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Zápisnica 
z 20. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  

konaného dňa 11.10.2017 v Pezinku 
 
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. Peter Odaloš, člen rady  
JUDr. Jozef Szabó, člen rady  
JUDr. Jarmila Urbancová, členka rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady  
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady 
 
Ospravedlnení členovia Rady JA SR:  
JUDr. Jozef Janík, 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. Voľba predsedu Rady Justičnej akadémie 
3. Rôzne: 

- a iné 
4. 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. Jozef Janík, člen rady a rada JA SR je uznášania schopná.  
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 20. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Následne vyzvala prítomných členov rady JA 
SR k hlasovaniu o predloženom programe 20. zasadnutia rady JA SR:  
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 146: Rada jednohlasne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila 
navrhnutý program rokovania 20. zasadnutia rady JA SR.  
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice JUDr. Petra Odaloša a vyzvala 
prítomných k hlasovaniu o tomto bode programu.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 147: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila JUDr. Petra 
Odaloša za overovateľa zápisnice z 20. zasadnutia rady JA SR.  
 
2. Voľba predsedu Rady Justičnej akadémie 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných o postupe, ktorý je potrebné dodržať pri 
voľbe predsedu rady akadémie v súlade s platnou právnou úpravou: § 7 písm. c) zákona č. 
548/2003 Z. z., čl II. ods. 2 a 3 Štatútu a čl. 8 Rokovacieho poriadku. 
V zmysle čl. 8 ods.1 Rokovacieho poriadku „Návrh kandidáta na predsedu a podpredsedu 
rady, môže podať ktorýkoľvek člen rady najneskôr v deň konania volieb„. V tejto súvislosti 
predsedníčka rady JA SR oboznámila prítomných členov o návrhu predloženom písomne dňa 
10.10.2017 od JUDr. Bargela, ktorý za kandidátku na predsedu rady navrhol JUDr. Bajánkovú. 
Následne predsedníčka rady JA SR vyzvala menovanú kandidátku na vyjadrenie súhlasu 
s kandidatúrou na funkciu predsedníčky rady akadémie. 
JUDr. Bajánková poďakovala za prejavenú dôveru a vyjadrila súhlas s kandidatúrou. 
Prítomný členovia pristúpili k voľbe 3-člennej volebnej komisie, kde boli navrhnutí: prof. 
Vojčík, JUDr. Bakošová a JUDr. Szabó.  
Hlasovanie:  
Prof. Vojčík 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
Dr. Bakošová  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
Dr. Szabó 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
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Uznesenie č. 148: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila volebnú 
komisiu v zložení prof. Vojčík, Dr. Bakošová, Dr. Szabó.  
Predsedníčka rady JA SR vyzvala členov volebnej komisie na voľbu predsedu volebnej 
komisie a  vyhotovenie hlasovacích lístkov.  
Volebná komisia si zvolila za predsedu JUDr. Bakošovú.  
Po rozdaní hlasovacích lístkov pristúpili členovia rady JA SR k tajnej voľbe.  
Predsedníčka volebnej komisie, JUDr. Bakošová po prepočítaní hlasovacích lístkov 
informovala prítomných o priebehu a výsledkoch voľby. Po rozdaní 9 hlasovacích lístkov 
a výsledok hlasovania je nasledovný:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
NEHLASOVAL: 1 
Uznesenie č. 149: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
v tajnom hlasovaní zvolila za predsedníčku rady JA SR JUDr. Janu Bajánkovú. 
 
Riaditeľ akadémie následne poďakoval JUDr. Petríkovej za spoluprácu. K poďakovaniu sa 
pripojil aj podpredseda rady JA SR, JUDr. Bargel.  
 
JUDr. Petríková poďakovala prítomným členom a vedeniu akadémie za spoluprácu 
a zablahoželala novozvolenej kandidátke. Na záver odovzdala slovo JUDr. Bajánkovej, aby 
ako nová predsedníčka pokračovala vo vedení zasadnutia rady JA SR. 
 
Novozvolená predsedníčka rady JA SR poďakovala za prejavenú dôveru  a JUDr. Petríkovej za 
jej predchádzajúcu činnosť s presvedčením, že nadviaže na jej doterajšiu činnosť a prispeje 
tak k zvyšovaniu kvality vzdelávania a rozvoja Justičnej akadémie. Prítomných členov oslovila 
s prosbou o súčinnosť, podporu, námety na činnosť. Následne zhodnotila priebeh jesenného 
termínu odbornej justičnej skúšky a poďakovala vedeniu akadémiu za jej plynulý priebeh. 
V tejto súvislosti poukázala na oblasť prípravy účastníkov odbornej justičnej skúšky, ktorá 
bude vzhľadom na ich pripravenosť a výsledky jednou z úloh pre radu JA SR.  
 
3. Záver  
Prítomní sa zhodli na termíne 21. zasadnutia rady JA SR, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2017 
(streda) so začiatkom o 13,00 hod. v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku.  
 
V Pezinku dňa 11.10.2017  
 
 
Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
 
Overil: JUDr. Peter Odaloš 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


