
Spr.: 160/2016 

 

Zápisnica  

z 10. zasadnutia Rady akadémie konaného 

dňa 24.02.2016 v Pezinku 
 

 

 

Prítomní: 

JUDr. Edita Bakošová 

JUDr. Martin Bargel 

JUDr. Mária Drexlerová 

JUDr. Jozef Janík- ospravedlnený 

JUDr. Viera Petríková 

JUDr. Lenka Praženková- ospravedlnená 

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.  

JUDr. Jozef Szabó 

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 

JUDr. Jarmila Urbancová 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu zástupcovi riaditeľa Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky 

3. Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu novému členovi Rady akadémie 

4. Výročná správa o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2015- 

schválenie 

5. Adaptačné“ vzdelávanie podľa § 3 ods. 2 zákona č. 548/2003 Z. z.- podanie informácie 

6. Jarný termín odbornej justičnej skúšky- organizačné zabezpečenie  

7. Rôzne (návrh na externého člena pedagogického zboru JA SR: Dr. Truban, Dr. 

Breznovčáková, Dr. Hrubala; Dr. Duľa; informácia o rozpočte na rok 2016; informácia 

o organizačných zmenách, organizácia spoločného zasadnutia Rady JA SR a Rady JA ČR 

a iné)  

8. Záver 

 

 

 

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

schopná.  

Následne predsedníčka informovala prítomných o predloženom programe desiateho 

zasadnutia Rady JA SR a vyzvala prítomných na jeho prípadne doplnenie.  Žiadne návrhy na 

doplnenie a zmenu programu desiateho zasadnutia rady JA SR predložené neboli a program 

bol schválený. 

Predsedníčka navrhla za overovateľa zápisnice z tohto zasadnutia doc. Slašťana.   

Uznesenie č. 76:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada volí 

doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. za overovateľa zápisnice z 10. zasadnutia 

rady akadémie. 

 



Ad 2. Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu zástupcovi riaditeľa Justičnej 

akadémie Slovenskej republiky 

 Predsedníčka rady informovala, že na 9. zasadnutí Rady konanom 03.12.2015 sa 

okrem iného uskutočnilo aj výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa a úspešným 

uchádzačom bol JUDr. Ladislav Tichý. V mene všetkých členov Rady JA SR privítala 

nového zástupcu na pôde akadémie a zaželala mu veľa pracovných a osobných úspechov. 

Následne odovzdala slovo riaditeľovi akadémie.  

Riaditeľ akadémie odovzdal menovací dekrét úspešnému kandidátovi na pozíciu 

zástupcu riaditeľa akadémie JUDr. Ladislavovi Tichému. Nový zástupca riaditeľa sa ujme 

svojej funkcie s účinnosťou od 01.03.2016. Zároveň vyslovil presvedčenie, že pôsobenie 

JUDr. Ladislava Tichého na akadémii prispeje k ďalšiemu rozvoju spolupráce s generálnou 

prokuratúrou  a jeho činnosť v pozícii zástupcu bude prínosnom v oblasti vzdelávania 

justičnej obce. 

 

Ad 3. Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu novému členovi Rady akadémie 

Predsedníčka rady informovala, že dlhoročný kolega, priateľ, bývalý predseda rady 

a člen rady JUDr. Pavol Toman sa vzdal členstva v rade zo zdravotných dôvodov 

k 15.02.2016. V mene celej rady poďakovala Dr. Tomanovi za jeho neoceniteľnú kvalitnú 

prácu v rámci pôsobenia v Justičnej akadémii SR ako aj v oblasti vzdelávania pre slovenskú 

justíciu.  

Zároveň privítala nového člena rady prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., ktorého minister 

spravodlivosti SR vymenoval do funkcie člena rady s účinnosťou od 16.02.2016. Prof. 

Vojčíkovi predsedníčka rady odovzdala menovací dekrét a zablahoželala mu k novej funkcii.    

 

Ad 4. Výročná správa o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2015- 

schválenie 

Riaditeľ v krátkosti informoval prítomných o prácach na predloženej výročnej správe 

a o štatistikách, ktoré v roku 2015 boli veľmi priaznivé, najmä čo sa týka vyšších počtov 

uskutočnených vzdelávacích aktivít ako aj vyšší počet zúčastnených na podujatiach. Taktiež 

vyzdvihol progres v oblasti medzinárodnej spolupráce. Zároveň informoval prítomných, že po 

schválení textu výročnej správy, bude správa preložená do anglického jazyka a spracovaná 

komplexne spolu s fotografiami a grafmi do finálnej podoby, ktorej tlačená verzia bude 

členom rady predložená na najbližšom zasadnutí Rady a zároveň bude uverejnená 

v elektronickom formáte na internetovej stránke akadémie. 

Predsedníčka vyzvala prítomných na otázky a diskusiu k predloženému materiálu.   

  Uznesenie č. 77:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

schválila návrh Výročnej správy o činnosti Justičnej akadémie SR za rok 2015. 

 

Ad 5. Adaptačné“ vzdelávanie podľa § 3 ods. 2 zákona č. 548/2003 Z. z.- podanie 

informácie 

Riaditeľ informoval o koordinácií medzi MS SR, súdmi a JA SR ohľadne termínov 

adaptačného vzdelávania v I. polroku. Následne po záveroch týchto januárových rokovaní 

akadémia presunula termíny adaptačného tak, aby účastníci mohli absolvovať výberové 

konania na voľné miesta sudcov po 24.02.2016. Riaditeľ informoval, že prvých troch častí 

adaptačného vzdelávania sa celkovo zúčastnilo 57 účastníkov, ktorí absolvovali min. 5 dní 

vzdelávania v súlade s Koncepciou vzdelávania a boli im vystavené osvedčenia potrebné 

k výberovým konaniam na voľné miesta sudcov.  

Uznesenie č. 78:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

schválila zmenu termínov adaptačného vzdelávania, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci 

február. 

Riaditeľ ďalej informoval, že v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR 

a predsedami súdov budú určené termíny pre adaptačného vzdelávania tak, aby potenciálni 

uchádzači o voľné miesta sudcov  sa mohli vyhlásených výberových konaní zúčastniť.      



 

Ad 6. Jarný termín odbornej justičnej skúšky- organizačné zabezpečenie 

Predsedníčka v krátkosti informovala o termínoch jarnej OJS ako aj jej organizačného 

zabezpečenia. Predložila návrh na pedagogický dozor písomnej časti OJS a to  predsedníčku 

skúšobnej komisie č. 3. 

Uznesenie č. 79:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: 

Rada určuje v súlade s článkom VI. odsek 2 Skúšobného poriadku predsedníčku 

komisie č. 3 JUDr. Janu Bajánkovú na pedagogický dozor písomnej časti jarného 

termínu odbornej justičnej skúšky, zároveň Rada určuje JUDr. Martina Bargela na 

dozor pre oblasť trestného práva v časti vyhotovovania písomných rozhodnuí. 

Predsedníčka ďalej navrhla upraviť otázky na ústnu časť pre jesenný termín OJS ako 

aj prislúchajúce predskúškové sústredenia práve v súvislosti s novými civilnými kódexmi. 

Prítomní sa zhodli na tom, že otázky na ústnu časť OJS v súvislosti s prijatím nových 

civilných kódexov je potrebné aktualizovať a určili garantov pre jednotlivé oblasti 

nasledovne: občianske právo prof. Vojčík, správne právo Dr. Fečík, trestné právo Dr. Bargel, 

obchodné právo Dr. Praženková, ústavné právo Dr. Tichý a doc. Slašťan.  

Uznesenie č. 80:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom: Rada poverila 

na aktualizáciu otázok pre ústnu časť odbornej justičnej skúšky prof. JUDr. Petra 

Vojčíka, CSc. pre oblasť občianskeho práva, JUDr. Mariána Fečíka pre oblasť 

správneho práva, JUDr. Martina Bargela pre oblasť trestného práva, JUDr. Lenku 

Praženkovú pre oblasť obchodného práva a JUDr. Ladislava Tichého a doc. JUDr. 

PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. za oblasť ústavného práva. Návrhy na zmenu otázok 

zašlú garanti v termíne do 31.03.2016 na JA SR, ktorá podklady spracuje a rozpošle 

členom skúšobných komisií na vyjadrenie tak, aby nové znenie otázok mohla Rada 

akadémie schváliť na najbližšom zasadnutí. Zároveň Rada rozhodla, že akadémia osloví 

všetkých členov skúšobných komisií, aby v termíne do 31.03.2016 zaslali 5 nových 

otázok za svoju oblasť práva do písomného odborného testu na OJS a doplnila sa tak 

databáza otázok. Následne akadémia predloží členom legislatívnej komisie zoznam 

všetkých otázok z databázy na kontrolu tak, aby otázky z databázy legislatívna komisia 

skontrolovala v termíne do 15.04.2016 v záujme plynulého organizačného zabezpečenia 

písomnej časti skúšok. 

 

Ad 7. Rôzne 

 Riaditeľ predložil prítomným návrhy na externých členov pedagogického zboru 

akadémie, osobné dotazníky boli členom rady zaslané elektronickou poštou. Zároveň 

poznamenal, že všetci navrhovaní dlhodobejšie realizujú lektorskú činnosť na vzdelávacích 

podujatiach akadémie a zo strany cieľovej skupiny sú pozitívne hodnotení. 

Uznesenie č. 81:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom: Rada prijala za 

externého člena pedagogického zboru akadémie: 

JUDr. Michala Trubana, 

JUDr. Jána Hrubalu, 

JUDr. Miriam Breznoščákovú, PhD., 

JUDr. Libora Duľu. 

Kancelária akadémie vyhotoví menovacie dekréty novým externým členom pedagogického 

zboru a zabezpečí ich doručenie.  

 

 Riaditeľ informoval o plánovanom termíne spoločného zasadnutia Rady JA SR a Rady 

JA ČR. Poďakoval Generálnej prokuratúre SR za spoluprácu pri zabezpečovaní termínu 

a rezervácii zariadenia v Starej Lesnej. Rada vzala navrhovaný termín (16.-18.05.2016 Stará 

Lesná) na vedomie, presný program schváli na svojom najbližšom zasadnutí. Riaditeľ 

oficiálnym listom osloví riaditeľa JA ČR, aby zabezpečil účasť českých kolegov na 

plánovanom spoločnom zasadnutí v Starej Lesnej. 

 



  

 

Riaditeľ v krátkosti informoval prítomných o rozpočte JA SR na rok 2016. Pridelený 

rozpočet je vyšší ako v roku 2015, čo malo vplyv aj na plánované aktivity v tomto roku. 

Uznesenie č. 82:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom: Rada vzala na 

vedomie informácie týkajúce sa rozpočtu akadémie na rok 2016. 

 

 Riaditeľ informoval prítomných o organizačných zmenách realizovaných v JA SR, 

ktoré sa uskutočnili v súvislosti s vyťažením jednotlivých katedier práva. Uskutočnenými 

zmenami bolo vedenie akadémie inšpirované Justičnou akadémiou ČR a Poľska. Vytvorila sa 

Katedra justičného vzdelávania, pod ktorú spadajú jednotlivé oddelenia. Platný organizačný 

poriadok bude uverejnený aj na internetovej stránke akadémie a jeho účinnosť bola stanovená 

od 01.03.2016. 

Uznesenie č. 83:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom: Rada vzala na 

vedomie informácie týkajúce nového Organizačného poriadku akadémie účinného od 

01.03.2016.     

         

Ad 4. Záver 

Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 27.04. 2016 

(streda) v Pezinku o 15,00 h, po skončení ústnej časti odbornej justičnej skúšky. 

  

 

V Pezinku, 25.02.2016 

 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 

 

 

Overil: doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 

 

 

Schválila: JUDr. Viera Petríková 

 

 

 

 

 

 

 


