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Zápisnica  

z 5. zasadnutia Rady akadémie konaného 

dňa 19.03.2015 v Pezinku 
 

 

Prítomní: 

JUDr. Mária Drexlerová - ospravedlnená 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Výberové konanie na funkciu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

3. Odborná justičná skúška, zabezpečenie jesenného termínu (aktualizácia a doplnenie 

databázy otázok na písomný test, na ústnu časť skúšky) 

4. Databáza spisov pre účely výberových konaní na voľné miesto sudcu a na písomnú 

časť odbornej justičnej skúšky (riešenie problematiky aktualizácie a doplnenia 

databázy) 

5. Rôzne (doplnenie študijného plánu o aktivitu v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR 

k problematike obchodovania s ľuďmi, návrh na zmenu lektorov vzdelávacích 

podujatí KVP, iné) 

6. Záver 

 

 

Ad 1. Otvorenie 
Predsedníčka rady privítala prítomných, súčasne konštatovala, ţe rada je uznášania 

schopná. Ďalej informovala, ţe rada prijala dňa 26.02.2015 per rollam Uznesenie č. 30: Rada 

prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada splnomocňuje predsedníčku rady JUDr. 

Vieru Petríkovú na vyhotovenie pracovného hodnotenia pre JUDr. Petra Hullu a pre 

Mgr. Maria Potúčeka, kandidátov na funkciu riaditeľa akadémie. 

Následne predsedníčka informovala prítomných o predloţenom programe piateho 

zasadnutia Rady JA SR a vyzvala prítomných na jeho prípadne doplnenie. Prítomní nemali 

ţiadne návrhy na doplnenie a zmenu programu piateho zasadnutia rady JA SR. 

  Predsedníčka navrhla za overovateľku zápisnice z tohto zasadnutia JUDr. 

Praţenkovú.   

Uznesenie č. 31:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada volí 

JUDr. Lenku Praženkovú  za overovateľku zápisnice zo 5. zasadnutia rady akadémie. 

 

Ad 2. Výberové konanie na funkciu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

Predsedníčka v krátkosti prítomných informovala o uskutočnenom výberovom konaní 

na funkciu riaditeľa, ktoré sa konalo dňa 19.03.2015 so začiatkom o 09,30 hodine, pred 

samotným zasadnutím Rady JA SR pred päťčlennou výberovou komisiou. Obaja prihlásení 

kandidáti boli úspešní s tým, ţe výberová komisia označila kandidáta JUDr. Petra Hullu za 

prvého a kandidáta Mgr. Maria Potúčeka ako druhého.  

Uznesenie č. 31:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: 

Rada berie na vedomie výsledky výberového konania na funkciu riaditeľa, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 19.03.2015 so začiatkom o 09,30 hodine a navrhuje ministrovi 

spravodlivosti SR vymenovať za riaditeľa JA SR úspešného kandidáta JUDr. Petra 

Hullu, ktorý sa umiestnil podľa rozhodnutia výberovej komisie na prvom mieste 

v poradí.  

 

Ad 3. Odborná justičná skúška, zabezpečenie jesenného termínu (aktualizácia 

a doplnenie databázy otázok na písomný test, na ústnu časť skúšky) 

Riaditeľ v krátkosti informoval prítomných o predloţenom návrhu na zmenu otázok 

ústnej časti odbornej justičnej skúšky. Na základe doručených podnetov od skúšobných 
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komisárov, boli pripomienky do súčasného znenia otázok zapracované a bolo by potrebné 

napríklad vytvoriť komisiu z členov rady JA SR, ktorá by sa komplexne zaoberala 

aktualizáciou a spracovaním otázok na ústnu časť OJS ako aj postupom pri dopĺňaní databázy 

otázok na písomný odborný test. Prítomní sa zhodli na nasledovných kandidátoch: doc. 

Slašťan (oblasť ústavného práva a práva EÚ), Dr. Toman (oblasť trestného práva), Dr. 

Urbancová (oblasť správneho práva), Dr. Praţenková (oblasť obchodného práva), Dr. 

Bakošová (oblasť občianskeho práva).    

Následne predsedníčka vyzvala na hlasovanie o jednotlivých kandidátoch:  

Doc. Slašťan: ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŢAL SA: 1 

Dr. Toman: ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŢAL SA: 1 

Dr. Urbancová: ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŢAL SA: 1 

Dr. Praţenková: ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŢAL SA: 1 

Dr. Bakošová: ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŢAL SA: 1 

Uznesenie č. 32: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

vytvorila pracovnú komisiu, ktorá spracuje a pripraví návrh na nové znenie otázok na 

ústnu časť odbornej justičnej skúšky, ktoré budú prijaté najneskôr k 01.06.2015 tak, 

aby boli platné pre jesenný termín OJS. Členmi pracovnej komisie sú: Miroslav Slašťan, 

Pavol Toman, Edita Bakošová, Jarmila Urbancová, Lenka Praženková. 

  

Ad 4. Databáza spisov pre účely výberových konaní na voľné miesto sudcu a na písomnú 

časť odbornej justičnej skúšky (riešenie problematiky aktualizácie a doplnenia 

databázy) 

Riaditeľ podal krátku informáciu k tomu bodu programu a zároveň poţiadal radu JA 

SR o navrhnutie riešenia kontroly spisov, ktoré sú doručené zo súdov na JA SR a mali by byť 

zaradené do databázy. Jedná sa najmä o spisy, ktoré budú pouţité na písomnú časť OJS ako aj 

na písomnú časť výberového konania na voľné miesto sudcu.    

Uznesenie č. 33: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

odporúča osloviť členov skúšobných komisií ako aj členov výberových komisií na 

súdoch, aby sa podieľali na aktualizácii, kontrole a dopĺňaní na databázy akadémie 

v súlade s platnými „Kritériami na výber súdnych spisov do databázy Justičnej 

akadémie SR“. 

 

Ad 5. Rôzne (doplnenie študijného plánu o aktivitu v spolupráci s Ministerstvom vnútra 

SR k problematike obchodovania s ľuďmi, návrh na zmenu lektorov vzdelávacích 

podujatí KVP, iné) 

Riaditeľ v rámci tohto bodu informoval prítomných o nasledovnom: 

 

 Návrh spolupráce s Ministerstvom vnútra SR, na základe listu štátneho tajomníka MV 

SR, v ktorom je podrobne rozpracovaná úloha v oblasti boja proti obchodovaniu 

s ľuďmi ako aj potreba vzdelávania v tejto oblasti. Prítomným bo predloţený návrh na 

zorganizovanie jednodňového celoslovenského podujatia v Pezinku v termíne 

9.10.2015 k téme „Obchodovanie s ľuďmi“ s cieľom koordinovať aplikačnú prax 

sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov v tejto oblasti. 

Uznesenie č. 34: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

schvaľuje doplnenie študijného plánu na rok 2015 o jednodňové celoslovenské podujatie 

s témou Obchodovanie s ľuďmi v termíne 09.10.2015 s tým, že sa podujatie zorganizuje 

v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR. 

 

 Návrh spolupráce s Vojenskou políciou SR na základe doručeného listu riaditeľom 

Vojenskej polície SR a vyjadrenia Mgr. Maria Potúčeka, vedúceho Katedry verejného 

práva, k doručenému listu. Dr. Szabo povaţuje navrhovanú dohodu za formálnu 

a nevidí opodstatnený dôvod na jej uzatvorenie, odporúča, aby sa Vojenská polícia SR 

obrátila ohľadne spolupráce v oblasti vzdelávania na Policajnú akadémiu PZ. Dr. 

Petríková sa stotoţňuje s vyjadrením Dr. Szabá a podporuje ho.  
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Uznesenie č. 35: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

neodporúča uzatvorenie dohody o spolupráci s Vojenskou políciou SR, pretože súčasná 

právna úprava jej to neumožňuje. 

    

 Riaditeľ informoval prítomných, ţe bol predloţený  sumár podujatí Katedry verejného 

práva so základnými údajmi spolu s návrhmi doplnených programov predmetných 

podujatí KVP ako aj písomná korešpondencia medzi ním a vedúcim KVP. Poţiadal Radu 

JA SR o zaujatie stanoviska na riešenie tejto situácie. Dr. Toman informoval, ţe sa 

k predmetným trestným podujatiam vyjadril aj písomne. Dr. Hulla navrhuje, aby rada 

prijala uznesenie, v ktorom by mu udelila mandát na udeľovanie výnimiek pri 

schválených lektorov. V tejto súvislosti Dr. Petríková navrhuje, aby sa pri schvaľovaní 

študijného plánu v budúcnosti na zasadnutí Rady JA SR zúčastňovali aj vedúci katedier 

práva, aby boli priamo pri predkladaných návrhoch podujatí v rámci študijného plánu.  

Uznesenie č. 36: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

súhlasí, že zmena lektorov pri jednotlivých podujatiach v rámci schváleného študijného 

plánu je možná iba v odôvodnených prípadoch a to po odsúhlasení riaditeľom JA SR, na 

základe písomnej žiadosti s odôvodnením vedúceho katedry príslušnej katedry práva. 

Nie je možné zamieňať lektorov, ktorí boli pri príslušnom podujatí v schválenom 

študijnom pláne na kalendárny rok bez predchádzajúceho súhlasu riaditeľa. 

 

 Riaditeľ predloţil návrh na doplnenie študijného plánu o jednodňové celoslovenské 

podujatie k rekodifikácii civilného práva  s názvom “Princípy a metódy výkladu práva 

v kontexte nového civilného práva“ v termíne 12.06.2015 s lektormi JUDr. Janou Baricovou 

a Doc. JUDr. Marekom Števčekom, PhD. 

Uznesenie č. 37: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

schvaľuje doplnenie študijného plánu na rok 2015 o jednodňové celoslovenské podujatie 

s názvom “Princípy a metódy výkladu práva v kontexte nového civilného práva“ 

v termíne 12.06.2015 s lektormi JUDr. Janou Baricovou a Doc. JUDr. Marekom 

Števčekom, PhD. 

 

 Riaditeľ informoval o článku uverejnenom dňa 09.03.2015, v ktorom je výťah 

z oficiálneho hodnotenia SR Komisiou EÚ „justice scoreboard 2015“, zároveň 

poţiadal radu o zaujatie stanoviska 

Uznesenie č. 38: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala 

na vedomie podanú informáciu riaditeľom a zároveň poveruje Dr. Petríkovú a Dr. 

Hullu na pracovné stretnutie s vedúcim tlačového a politického oddelenia Zastúpenia 

Európskej komisie na Slovensku pánom Andrejom Králikom a zaslaním stanoviska 

k predmetnému článku na Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v lehote do 10 

dní. 

  

 Návrh na doplnenie externého pedagogického zboru o dvoch členov na Katedru 

súkromného práva. Prítomným bol predloţený dotazník JUDr. Róberta 

Dobrovodského, PhD., LL.M a JUDr. Ing. Petra Budjača, PhD.. Vyššie menovaní sa 

podieľali na viacerých podujatiach organizovaných JA SR s pozitívnym ohlasom 

s radov účastníkov. V budúcnosti bude problematika spotrebiteľského práva, 

rozhodcovského konania ako aj špecializovaného rodinného práva bude  zaraďovaná 

častejšie do študijných plánov na predpokladá sa opätovne pozvať ako lektorov práve 

Dr. Budjača a Dr. Dobrovodského.  

Doc. Slašťan podporuje predloţený návrh na prijatie Dr. Budjača za externého člena 

pedagogického zboru JA SR, ale nepodporuje prijatie Dr. Dobrovodského.  

Na základe prednesených pripomienok, Dr. Hulla sťahuje návrh Dr. Dobrovodského 

a na tomto zasadnutí predkladá iba návrh Dr. Budjača.  

Hlasovanie: ZA: 7, Proti: 1, ZDRŢAL SA: 1 
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Uznesenie č. 39: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

prijala za externého člena pedagogického zboru justičnej akadémie SR JUDr. Ing. Petra 

Budjača, PhD. na Katedru súkromného práva.  

Ad 6. Záver 

Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 28.04. 2015 

(utorok) v Pezinku so začiatkom o 09,00 hodine.      
 

V Pezinku, 23.03.2015 

 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Stríţová 

 

Overila: JUDr. Lenka Praţenková 

 

Schválila: JUDr. Viera Petríková 

 

   

 


