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Zápisnica 
z 22. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  

konaného dňa 20. decembra 2017 v Pezinku 
 
Prítomní členovia Rady JA SR:  
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka rady  
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady   
JUDr. Roman Greguš, člen rady 
JUDr. Peter Odaloš, člen rady  
JUDr. Jozef Szabó, člen rady  
JUDr. Jarmila Urbancová, členka rady 
JUDr. Jozef Janík, člen rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady  
JUDr. Branislav Pospíšil, člen rady 
 
Ospravedlnení členovia Rady JA SR:  
JUDr. Edita Bakošová, členka rady  
JUDr. Roman Greguš, 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 
 
Navrhnutý program:  

1. Otvorenie 
2. Informácia riaditeľa Justičnej akadémie o priebehu hromadných výberových konaní 
3. Informácia riaditeľa Justičnej akadémie v súvislosti s Uznesením č. 152 zo dňa 15.11.2017 

týkajúca sa Študijného plánu vzdelávania pre rok 2018 
4. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie na schválenie mimoriadneho termínu odbornej 

justičnej skúšky v roku 2018  
5. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie na prijatie Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky 
6. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie na schválenie otázok pre ústnu časť odbornej justičnej 

skúšky  
7. Prerokovanie návrhu na výber členov pedagogického zboru 
8. Rôzne: 

- a iné 
9. Záver 
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K jednotlivým bodom programu: 
1. Otvorenie  
Predsedníčka rady JA SR privítala členov rady JA SR ako aj vedenie akadémie a skonštatovala, 
že na zasadnutí sú prítomní 8 členovia z celkového počtu 10 členov, 2 členovia sú 
ospravedlnení: JUDr. Edita Bakošová, členka rady, JUDr. Roman Greguš, člen rady a rada JA 
SR je uznášania schopná.  
 
Následne predsedníčka rady JA SR pristúpila k odovzdaniu menovacieho dekrétu novému 
členovi rady JA SR, JUDr. Branislavovi Pospíšilovi, ktorého s účinnosťou od 22.11.2017 
vymenovala do funkcie podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR.  
Menovaný sa predsedníčke poďakoval a prítomným členom rady JA SR sa predstavil. 
 
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 22. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie.  

 
Následne vyzvala prítomných členov rady JA SR k hlasovaniu o predloženom programe           
22. zasadnutia rady JA SR:  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 157: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila predložený 
program rokovania 22. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc.  
a vyzvala prítomných k hlasovaniu o tomto bode programu.  
Hlasovanie:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 158: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila prof. JUDr. 
Petra Vojčíka, CSc. za overovateľa zápisnice z 22. zasadnutia rady JA SR. 
 
2. Informácia riaditeľa Justičnej akadémie o priebehu hromadných výberových konaní 
Predsedníčka rady informovala prítomných o predloženom bode programu, kde uviedla, že k 
problematike hromadných výberových konaní sa uskutočnilo dňa 19.12.2017 pracovné 
stretnutie s  podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti SR a predsedníčkou 
Súdnej rady SR, ktorého sa zúčastnila osobne spolu s riaditeľom akadémie a vedúcim 
oddelenia justičných databáz, doc. Csachom. Následne odovzdala slovo riaditeľovi akadémie.  
 
V dňoch 27. - 30.11.2017 sa uskutočnilo hromadné výberové konanie na miesto sudcov 
(ďalej len „HVK“). Oproti predchádzajúcemu stavu, pri ktorom Ministerstvo spravodlivosti SR 
zabezpečovalo tak technickú stránku, ako aj obsahovú stránku, podľa nového právneho 
stavu je za obsahovú stránku výberového konania zodpovedná Justičná akadémia Slovenskej 
republiky (ďalej len „akadémia“). Po zmene právnej úpravy sa po prvýkrát akadémia zapojila 
do hromadného výberového konania ako správca určených databáz pre výberové konanie. 
Medzi základné úlohy, ktoré akadémia pri realizácii HVK zastrešovala, patrili: 

- zabezpečenie obsahu určených databázy, 

- kontrola funkčnosti programového vybavenia, 

- zabezpečenie bezpečnosti a transparentnosti celého procesu v rámci písomnej časti 
HVK a 
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- odborná podpora pre výberové komisie na mieste a na diaľku v rámci písomnej časti 
HVK. 

Programové vybavenie pre zabezpečenie HVK bolo aj naďalej zastrešované ministerstvom 
a dodávateľom softvérových služieb. Napriek určitým nedostatkom zabezpečenia 
odovzdania programového vybavenia, kedy plne funkčná testovacia prevádzka programu 
bola možná necelý týždeň pred HVK a plnohodnotná verzia programu, do ktorej bolo možné 
vniesť databázy bola k dispozícii necelé dva pracovné dni pred začatím HVK, bol proces 
kontroly funkčnosti a vytvorenia jednotlivých prístupov pre HVK úspešný. Vzhľadom na 
určité zmeny v ovládaní programu bol pracovníkmi oddelenia vytvorený pracovný manuál 
s popisom odporúčaných postupov a pred konaním HVK bol tento zaslaný predsedom 
krajských súdov, na ktorých sa výberové konanie uskutočnilo, aby sa mohli oboznámiť 
s programovým zabezpečením a odporúčanými postupmi. 
Programové vybavenie pre zabezpečenie HVK je naďalej zastrešované ministerstvom 
a dodávateľom softvérových služieb. Akadémia má unikátne prístupy k databáze, ktoré 
neumožňujú zamestnancom ministerstva vstúpiť do databázy. Záložné databázy sú 
umiestnené na počítači so zabezpečeným prístupom vybraným osobám a bez prístupu na 
internet a intranet, ku ktorému má prístup len správca databázy a ním určená osoba. 
Počas celého priebehu HVK boli do práce zapojení aj pracovníci Justičnej akadémie SR, a to 
troma spôsobmi. Vedúci oddelenia navštevoval jednotlivé výberové komisie na západnom 
a strednom Slovensku (KS BA, KS TT, KS TN, KS ZA, KS BB a KS NR), odstraňoval na mieste 
vzniknuté nedostatky a zisťoval spätnú väzbu od výberových komisií.  Keďže bolo potrebné, 
aby vždy jeden zamestnanec s prístupom do databázy bol fyzicky pripojený na justičnú sieť, 
nachádzala sa referentka po dobu HVK na KS KE a druhá referentka zabezpečovala riešenie 
krízových situácií na pôde akadémie v Pezinku. 
V rámci štatistických ukazovateľov riaditeľ akadémie skonštatoval, že zo 188 prihlásených 
uchádzačov bolo už po 1. kole 50 % uchádzačov neúspešných napriek tomu, že zhruba 2 
mesiace pred HVK boli zverejnené okruhy otázok na ústnu časť OJS a v rámci celého HVK 
bolo úspešných len 19,14 % (t. j. 36 uchádzačov). 

- problém – technické zabezpečenie – odstránia sa do budúcnosti 
Z prvého realizovaného HVK vyplynuli viaceré skúsenosti, ktoré umožnia do budúcna zlepšiť 
proces HVK a jeho vyhodnocovanie. Akadémia sa bude ďalej angažovať v záujme zlepšenia 
priebehu HVK a za tým účelom, že bude vo vzťahu k Ministerstvu spravodlivosti SR 
spolupôsobiť pri formulovaní návrhov pre legislatívne zmeny týkajúce sa HVK, najmä 
jednotlivých fáz písomnej časti a zapracuje aplikačné skúsenosti aj do organizačných opatrení 
riaditeľa akadémie. 
Predsedníčka otvorila rozpravu: 
prof. Vojčík vyjadril napriek časovej tiesni a nie ideálnym technickým podmienkam celkovú 
spokojnosť s priebehom HVK, k čomu sa pripojil aj dr. Bargel.  
dr. Bajánková tiež poukázala na plynulý priebeh HVK s tým, že do budúcna čaká akadémiu 
množstvo práce najmä s ustálením formy a odborného zamerania prípadových štúdií.  
prof. Vojčík v súvislosti s technikou podporou HVK poukázal na skutočnosť, že by bolo 
potrebné, aby bol riaditeľ poverený radou JA SR na rokovania týkajúce sa legislatívneho 
procesu HVK a technickej podpory. 
Predsedníčka vyzvala prítomných k hlasovaniu o prijatí uznesenia k uvedenému návrhu prof. 
Vojčíka.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 159: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada prijíma uvedené 
informácie o HVK na vedomie a poveruje riaditeľa rokovať s určenými pracovníkmi 
ministerstva za účelom preskúmania právnych a ekonomických možností a realizácie 
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presunu programového a hardverového vybavenia umožňujúceho fungovanie systému 
výberových konaní do priestorov justičnej akadémie.  
 

3. Informácia riaditeľa Justičnej akadémie v súvislosti s Uznesením č. 152 zo dňa 
15.11.2017 týkajúca sa Študijného plánu vzdelávania pre rok 2018 
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, ktorý prítomných informoval, 
že v súvislosti so schválením Študijného plánu pre rok 2018, ktorý rada JA SR schválila 
s výhradou týkajúcou sa predbežného súhlasu lektorov, ktorý nebol predložený pri 
vzdelávacích podujatiach v ňom uvedených. Súčasne zaviazala vedúcich katedier 
povinnosťou k predloženiu predmetné súhlasy zabezpečiť v lehote do 7 dní (do 22.11.2017) 
od prijatia Uznesenia č. 152, čo bolo z ich strany splnené.  
V rámci rozpravy neboli vznesené žiadne pripomienky a preto predsedníčka rady JA SR 
vyzvala prítomných k hlasovaniu o schválení Študijného plánu pre rok 2018 s doplneným 
lektorským zabezpečením.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 160: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje Študijný 
plán na rok 2018.  
 
4. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie na schválenie mimoriadneho termínu odbornej 
justičnej skúšky v roku 2018  
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala o liste ministerky spravodlivosti týkajúcom 
sa mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky v súvislosti s ukončením 3-ročnej 
odbornej prípravy 9-tich justičných čakateľov, ktorým končí odborná príprava dňa 
31.03.2018 a odbornú skúšku sú v rámci zákonných lehôt povinní vykonať v termíne do 
30.09.2018. Následne odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, ktorý prítomných informoval, že 
v nadväznosti na zverejnenie termínov odbornej justičnej skúšky pre rok 2018 bol dňa 
01.12.2017 opätovne adresovaný Justičnej akadémii SR list z Odboru rozvoja rezortných 
ľudských zdrojov týkajúci sa mimoriadneho termínu pre 6-tich justičných čakateľov 
z celkového pôvodného počtu 9. Mimoriadny termín požadujú z dôvodu, že na jarný termín 
odbornej justičnej skúšky sa nestihnú pripraviť, nakoľko rozdiel medzi ukončením odbornej 
prípravy a jarného termínu odbornej justičnej skúšky sú 3 dni a jesenný termín vzhľadom na 
zákonnú lehotu (do 30.09.2017) je pre nich irelevantný. 
V rámci rozpravy neboli vznesené žiadne pripomienky a preto predsedníčka rady JA SR 
vyzvala prítomných k hlasovaniu o schválení mimoriadneho termínu odbornej justičnej 
skúšky:   
18.09.2018 (utorok) = mimoriadny termín OJS - písomná časť (JČ) 
25.09.2018 (utorok) = mimoriadny termín OJS - ústna časť (JČ) 
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 161: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje mimoriadny 
termín odbornej justičnej skúšky v termíne 18.09.2018 (utorok) = mimoriadny termín OJS - 
písomná časť (JČ) a 25.09.2018 (utorok) = mimoriadny termín OJS - ústna časť (JČ). 
 
5. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie na prijatie Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných o predloženom „návrhu na prijatie 
Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie SR“ v súvislosti so schválením Obsahových náplní 
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Súdnou radou SR v mesiacoch október a november 2017 a kompletným doplnením 
koncepcie v súvislosti s legislatívnymi zmenami a neaktuálnym obsahovým znením. Následne 
odovzdala slovo zástupcovi riaditeľa akadémie, ktorý prítomných informoval, že do pôvodnej 
Koncepcie vzdelávania po vylúčení už neaktuálneho obsahu textu, boli zapracované, 
nasledovné obsahové náplne vzdelávania: 

 Obsahová náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu 
sudcu 

 Obsahová náplň vzdelávania prokurátorov, návrhy tém a odborného zamerania 
seminárov na roky 2017 a 2018 

 Obsahová náplň odbornej prípravy justičných čakateľov 
 Obsahová náplň odbornej prípravy právnych čakateľov prokuratúry 

V rámci rozpravy poukázal prof. Vojčík na skutočnosť, že preštudoval za legislatívnu komisiu 
celý predložený materiál a navrhuje úpravu „oblasť občianskeho práva procesného“ v rámci 
celej predloženej Koncepcie na „oblasť civilného práva procesného. Uvedená úprava sa týka 
znenia textu na str. 9, 17, 20, 28. 
Dr. Urbancová navrhuje doplniť na str. 2 „AS“ za „VSÚ“.  
Dr. Odaloš navrhuje upraviť - doplniť v bode 4 na str. 35 oboznamovanie sa s vnútornými 
príkazmi „príkaz generálneho prokurátora por. č. 6/2016 o postupe prokurátorov pri výkone 
dozoru nad zachovaním zákonnosti v miestach zaistenia štátnych príslušníkov tretej krajiny 
a v azylových zariadeniach“.  
Na str. 37 je neaktuálny príkaz generálneho prokurátora por. č. 3/1998 a treba ho nahradiť 
aktuálnym príkazom generálneho prokurátora por. č. 14/2016 “o postupe prokurátorov 
v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach“.  
Predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných k hlasovaniu o prijatí Koncepcie vzdelávania so 
zapracovaním pripomienok. 
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 162: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje Koncepciu 
vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky s účinnosťou od 20.12.2017. 
 
6. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie na schválenie otázok pre ústnu časť odbornej 
justičnej skúšky  
Predsedníčka rady prítomných informovala, že vzhľadom na legislatívny vývoj ako aj viaceré 
podnety vyplývajúce z praxe počas ústnej časti odbornej justičnej skúšky boli skúšobnými 
komisármi spracované nové návrhy otázok za jednotlivé oblasti práva pre ústnu časť 
odbornej justičnej skúšky. Následne odovzdala slovo zástupcovi riaditeľa akadémie.  
Menovaný prítomných informoval o postupe pri spracovaní otázok na ústnu časť OJS za 
jednotlivé oblasti práva. Najmenej zásahov bolo v rámci otázok zo správneho práva 
a občianskeho práva, najviac zmien z dôvodu veľkých legislatívnych úprav Obchodného 
zákonníka sa zrealizovalo v otázkach z obchodného práva.  
V rámci trestného práva bola vznesená požiadavka na redukciu počtu otázok, a preto dr. 
Bargel, ktorý zastrešil spracovanie otázok z tejto oblasti na základe predložených návrhov od 
ostatných skúšobných komisárov a z vlastnej iniciatívy spracoval 20 otázok x 4 odpovede. Na 
základe predloženého návrhu z Generálnej prokuratúry SR (medzinárodný odbor) ad hoc na 
zasadnutí členovia legislatívnej komisie upravili vybrané otázky z oblasti trestného práva.  
Predsedníčka prítomných vyzvala k hlasovaniu o schválení otázok na ústnu časť OJS so 
zapracovanými pripomienkami s účinnosťou od 20.12.2017. 
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
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ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 163: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila nové znenie 
otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky s účinnosťou od 20.12.2017. Úplné znenie 
otázok bude uverejnené na internetovej stránke akadémie.  
 
7. Prerokovanie návrhu na výber členov pedagogického zboru 
Na základe doručeného návrhu na doplnenie pedagogického zboru o externú členku doc. 
ThDr. Mgr. Slávku Karkoškovú, PhD., pre oblasť sociálnej práce so špecializáciou na 
psychologickú starostlivosť o človeka so špecializáciou na sexuálne zneužívanie detí, domáce 
násilie, odovzdala predsedníčka rady JA SR slovo riaditeľovi akadémie. Menovaný 
prítomných informoval, že doc. Karkošková je lektorkou akadémie od roku 2014, je lektorsky 
a publikačne aktívna na domácej a zahraničnej pôde, tak vo vysokoškolskom (teoretické, 
pedagogické) ako aj odbornom (praktickom) prostredí.  
V rámci rozpravy prof. Vojčík a dr. Bajánková poukázali na pozitívny prínos menovanej pre 
vzdelávacie podujatia v oblasti rodinného práva.  
Predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných k hlasovaniu.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 164: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje za externú 
členku pedagogického zboru doc. ThDr. Mgr. Slávku Karkoškovú, PhD. a navrhuje 
vymenovať ju s účinnosťou od 20.12.2017. 
 
8. Rôzne 
Riaditeľ akadémie poďakoval prítomným členom rady JA SR za celoročnú spoluprác.   
Následne predsedníčka rady JA SR poďakovala prítomným členom rady JA SR, vedeniu 
akadémie ako aj zamestnancom akadémie za aktívnu spoluprácu počas celého uplynulého 
roku, nielen pri príprave zasadnutí, ale aj pri organizácii vzdelávacích podujatí a odborných 
justičných skúšok.  
 
Dr. Odaloš informoval prítomných o rezervovanej kapacite v zariadeniach prokuratúry na 
výjazdové zasadnutiach rady JA SR, 06. - 08.06.2018 vo VaRC Stará Lesná a v termíne 3. - 
5.10.2018 vo VaRC Krpáčovo.  
 
9. Záver  
23. zasadnutie rady JA SR sa uskutoční dňa 24.01.2018 (streda) so začiatkom o 13,00 hod. v 
Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku.  
 
V Pezinku dňa 20.12.2017  
 
 
Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
 
Overil: prof. JUDr. Peter Vojčík 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


