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Zápisnica 
z 21. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  

konaného dňa 15.11.2017 v Pezinku 
 
Prítomní členovia Rady JA SR:  
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka rady  
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady   
JUDr. Roman Greguš, člen 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 
 
Navrhnutý program:  

1. Otvorenie 
2. Študijný plán vzdelávania pre rok 2018 – návrh na schválenie 
3. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie SR na doplnenie Štatútu v súvislosti s novelou zákona 

č. 385/2000 Z. z.  
4. Rôzne: 

- informácia riaditeľa Justičnej akadémie SR o implementácii projektu „Rozvoj 
systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ rámci 
operačného programu „Efektívna verejná správa“ v podmienkach Justičnej 
akadémie SR v roku 2017 

- a iné 
5. 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 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 21. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie.  
Dr. Odaloš požiadal o doplnenie programu 21. zasadnutia Rady akadémie o nový bod týkajúci 
sa doplnenia Študijného plánu na rok 2017. 
Následne vyzvala prítomných členov rady JA SR k hlasovaniu o predloženom programe 21. 
zasadnutia rady JA SR:  
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 150: Rada jednohlasne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila 
predložený a doplnený program rokovania 21. zasadnutia rady JA SR.  
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice doc. JUDr. PhDr. Miroslava 
Slašťana, PhD. a vyzvala prítomných k hlasovaniu o tomto bode programu.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 151: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila doc. JUDr. 
PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. za overovateľa zápisnice z 21. zasadnutia rady JA SR.  
 
Predsedníčka rady JA SR privítala na zasadnutí nového člena Rady akadémie, JUDr. Romana 
Greguša.  
 
2. Študijný plán vzdelávania pre rok 2018 – návrh na schválenie 
Predsedníčka rady prítomných informovala o predloženej verzii Študijného plánu na rok 
2018 a následne otvorila rozpravu. 
 
„Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (1. časť)“  
„Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS (1. časť)“ 
Dr. Bargel - navrhnutého lektora dr. Duľu nahradiť dr. Lipovským, ktorý bol pôvodne 
navrhnutý ako náhradník 
Dr. Bajánková – vzhľadom na praktické skúsenosti navrhla zachovať lektorky dr. 
Mesiarkinovú a dr. Baricovú 
 
„Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (3. časť)“ 
„Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS (3. časť)“ 
Dr. Bargel - k navrhnutému lektorovi dr. Bargelovi, doplniť na danú problematiku dr. 
Lipovského 
 
„Aktuálna rozhodovacia prax (seminár určený pre funkčne mladých sudcov)  
Dr. Bargel navrhol zredukovať počet lektorov na (Truban, Duľa, Trnková) a ostatných 
navrhnutých ponechať ako náhradníkov v prípade, že by sa vyskytla nepredvídaná udalosť. 
doc. Slašťan doplnil, že vzdelávacie podujatie pre funkčne mladých sudcov sa organizuje 
opakovane, každoročne ako jedno z mála podujatí pre túto konkrétnu cieľovú skupinu a je 
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určené tak pre civilných ako aj trestných funkčne mladých sudcov. Uvedení plánovaní lektori 
prednášali už na tomto podujatí už aj v minulosti no podotkol, že určite nie je možné osloviť 
všetkých navrhnutých lektorov. 
prof. Vojčík uvedené návrhy podporil. 
  
„Kontradiktórnosť trestného konania“  
Dr. Bargel -  lektori vzdelávacieho podujatia budú dr.  Príbelský a dr. Duľa, náhradník bude 
dr. Bargel 
 
„Dovolacie konanie podľa trestného poriadku“  
Dr. Bargel – lektori vzdelávacieho podujatia budú dr.  Duľa, dr. Angyalossy, vypustiť dr. 
Bargela 
 
„Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry (vzdelávanie v oblasti verejného 
práva ako aj vzdelávanie v oblasti medzinárodného a európskeho práva)“ 
Dr. Odaloš vyjadril poďakovanie za pripravený návrh Študijného plánu pre rok 2018 a 
zároveň podotkol, že z jeho pohľadu sa jedná o veľký rozsah prípravných a predskúškových 
sústredení pre túto cieľovú skupinu. V rámci tohto bodu bola prizvaná na zasadnutie dr. 
Urbanská, vedúca oddelenia justičného vzdelávania, ktorá prítomným ozrejmila potrebu 
zaradenie prípravných a predskúškových vzdelávacích podujatí v navrhnutom počte 
a rozsahu.  
Dr. Urbanská - nakoľko sa jedná sa o prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry, 
ktorí boli prijatí v roku 2016 a pred samotnou účasťou na odbornej justičnej skúške musia 
byť vzdelávaní na základe Obsahovej náplne vzdelávania čakateľov. Prípravné vzdelávanie 
právnych čakateľov prokuratúry realizuje akadémia spravidla jeden krát za štvrťrok formou 
štvordňových odborných sústredení. Obsahové zameranie je rozdelené do šiestich ucelených 
blokov. Situácia, na ktorú poukázal dr. Odaloš, je spôsobená skrátením čakateľských lehôt 
zo strany prokuratúry.  
prof. Vojčík v súvislosti s prípravnými a predskúškovými sústredeniami poukázal na 
skutočnosť, že tak ako akadémia, ktorá má zákonnú povinnosť v súvislosti s odbornou 
justičnou skúškou, aj prokuratúra organizuje obsahovo rovnaké sústredenia pre právnych 
čakateľov prokuratúry paralelne, čo nie je optimálne.  
 
„Právny styk s cudzinou v trestných veciach“  
Dr. Odaloš – nakoľko bol prijatý nový Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze, navrhuje 
doplniť k uvedenej téme do anotácie aj výklad a aplikačnú prax uvedeného zákona.  
Dr. Odaloš do budúcna, najmä pre rok 2019, navrhuje zaoberať sa na vzdelávacích 
podujatiach z trestného práva aj problematikou počítačovej kriminality. 
 
prof. Vojčík pripomenul, že je potrebné dôsledne spracovať Koncepciu vzdelávania v súlade 
s Obsahovou náplňou sudcov, prokurátorov a čakateľov 
  
„Dokazovanie ako pilier súdneho konania“  
Dr. Bajánková – ako lektori vzdelávacieho podujatia sú navrhnutí len ústavní sudcovia. 
K uvedenej téme je potrebné doplniť aj sudcov Najvyššieho súdu SR. Predsedníčka rady 
vyjadrila súhlas s týmto návrhom a podotkla, že absentuje lektor (sudca) všeobecného súdu. 
Lektori vzdelávacieho podujatia budú prof. Holländer, dr. Ľalík a navrhnutý lektor dr. Brostl 
bude nahradený sudcom všeobecného súdu.  
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„Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“  
prof. Vojčík - k lektorom dr. Hrivnák a dr.  Kádek navrhuje prof. Vojčík doplniť dr. Ivana 
Humeníka, ktorý má praktické skúsenosti s touto problematikou. Uvedený návrh podporila aj 
predsedníčka rady.  
 
„Spory v oblasti duševného vlastníctva“  
prof. Vojčík - zvážiť účasť všetkých navrhnutých lektorov, nakoľko ide o jednodňové  
vzdelávacie podujatie 
 
„Scudzovacie zmluvy a zmluva o dielo“  
Dr. Bajánková - namiesto navrhnutého lektora dr. Jablonku, ktorý je advokát/vysokoškolský 
pedagóg, doplniť sudcu z oblasti civilného práva  
 
„Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu – 1. časť“ 
Dr. Bajánková – vzhľadom na anotáciu a obsahové zameranie 1. časti navrhuje vypustiť 
lektorov: dr. Bajánková a dr. Trnková, nakoľko sa predmetnej problematike nevenujú 
a k lektorom dr. Tóthovej a dr. Sopoligovi doplniť dr. Šorla 
 
„Diskrécia pri rozhodovaní v súkromnom práve“ 
Dr. Bajánková – navrhuje zo Študijného plánu vypustiť toto vzdelávacie podujatie 
a problematiku zaradiť v rámci vzdelávacieho podujatia „Aktuálna judikatúra ESĽP (trestná 
oblasť, iná ako trestná oblasť), „Článok 6 Dohovoru a slovenská súdna prax“, ktoré budú 
zlúčené do jedného vzdelávacieho podujatia  
 
„Práca s judikatúrou SD EÚ a ESĽP“ 
Dr. Bajánková navrhuje v anotácii vypustiť „Rozhodovacia činnosť vrcholových súdov a jej 
význam“ 
 
„Etické dilemy v justičnej praxi“ 
Dr. Bajánková navrhuje uvedené podujatie zlúčiť s podujatím „Profesijná etika“ vzhľadom na 
totožnosť tém. Ako lektorov navrhuje osloviť sudcov, ktorí sa venujú tejto téme, napríklad 
dr. Sopoliga. 
 
Dr. Hulla – v súvislosti s predbežným súhlasom na lektorskú činnosť, ktorý pri niektorých 
aktivitách a lektoroch absentuje navrhol, aby rada určila povinnosť tieto súhlasy dodatočne 
zabezpečiť. 
Doc. Slašťan doplnil riaditeľa akadémie, že oslovení lektori, ktorí vyjadrili súhlas s lektorskou 
činnosťou, už disponujú údajmi o predbežnom termíne a téme konkrétneho podujatia. 
 
„Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí“  
Dr. Szabó - požiadal o stručnú informáciu k uvedeným podujatiam. 
Dr. Hulla uviedol, že sa jedná o podujatia na objednávku zo strany Ministerstva 
spravodlivosti SR v rámci projektovej činnosti, kde je presne určená téma, počet vzdelávacích 
podujatí a cieľová skupina.  
Doc. Slašťan doplnil, že pri schvaľovaní predmetného projektu bolo Ministerstvo 
spravodlivosti SR súčinné a v rámci uvedenej problematiky naďalej prebieha spolupráca. 
V budúcnosti dôjde k modifikácii predmetných podujatí v súvislosti s aktuálnymi poznatkami 
z praxe (realizácia vzdelávacích podujatí za obdobie 09 – 10/2017). V rámci uvedených 
podujatí sa vzdeláva aj cieľová skupina Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kolízni 
opatrovníci. Jedná sa o tréningové podujatia zamerané na psychológiu, pričom vychádzame 
z manuálu, ktorý bol spracovaný pre tieto podujatia. Manuál bude doplnený o súvisiaci 
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právny prvok a prizvaní ako lektori budú odborníci z danej oblasti. Usporiadať uvedené 
podujatia v počte 60 je plánované v období od 09/2017 do 04/2021. 
 
„Ochrana spotrebiteľa: aktuálna judikatúra SD EÚ a ochrana spotrebiteľa v službách 
cestovného ruchu“ 
Dr. Bajánková navrhla doplniť k lektorom podujatia aj Dr. Svitanu, sudcu z Krajského súdu 
v Trenčíne.  
 
„Bezdôvodné obohatenie a následky neplatnosti právnych úkonov“ 
Dr. Bajánková navrhuje doplniť k lektorom podujatia aj Dr. Machyniaka, sudcu Najvyššieho 
súdu SR.  
 
„Diskusné fórum: CSP a CMP I“ 
Dr. Bajnáková navrhuje doplniť: do obsahu a anotácie tohto podujatia aj právomoc a jej 
skúmanie v cezhraničných sporoch najmä podľa nariadenia Brusel I bis 
 
„Diskusné fórum: CSP a CMP III“ 
Dr. Bajánková navrhuje podujatie vypustiť  
 
„Diskusné fórum: CSP a CMP V“ a „Diskusné fórum: CSP a CMP VI“ 
Dr. Bajánková navrhuje zlúčiť do jedného podujatia s názvom – „Konanie na súde prvej 
inštancie“ 
 
„Diskusné fórum: CSP a CMP VII“ 
Dr. Bajánková navrhuje upraviť tému na: „Konanie na súde druhej inštancie“  
 
„Aktuálne problémy pracovného práva“ 
Dr. Greguš navrhuje doplniť lektora Ing. Roberta Bullu, hlavného inšpektora práce v Nitre. 
Doc. Slašťan podporil uvedený návrh.  
 
Predsedníčka vyzvala prítomných k hlasovaniu.  
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 152: Rada jednohlasne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje 
Študijný plán na rok 2018 s pripomienkami vznesenými v diskusii a s výhradou, že 
predbežný súhlas lektorov, ktorý nebol predložený pri vzdelávacích podujatiach v ňom 
uvedených, sú vedúci katedier povinní zabezpečiť v lehote do 7 dní od prijatia tohto 
uznesenia. V prípade, ak súhlas schválených lektorov nebude v lehote predložený, Rada na 
najbližšom zasadnutí rozhodne o ďalšom postupe.  
 

Predsedníčka rady prítomných informovala o navrhnutých termínoch odbornej justičnej 

skúšky pre rok 2018.  

Jarný termín:  

Písomná časť OJS –03.04.2018 – VSÚ, JČ, AS, SP 

Písomná časť OJS - 04.04.2018 - PČP 

Ústna časť OJS –10.04.2018 – VSÚ, JČ, AS, SP 

Ústna časť OJS - 11.04.2018 – VSÚ, JČ, AS, SP 

Ústna časť OJS - 24.04.2018 - PČP 
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Ústna časť OJS - 25.04.2018 - PČP 

Jesenný termín: 

Písomná časť - 09.10.2018 - VSÚ, JČ, AS, SP, PČP 

Ústna časť - 16. – 17.10. 2018 - VSÚ, JČ, AS, SP, PČP 

V rámci rozpravy neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Hlasovanie: 

ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 153: Rada jednohlasne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje 

termíny odbornej justičnej skúšky na rok 2018: Jarný termín: Písomná časť OJS –

03.04.2018 – VSÚ, JČ, AS, SP; Písomná časť OJS - 04.04.2018 – PČP; Ústna časť OJS –

10.04.2018 – VSÚ, JČ, AS, SP; Ústna časť OJS - 11.04.2018 – VSÚ, JČ, AS, SP; Ústna časť OJS - 

24.04.2018 – PČP; Ústna časť OJS - 25.04.2018 – PČP; Jesenný termín: Písomná časť - 

09.10.2018 - VSÚ, JČ, AS, SP, PČP; Ústna časť - 16. – 17.10.2018 - VSÚ, JČ, AS, SP, PČP.  

 
3. Návrh riaditeľa Justičnej akadémie SR na doplnenie Štatútu v súvislosti s novelou zákona 
č. 385/2000 Z. z.  
Predsedníčka Rady odovzdala slovo riaditeľovi akadémie.  
Riaditeľ akadémie oboznámil prítomných, že sa jedná o úpravu Štatútu v súvislosti s novelou 
zákona č. 385/2000 z. z.:  
Nové znenie čl. III ods. 1 písm. c) „prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si 
praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu.“  
Nové znenie čl. III bod. 4 „Rada požiada súdnu radu a generálneho prokurátora o zaslanie 
schválenej (určenej) obsahovej náplne. Ak súdna rada alebo generálny prokurátor do 15. 
novembra rade obsahovú náplň nezašlú, vychádza sa z obsahovej náplne platnej 
z predchádzajúceho roka.“ 
Dr. Szabó navrhol:  
Nové znenie čl. XII ods. 2 „Štatút akadémie z 18. januára 2017 sa zrušuje.“ 
Nové znenie čl. XII ods. 3 „Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16. november 
2017.“ 
V rámci diskusie prof. Vojčík, ako predseda legislatívnej komisie Rady akadémie odporučil 
schválenie nového Štatútu v navrhnutom znení.  
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 154: Rada jednohlasne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje 
Štatút Justičnej akadémie s účinnosťou od 16.11.2017. 
 
4. Rôzne 
Informácia riaditeľa Justičnej akadémie SR o implementácii projektu „Rozvoj systému 
špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ rámci operačného 
programu „Efektívna verejná správa“ v podmienkach Justičnej akadémie SR v roku 2017 
Predsedníčka odovzdala slovo riaditeľovi akadémie.  
Riaditeľ akadémie informoval prítomných, že akadémie v období od 01.09.2017 – 30.04.2021 
implementuje Justičná akadémia Slovenskej republiky projekt pod názvom „Rozvoj systému 
špecializovaného vzdelávania sudcov a  justičných zamestnancov“. Zmluva o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku bola podpísaná dňa 20.10.2017 s nadobudnutím 
účinnosti dňa 24.10.2017. Prvá žiadosť o poskytnutie zálohovej platby na obdobie 10-
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12/2017 bola odoslaná riadiacemu orgánu dňa 27.10.2017 (suma = 93 000,00 EUR 
poukázaná dňa 30.10.2017). Prvá žiadosť o poskytnutie refundácie za obdobie 09/2017 bude 
zaslaná riadiacemu orgánu najneskôr do 15.11.2017 (suma = 18 801,98 EUR). Základné 
informácie o projekte boli zverejnené na webovom sídle akadémie dňa 27.10.2017. Počet 
zrealizovaných vzdelávacích podujatí v rámci projektu OP EVS: 09/2017 – 8 podujatí; 
10/2017 – 8 podujatí. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Informácia riaditeľa k problematike hromadných výberových konaní a databáz 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o aktuálnom stave databáz pre výberové konania 
na obsadenie voľného miesta sudcu.   
Pripravená je databáza otázok na zostavenie odborných testov v počte 1000 otázok, súdne 
spisy z trestnej oblasti v počte 130 a z inej ako trestnej oblasti v počte 122. Databáza bola 
v priebehu mesiaca október 2017 doplnená aj o preklady textov z cudzieho jazyka (anglický, 
francúzsky, nemecký a ruský jazyk – z každej oblasti 50 textov) a prípadové štúdie.   
Počet voľných miest, ktoré plánuje Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci hromadných 
výberových konaní obsadiť je 125, s tým, že prihlásených uchádzačov je aktuálne 264. 
Software, ktorý je v správe Ministerstva spravodlivosti SR určený na ukladanie a generovanie 
písomných podkladov pre výberové konanie, vykazuje určité technické nedostatky, na 
ktorých odstránení sa pracuje.   
V súvislosti s uvedeným pre akadémiu vyplýva povinnosť zorganizovať „Prípravné 
vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. a II. časť“ spolu v rozsahu 4 dní.   
Predsedníčka poďakovala za informáciu a vyzvala prítomných k rozprave, v rámci ktorej 
neboli vznesené žiadne pripomienky.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Obsahová náplň vzdelávania pre justičných čakateľov  
Riaditeľ akadémie informoval prítomných, že obsahová náplň vzdelávania justičných 
čakateľov je aktuálne zaradená na najbližšie rokovanie Súdnej rady SR, ktoré sa uskutoční 
dňa 20. novembra 2017.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Iné 
Žiadosť riaditeľa Justičnej akadémie SR o doplnenie Študijného plánu pre rok 2017  
Predsedníčka informovala prítomných o zaradení jedného vzdelávacieho podujatia do 
Študijného plánu pre rok 2017. Na základe žiadosti JUDr. Odaloša navrhuje doplniť Študijný 
plán pre rok 2017 o vzdelávacie podujatie „Správny súdny poriadok - poznatky z aplikačnej 
praxe“ s dátumom konania dňa 28.11.2017, vo VaRC prokuratúry SR v Krpáčove. Lektori 
vzdelávacieho podujatia budú JUDr. Jozef Milučký predseda správneho kolégia Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky a JUDr. Jana Hatalová, PhD. členka senátu správneho kolégia 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Vzdelávacie podujatie je určené pre prokurátorov 
krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici a v Žilina. Náklady za lektorskú činnosť  bude znášať 
Justičná akadémia SR a náklady za ubytovanie, strava  a občerstvenie pre účastníkov 
a lektorov Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici. Rovnako dopravu pre lektorov zabezpečí 
Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici.   
Následne predsedníčka rady otvorila rozpravu.  
Dr. Hulla požiadal v budúcnosti pri takýchto požiadavkách uskutočniť takúto aktivitu pre celú 
cieľovú skupinu v rámci zamerania témy.  
Uznesenie č. 155: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje doplnenie 
Študijného plánu pre rok 2017 o vzdelávacie podujatie „Správny súdny poriadok – 
poznatky z aplikačnej praxe“.  
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doc. Slašťan poďakoval za možnosť byť členom Rady JA SR s tým, že v akadémii bude aj 
naďalej pôsobiť a spolupracovať v pozícii projektového manažéra.  
Predsedníčka doc. Slašťanovi poďakovala za prínos a prácu a popriala mu veľa úspechov 
osobnom a kariérnom živote.  
 
6. Záver  
Prítomní sa zhodli na termíne 22. zasadnutia rady JA SR, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2017 
(streda) so začiatkom o 12,30 hod. v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku.  
 
V Pezinku dňa 15.11.2017  
 
 
Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
Overil: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


