29.09.2017 vo VaRC Krpáčovo 
 
Prítomní členovia Rady JA SR:  
JUDr. Viera Petríková, predsedníčka rady  
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady   
JUDr. Jana Bajánková, členka rady 
JUDr. Edita Bakošová, členka rady  
JUDr. Jozef Janík, člen rady  
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady 
JUDr. Jozef Szabó, člen rady  
JUDr. Jarmila Urbancová, členka rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady  
 
Ospravedlnení členovia Rady JA SR dňa 27. – 29.09.2017:  
JUDr. Peter Odaloš, člen rady  
 
Ďalší prítomní podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a rokovacieho poriadku Rady JA SR:  
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie 
JUDr. Ladislav Tichý, zástupca riaditeľa akadémie 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Príprava a spracovanie databáz na účely zostavenia písomných testov, prípadových štúdií, 

textov v cudzom jazyku a prípadov v podobe súdnych spisov po novele zákona                          
č. 385/2000 Z. z. v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu 
a s tým súvisiaca zmena Organizačnej štruktúry a Organizačného poriadku  

3. Príprava Študijného plánu pre rok 2018 
4. Legislatívna komisia Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky – voľba nového člena 
5. Komplexné organizačné zabezpečenie jesenného termínu odbornej justičnej skúšky 
6. Prerokovanie návrhu na výber členov pedagogického zboru 
7. Rôzne: 

- informácia riaditeľa akadémie – vzdelávacie podujatia v spolupráci s OBSE 

- informácia riaditeľa o pripravovanej implementácii projektu v rámci operačného 
programu „Efektívna verejná správa“ v podmienkach Justičnej akadémie SR na 
roky 2017 - 2020 

- a iné 
8. 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: 
JUDr. Peter Odaloš, člen rady a rada JA SR je uznášania schopná.  
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 19. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý doc. 
JUDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 143: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila doc. JUDr. 
Miroslav Slašťan, PhD. za overovateľa zápisnice z 19. zasadnutia rady JA SR a schválila 
navrhnutý program rokovania.  
 
2. Príprava a spracovanie databáz na účely zostavenia písomných testov, prípadových 
štúdií, textov v cudzom jazyku a prípadov v podobe súdnych spisov po novele zákona                          
č. 385/2000 Z. z. v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu a s tým 
súvisiaca zmena Organizačnej štruktúry a Organizačného poriadku 
Predsedníčka rady JA SR oboznámila prítomných s uvedeným bodom programu a následne 
odovzdala slovo riaditeľovi akadémie.  
Riaditeľ akadémie informoval prítomných o zmene Organizačnej štruktúry a Organizačného 
poriadku s účinnosťou od 01.09.2017, ktorá sa uskutočnila v súvislosti s novelou zákona        
č. 385/2000 Z. z. v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu a s tým súvisiacim 
rozšírením kompetencií akadémie pri spracovaní a správe databáz pre výberové konania na 
obsadenie voľného miesta sudcu. Zmena sa priamo dotýka vytvorenia Oddelenia justičných 
databáz a prijatia dvoch nových zamestnancov, vedúceho oddelenia justičných databáz, 
ktorým je doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. a jednej zamestnankyne v pozícii odborný 
referent vzdelávania, Mgr. Dominika Zavadová, obidvaja s účinnosťou od 22.09.2017.  
Databáza pre hromadné výberové konania na obsadenie voľného miesta sudcu pozostáva z 
otázok na zostavenie písomných testov, prípadových štúdií a prekladov z cudzieho jazyka.  
Na spracovaní otázok na zostavenie písomných testov do databázy sa podieľalo v termíne od 
16.08. do 15.09.2017 celkovo 11 osôb z radov externých členov pedagogického zboru 
akadémie, skúšobných komisárov na odbornej justičnej skúške (ďalej len “OJS“) a iných 
odborne spôsobilých osôb spolupracujúcich s akadémiou:  
Celkovo bolo vypracovaných 1033 otázok zo všetkých oblastí práva. V termíne do 22.09.2017 
boli tieto za jednotlivé oblasti skontrolované a dňa 26.09.2017 zverejnené na stránke 
akadémie v časti „NEPREHLIADNITE“ s prelinkovaním na stránku Ministerstva spravodlivosti 
SR.  
Predsedníčka rady JA SR poďakovala riaditeľovi akadémie za informácie a opýtala sa v akom 
štádiu a na koľko percent sú spracované ostatné databázy.  
V rámci databázy prekladov z cudzieho jazyka prebieha spracovanie s tým, že za jednotlivé 
oblasti jazykov (anglický, francúzsky, ruský a nemecký) budú jednotlivo spracované texty 
v počte 50 ks za každý jazyk v termíne do 18.10.2017. V rámci databázy prípadových štúdií sa 
jedná o 100 prípadových štúdií, s tým, že polovicu budú tvoriť prípadové štúdie z oblasti 
civilného práva a polovicu ostatné oblasti práva a tieto sú v príprave.  
Následne predsedníčka rady JA SR otvorila k tomuto bodu rozpravu: 
prof. Vojčík upozornil na potrebu aktualizácie jednotlivých databáz po uskutočnení 
výberových konaní. Skonštatoval tiež, že bude prínosné pre všetky zúčastnené strany 
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stretnutie na úrovni vedúceho oddelenia justičných databáz a jednotlivých odborných 
garantov, týkajúceho sa spôsobu tvorby otázok.  
JUDr. Bajánková nadviazala na prof. Vojčíka, že po uskutočnení výberového konania musia 
byť použité otázky vyradené a nahradené novými. Je nevyhnutné stanoviť mechanizmus 
pravidelnej obnovy a spôsob akým sa bude aktualizácia databázy realizované.  
Prítomní odborní garanti, ktorí sa podieľali na tvorbe otázok na zostavenie písomných testov 
sa zhodli, že pri tvorbe otázok postupovali podľa predlohy, tzn. otázok, ktoré poskytlo 
v rámci odovzdania databáz Ministerstvo spravodlivosti SR.  
Riaditeľ akadémie skonštatoval, že pri tvorbe otázok sa postupovalo transparentne a urobilo 
sa maximum pre zachovanie odbornosti a plynulého priebehu ich prípravy a následného 
zverejnenia.   
JUDr. Tichý upozornil na skutočnosť, že okrem uvedených databáz akadémia zabezpečuje aj 
priebeh OJS a treba zachovať rozdielnosť medzi náročnosťou otázok pre OJS a výberové 
konania. Od účastníka výberového konania sa musí očakávať predpoklad vyššej odbornosti 
ako u toho, ktorý sa zúčastní OJS.  
Predsedníčka rady JA SR poďakovala vedeniu akadémie za vynaložené úsilie pri zostavení 
databáz a zabezpečení plynulého priebehu ich prípravy a aktualizácie. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
3. Príprava Študijného plánu pre rok 2018 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných o príprave Študijného plánu na rok 2018 
a požiadala riaditeľa akadémie o poskytnutí informácií o ďalšom postupe v rámci prípravných 
prác:  
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že prípravné práce v rámci Študijného plánu pre 
rok 2018 boli spustené dňa 04.07.2017. Na operatívnej porade riaditeľa akadémie dňa 
20.09.2017 bola prerokovaná skladba a štruktúra Študijného plánu aj v nadväznosti na 
implementáciu projektu v rámci operačného programu „Efektívna verejná správa“ s názvom 
Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov. Prvá 
pracovná verzia bude prerokovaná dňa 09.10.2017. Predloženie Študijného plánu pre rok 
2018 členom Rady JASR je plánované v priebehu mesiaca 10/2017 a následné schválenie do 
konca mesiaca 11/2018.   
Následne vyzval doc. Slašťana, ako projektového manažéra v uvedenom projekte, aby 
prítomných informoval o podrobnostiach v  rámci príprav a zosúladenia aktivít s projektom 
v rámci operačného programu „Efektívna verejná správa“.  
Doc. Slašťan poukázal na samotný priebeh prípravných prác pri prvých podujatiach v rámci 
projektu, kde prebieha náročná diskusia v súvislosti so zabezpečení vzdelávacích podujatí 
v oblasti rodinného práva. Jedná sa o vzdelávacie podujatia, ktoré v rámci projektu bude 
realizovať akadémia aj pre cieľovú skupinu pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately. Nakoľko sa jedná o spoločenskú objednávku musia byť dodržané určité 
postupy v rámci formy a spôsobu realizácie týchto vzdelávacích podujatí. Okrem iného bol 
k vzdelávacím podujatiam spracovaný s podporou Ministerstva spravodlivosti SR a 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR manuál pre tieto vzdelávacie podujatia.  
Ako jeden z problémov sa ukazuje vzdelávanie účastníkov z celého Slovenska v Inštitúte 
vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení a samotný rozsah vzdelávacích podujatí 
v trvaní 3 dni. Celkovo sa má do konca roku 2020 uskutočniť 60 vzdelávacích podujatí tohto 
druhu.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že v rámci akadémie sa pri implementácii samotného projektu 
jedná o prínos jednak v odbornej ako aj ekonomickej oblasti, vyvstávajú však iné problémy 
týkajúce sa novej formy vzdelávania. Inovatívnosť pri vzdelávacích podujatiach z projektu 
spočíva v ich realizácii v menších skupinách, formou workshopov so zameraním sa na 
podrobnejšiu diskusiu v rámci jednotlivých tém a oblastí práva.  
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Predsedníčka rady JA SR otvorila rozpravu k tomuto bodu programu, v rámci ktorého sa nikto 
nevyjadril. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
  
4. Legislatívna komisia Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky – voľba nového člena 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala, že v súvislosti so zvolením JUDr. Lenky 
Praženkovej za členku Súdnej rady SR menovanej zanikla funkcia členky rady JA SR. JUDr. 
Praženková bola súčasne aj členkou legislatívnej komisie rady JA SR a preto je potrebné, aby 
si členovia rady JA SR zvolili nového zástupcu v legislatívnej komisii pre oblasť občianskeho 
práva.  
Následne predostrela prítomným návrh na nového člena legislatívnej komisie za oblasť 
občianskeho práva, JUDr. Janu Bajánkovú, novú členku rady JA SR.  
Predsedníčka rady JA SR následne vyzvala prítomných k hlasovaniu.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 1  
Uznesenie č. 144: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR schvaľuje            
JUDr. Janu Bajánkovú za členku legislatívnej komisie rady JA SR s účinnosťou od 
27.09.2017.  
 
5. Komplexné organizačné zabezpečenie jesenného termínu odbornej justičnej skúšky 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných o prípravných prácach na jesenný termín 
OJS. Dňa 21.08.2017 boli do akadémie doručené návrhy podpredsedníčky vlády a ministerky 
spravodlivosti na vykonanie OJS v celkovom počte 46 účastníkov a návrhy na vykonanie 
opravnej OJS v celkovom počte 24 účastníkov. Následne dňa 11.07.2017 boli doručené 
návrhy generálneho prokurátora na vykonanie OJS právnych čakateľov prokuratúry 
v celkovom počte 1 účastník. Celkový počet účastníkov OJS je 71.   
Písomná časť sa uskutoční dňa 03.10.2017 so začiatkom 08,00 hodine a ústna časť OJS sa 
uskutoční v dňoch 10.10. – 11.10.2017 s tým, že na ústnej časti OJS budú skúšať všetky 
komisie, tzn. prvý krát aj novozvolená komisia č. 6.  
Následne odovzdala predsedníčka rady JA SR slovo riaditeľovi akadémie:  
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že na základe hlasovania jednotlivých členov rady 
JA SR „Per rollam“ bola určená ako pedagogický dozor na písomnú časť OJS predsedníčka 
skúšobnej komisie č. 3, JUDr. Bajánková, a ďalšie osoby: JUDr. Bargel, JUDr. Hulla, JUDr. 
Tichý,  JUDr. Čentéšová, JUDr. Korpáš, PhDr. Urbanská a PhDr. Kostolányiová výkonom 
pedagogického dozoru. Tak, ako na jarnom termíne OJS bude JUDr. Bajánková zároveň 
odborným garantom vypracovania netrestného rozhodnutia a JUDr. Bargel bude odborným 
garantom pre vypracovanie trestného rozhodnutia. JUDr. Bajánková, JUDr. Bargel zároveň 
vykonajú aj opravu testov.  
Zástupca riaditeľa akadémie prekontroloval a odkonzultoval úpravu otázok na písomnú časť 
OJS pre jesenný termín za účelom vylosovania otázok pre prípravu odborného písomného 
testu.  
Pre zabezpečenie ústnej časti OJS boli oslovení členovia všetkých šiestich skúšobných komisií 
s tým, že v prípadoch, kde nie je možná účasť riadneho člena skúšobnej komisie boli oslovení 
náhradníci. Pozvánky členom skúšobných komisií a náhradníkom zabezpečujúcim tak ústnu 
ako aj písomnú časť OJS boli zaslané poštou a to už dňa 05.09.2017. Po organizačno-
technickej stránke je priebeh OJS zabezpečený a priebežne sú vykonávané jednotlivé úkony 
potrebné na jeho prípravu.  
Predsedníčka rady JA SR skonštatovala, že uvedený počet účastníkov OJS je prijateľný 
a zvládnuteľný. V rámci rozpravy neboli vznesené žiadne pripomienky.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
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6. Prerokovanie návrhu na výber členov pedagogického zboru 
Predsedníčka rady prítomných informovala o doručených návrhoch na doplnenie 
pedagogického zboru o externých členov pre nasledovné oblasti:   
Správne právo – JUDr. Anita Filová, prokurátorka, Okresná prokuratúra BA II.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že JUDr. Filová je aktívna lektorka v rámci vzdelávacích podujatí 
akadémie a preto je dôvodné jej členstvo v externom pedagogickom zbore. 
JUDr. Urbancová sa pripojila k návrhu riaditeľa akadémie s poukazom na skutočnosť, že 
menovaná v uplynulých dňoch úspešne absolvovala výberové konanie na sudkyňu krajského 
súdu pre oblasť správneho práva v Trnave.  
Predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných k hlasovaniu.  
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 145: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schvaľuje za externú členku pedagogického zboru JUDr. Anitu Filovú a navrhuje vymenovať 
ju s účinnosťou ku dňu 01.10.2017. 
 
7. Rôzne 
Informácia riaditeľa akadémie – vzdelávacie podujatia v spolupráci s OBSE: 
V súlade s memorandom o spolupráci medzi akadémiou a ODIHR zostavila akadémia 
národnú implementačnú skupinu, ktorej prvé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 23.6.2017 
v priestoroch akadémie v Pezinku. Okrem zástupcov Ministerstva vnútra SR, Najvyššieho 
súdu SR, Generálnej prokuratúry SR, Úrad špeciálnej prokuratúry, Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR, Akadémie Policajného zboru SR boli prizvaní aj zástupcovia 
Ministerstva spravodlivosti SR. Kontaktným bodom za akadémiu je JUDr. Eduard Korpáš, 
PhD. Národná implementačná skupina, resp. jej poverení členovia postupne objasnili pojem 
verbálnych nenávistných útokov v súlade so slovenským Trestným zákonom pre účely školení 
lektorov, zaslali pripomienky k návrhu anglickej verzie osnov školiaceho programu ODIHR, 
odkomunikovali možnosti prepojenia tréningov TAHCLE a PAHCT s riaditeľom akadémie, 
oslovili generálneho prokurátora SR a špeciálneho prokurátora SR s požiadavkou na 
predloženie menného zoznamu osôb, ktorí by sa ako budúci školitelia mali zúčastniť školení 
za oblasť prokuratúry. Oslovili tiež predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR 
a predsedu Špecializovaného trestného súdu s požiadavkou na predloženie menného 
zoznamu osôb, ktorí by sa ako budúci školitelia mali zúčastniť školení za oblasť súdnictva, 
informovali o príslušných osobách tiež ODIHR. Následne požiadali generálneho prokurátora 
SR a špeciálneho prokurátora SR o identifikáciu osôb, ktoré by sa mali kaskádovito školiť za 
oblasť prokuratúry a predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR a predsedu 
Špecializovaného trestného súdu o identifikáciu osôb, ktoré by sa mali kaskádovito školiť za 
oblasť súdnictva. Po ustálení osôb a lektorov, znie názov školení lektorov: „Prokurátori, 
sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou“ s navrhovaným 
termínom uskutočnenia v dňoch 11. - 13.10.2017 v Detašovanom pracovisku v Omšení. 
ODIHR následne zaslal preklad osnov školení lektorov národnej implementačnej skupine. 
Lektori navrhnutí ODIHR-om sú: Maria Teresa Verdugo Moreno, Hate crime prosecutor in 
Malaga, Španielsko a Francois Deleu, Hate Crime Officer, ODIHR.  
Dňa 19.09.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na pôde Ministerstva spravodlivosti SR, 
z ktorého vyplynulo, že má dôjsť k úprave vecného zamerania školení lektorov s tým, že 
podrobnosti s ODIHR-om odkomunikuje zástupca Ministerstva spravodlivosti SR.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
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Informácia riaditeľa o pripravovanej implementácii projektu v rámci operačného programu 
„Efektívna verejná správa“ v podmienkach Justičnej akadémie SR na roky 2017 – 2020: 
Implementácia projektu zaradeného v rámci operačného programu „Efektívna verejná 
správa“ s názvom Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 
zamestnancov bola zahájená 01.09.2017 s tým, že oprávnené prostriedky pre financovanie 
aktivít a súvisiacich činností sú od 01.08.2017. Vyzvanie k projektu bolo doručené z RO dňa 
08.09.2017, spracované s prílohami zaslané na RO dňa 22.09.2017.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Iné: 
Riaditeľ akadémie informoval prítomných, že Súdnou radou SR bola na jej ostatnom 
zasadnutí schválená „Obsahová náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania 
kandidátov na funkciu sudcu“ s účinnosťou od 25.09.2017.  
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
JUDr. Szabó informoval prítomných o príprave Plánu vzdelávania v zariadeniach prokuratúry 
a v tejto súvislosti navrhol, tak ako v roku 2017, poskytnutie priestorov v uvedených 
zariadeniach pre účely výjazdového zasadnutia Rady akadémie. Predbežne je rezervovaný 
priestor na dve zasadnutia.   
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
7. Záver  
Prítomní sa zhodli na termíne 20. zasadnutia rady JA SR, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 
so začiatkom o 14,30 hod. v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku.  
 
V Krpáčove dňa 28.09.2017  
 
 
Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
 
Overil: doc. JUDr. Miroslav Slašťan, PhD.   
 
 
Schválila: JUDr. Viera Petríková 


