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Zápisnica  

z 4. zasadnutia Rady akadémie konaného 

dňa 28.01.2015 v Pezinku 
 

 

Prítomní: 

JUDr. Lenka Praženková- ospravedlnená 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Výročná správa o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2014- 

schválenie 

3. Volebný poriadok – schválenie 

4. Vyhlásenie volieb na riaditeľa Justičnej akadémie SR    

5. Rôzne (realizácia nového znenia zákona JA SR, príprava na jarný termín odbornej 

justičnej skúšky, informácia o rozpočte 2014 a 2015, iné) 

6. Záver 

 

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

schopná. Vzhľadom na to, že je to prvé zasadnutie v roku 2015, popriala všetkým v novom 

roku veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov. Tiež poďakovala členom rady 

za ich doterajšiu prácu.   

Vyzvala prítomných na doplnenie predloženého programu 4. zasadnutia.JU Dr. Bargel 

do programu zasadnutia navrhol doplniť vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa 

JA SR vzhľadom termín uplynutia funkčného obdobia JUDr. Hullu (30.4.2015) a na všetky 

lehoty stanovené v zákone a interných aktoch. Prítomní súhlasili s doplnením predloženého 

programu zasadnutia. 

Predsedníčka navrhla za overovateľa zápisnice z tohto zasadnutia JUDr. Drexlerovú.   

Uznesenie č. 24:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada volí 

JUDr. Máriu Drexlerovú  za overovateľku zápisnice zo 4. zasadnutia rady akadémie. 

 

Ad 2. Výročná správa o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2014- 

schválenie 

Predsedníčka rady v úvode informovala prítomných, že návrh Výročnej správy je 

dostatočne obsiahly a v priereze prezentuje bohatú činnosť a aktivity Justičnej akadémie 

v predchádzajúcom roku, následne odovzdala slovo riaditeľovi akadémie ako predkladateľovi 

tohto dokumentu.  

JUDr. Hulla v krátkosti prezentoval predložený návrh a informoval, že výročná správa 

bude uverejnená na internetovej stránke akadémie v dvoch jazykových verziách (slovenský 

a anglický jazyk). JUDr. Petríková otvorila rozpravu a vyzvala prítomných na predkladanie 

pripomienok a doplnení predloženého dokumentu. Predložený návrh bol bez pripomienok zo 

strany členov rady.   

Uznesenie č. 25:  Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada jednomyseľne 

schvaľuje Výročnú správu o činnosti Justičnej akadémie za rok 2014. 

 

Ad 3. Volebný poriadok - schválenie   

Predsedníčka poznamenala, že bol doručený návrh na nový volebný poriadok a návrh 

na zmenu štatútu akadémie ako výsledok práce pracovnej komisie zloženej z JUDr. 

Praženkovej, JUDr. Drexlerovej a JUDr. Bargela.  
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JUDr. Bargel za pracovnú komisiu v krátkosti informoval o prácach na predložených 

dokumentoch a otvoril rozpravu k predloženým návrhom. Predložený návrh bol bez 

pripomienok zo strany členov rady.   

Uznesenie č. 26:  Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada jednomyseľne 

schvaľuje VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBU ČLENOV, NÁHRADNÍKOV A 

PREDSEDOV SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ a s ním súvisiacu zmenu ŠTATÚTU JA SR. 

 

Ad 4. Vyhlásenie volieb na riaditeľa Justičnej akadémie SR 

O doplnenom bode programu  v krátkosti informovala JUDr. Petríková a to najmä 

o zákonnej úprave postupu vyhlasovania volieb v zmysle Zásad výberového konania na 

funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie SR. 

 JUDr. Bargel doplnil a oboznámil členov rady o samotnom vyhlásení, o lehotách ako 

aj o návrhu termínu konania výberového konania. Bol navrhnutý termín konania volieb na 

19.3.2015 (štvrtok) a termín na podávanie prihlášok na 02.03.2015 do 24,00 hod. Zároveň 

boli navrhnutí členovia výberovej komisie z členov Rady akadémie, s tým, že bolo 

konštatované, že členom komisie je predseda Rady Justičnej akadémie v súlade so Zásadami 

výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa akadémie. 

Hlasovanie o členoch výberovej komisie: 

 

JUDr. Martin Bargel: ZA 7, PROTI 0, ZDRŽAL SA 1 

JUDr. Pavol Toman: ZA 7, PROTI 0, ZDRŽAL SA 1 

JUDr. Jozef Szabo: ZA 7, PROTI 0, ZDRŽAL SA 1 

Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.: ZA 7, PROTI 0, ZDRŽAL SA 1 

Uznesenie č. 27: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vyhlasuje výberové 

konanie na funkciu riaditeľa s termínom konania výberového konania dňa 19.3.2015 so 

začiatkom o 9,30 hod. v Pezinku s tým, že lehota na podávanie prihlášok je 02.03.2015 

do 24,00 hod. Členmi výberovej komisie sú: JUDr. Viera Petríková, JUDr. Martin 

Bargel, JUDr. Pavol Toman, JUDr. Jozef Szabo, Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, 

PhD..  
Kancelária akadémie bezprostredne po skončení zasadnutia rady zabezpečí potrebné 

administratívne kroky na zverejnenie vyhláseného výberového konania. 

 

Ad 5. Rôzne 

Riaditeľ podal prítomným krátku informáciu o schválení dokumentu Súdnou radou SR 

ohľadne obsahovej náplne vzdelávania justičných čakateľov. Obsahová náplň po dohode 

s ministrom spravodlivosti bude doručená akadémii. Následne po uskutočnených výberových 

konaniach na JČ a PČP bude do študijného plánu (do II. polroka 2015) zaradené sústredenia k 

prípravnému vzdelávaniu čakateľov.  

Riaditeľ informoval prítomných o zmenách v doručovaní súdnych spisov na výberové 

konania na voľné miesto sudcu po účinnosti novely zákona o JA SR. JA SR bude zasielať 

súdne spisy na elektronickom nosiči. Celý postup spolu s informáciami o ochrane 

a zabezpečení celého postupu doručovania bude komunikovaný so súdmi, s MS SR ako aj so 

Súdnou radou SR.  

Ďalšou zmenou vyplývajúcou z novely zákona o JA SR je doplnenie cieľovej skupiny 

vzdelávacích aktivít akadémie. V rámci rozvoja a upevňovania spolupráce s Exekútorskou 

komorou SR, riaditeľ požiadal o doplnenie cieľovej skupiny do troch plánovaných 

regionálnych podujatí v rámci schváleného študijného plánu. Jedná sa o podujatie s názvom 

„Exekučné právo- aplikačné problémy exekučného konania“ v termínoch 22.10.2015 

v Banskej Bystrici, 12.11.2015 v Pezinku, 9.12.2015 v Košiciach. Predmetné podujatia by sa 

konali ako spoločné vzdelávanie pre sudcov, VSÚ a exekútorov. Podujatia budú organizované 

ako spoločné podujatie JA SR a Komory exekútorov na základe stanovených finančných 

podmienok v súlade so zákonom a inštrukciou MS SR.   

Riaditeľ ďalej informoval, že sa uskutočnili rokovania so zástupcami MS SR 

v súvislosti so vzdelávaním a organizáciou skúšok pre súdnych tlmočníkov a prekladateľov. 
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Momentálne sa pripravuje inštrukcia MS SR, ktorá bude najmä po ekonomickej stránke 

upravovať konanie takéhoto typu vzdelávania organizovaného JA SR. V závere riaditeľ 

poznamenal, že každá aktivita realizovaná JA SR pre sekundárnu cieľovú skupinu bude 

znamenať naplnenie príjmovej zložky rozpočtu a o túto čiastku bude následne navýšený 

rozpočet pre JA SR, ktorý sa použije na realizáciu aktivít pre primárnu cieľovú skupinu 

v súlade s doložkou vplyvov, ktorá tvorí prílohu č.6 predloženého návrhu zákona o Justičnej 

akadémii. 

Uznesenie č. 28: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje doplnenie 

študijného plánu v tom zmysle, že na troch regionálnych podujatiach s názvom 

„Exekučné právo- aplikačné problémy exekučného konania“ v termínoch 22.10.2015 

v Banskej Bystrici, 12.11.2015 v Pezinku, 9.12.2015 v Košiciach sa môžu ako sekundárna 

cieľová skupina zúčastniť exekútori. Rada zároveň rozhodla v súlade s ustanovením 

článku III. odseku 7 štatútu akadémie, že riaditeľ akadémie môže meniť a dopĺňať 

študijný plán a o každej zmene bude Radu informovať na jej najbližšom zasadnutí. 

 

Riaditeľ prítomných oboznámil s prípravnými organizačnými prácami jarného termínu 

odbornej justičnej skúšky. Celkovo bolo podaných 68 návrhovom z toho sa 52 účastníkov 

zúčastní na písomnej časti skúšky. Všetky podrobné informácie sú uverejnené aj na 

internetovej stránke akadémie. Zároveň informoval, že členovia všetkých piatich komisií boli 

vyzvaní na spoluprácu pri zmene otázok na ústnu časť skúšky. Na najbližšom zasadnutí rady 

budú predložené všetky doručené podnety a doplnenia znenia otázok tak, aby rada mohla 

rozhodnúť a schváliť nové znenie otázok už pre jesenný termín odbornej justičnej skúšky. 

Zároveň informoval, že je potrebné doplniť databázu otázok na písomný test k písomnej časti 

odbornej justičnej skúšky. Taktiež budú vyzvaní členovia skúšobných komisií na zaslanie 

nových otázok do databázy. V závere požiadal o rozhodnutie, ktorá skúšobná komisia bude 

vykonávať pedagogický dozor na písomnej časti odbornej justičnej skúšky v súlade s článkom 

VI. ods. 2 skúšobného poriadku akadémie.  

Uznesenie č. 29: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada určuje v súlade 

s článkom VI. odsek 2 skúšobného poriadku predsedu komisie č. 3 JUDr. Pavla Tomana 

na pedagogický dozor písomnej časti jarného termínu odbornej justičnej skúšky. 
 

Riaditeľ v krátkosti informoval o čerpaní rozpočtu v roku 2014 a účtovnej závierke 

a taktiež o výške pridelených finančných prostriedkov na rok 2015. 

Rada vzala na vedomie informáciu prezentovanú k rozpočtu justičnej akadémie. 

 

Riaditeľ podal informáciu o spolupráci s americkým veľvyslanectvom v Bratislave 

a poznamenal, že na základe oslovenia veľvyslanectva sa dňa 12.3.2015 v Pezinku uskutoční 

panelová diskusia s prof. Moliternom. Pozvanými budú zástupcovia Súdnej rady SR, 

Generálnej prokuratúry SR, Združenia sudcov Slovenska a členovia Rady akadémie. Po 

predmetnom pracovnom stretnutí bude nasledovať dvojdňové podujatie v termíne 11.-

12.5.2015 v Omšení s medzinárodnou účasťou k téme etiky. Pozvánky na obe aktivity budú 

zaslané osobne.    

Rada vzala na vedomie informáciu týkajúcu sa plánovanej panelovej diskusie organizovanej 

v spolupráci s americkým veľvyslanectvom v Bratislave. 

 

Ad 4. Záver 

Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 19.03. 2015 

(štvrtok) v Pezinku so začiatkom o 13,00 hodine. Piatemu zasadnutiu rady akadémie bude 

predchádzať výberové konanie na funkciu riaditeľa. 

      

V Pezinku, 29.01.2015 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 
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Overila: JUDr. Mária Drexlerová 

Schválila: JUDr. Viera Petríková 


