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Úradný záznam 
 

Na základe e-mailu zaslaného členom Rady JA SR dňa 30.03.2020 nakoľko súčasný stav, keď 
kvôli opatreniam prijatým v súvislosti s koronavírusom nie je možné realizovať 5. zasadnutie 
Rady Justičnej akadémie obvyklým spôsobom a okolnosti si od nás všetkých vyžadujú čo 
najskôr sa adaptovať na mimoriadnu situáciu a zabezpečiť kontinuitu fungovania Justičnej 
akadémie SR aj v súčasných podmienkach, v zmysle článku 5 odseku 9 Rokovacieho poriadku 
rady akadémie predložila predsedníčka Rady akadémie nižšie uvedené uznesenia na 
vyjadrenie a schválenie mimo zasadnutia rady (per rollam,). O predmetných ustanoveniach 
hlasovali jednotliví členovia nasledovne:  

JUDr. Jana Bajánková    telefonicky dňa 02.04.2020  ZA 
JUDr. Martin Bargel    e-mailom dňa 30.03.2020  ZA 
JUDr. Roman Greguš    e-mailom dňa 06.04.2020  ZA 
JUDr. Jaroslav Chlebovič   e-mailom dňa 01.04.2020  ZA 
JUDr. Peter Odaloš    telefonicky dňa 02.04.2020  ZA 
JUDr. Jozef Szabó    čl. 5 ods. 9 Rokovacieho poriadku ZA 
JUDr. Branislav Pospíšil, PhD.   e-mailom dňa 06.04.2020  ZA 
JUDr. Boris Tóth    čl. 5 ods. 9 Rokovacieho poriadku ZA 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.   e-mailom dňa 03.04.2020  ZA 
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. e-mailom dňa 31.03.2020    
ZA uznesenie č. 34 a č. 35, ZDRŽAL SA pri uznesení č. 36 

 
1) Vyhlásenie výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky 
Z dôvodu vzdania sa funkcie zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky, k 
30.06.2019, je dôvodné vyhlásiť výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa pre 
zabezpečenie riadneho chodu akadémie v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z. 
(akadémiu navonok zastupuje riaditeľ, ktorý je jej štatutárnym orgánom. Riaditeľa zastupuje 
v čase jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa. Riaditeľ môže poveriť aj v iných prípadoch 
svojho zástupcu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Tá istá osoba môže 
vykonávať funkciu riaditeľa alebo funkciu zástupcu riaditeľa aj opakovane.). 
V súlade s čl. I ods. 1 a ods. 2 Zásad výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu 
riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „zásady“) prijatých na základe § 7 
písm. b) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov:  

- výberové konanie na voľné miesto zástupcu riaditeľa vyhlasuje Rada Justičnej akadémie 

- výberové konanie sa vyhlasuje verejne, výveskou na informačnej tabuli súdov a 
prokuratúr a internetovej stránke Justičnej akadémie, Ministerstva spravodlivosti SR a 
Generálnej prokuratúry SR najmenej 30 dní pred uskutočnením výberového konania 

- výberové konanie na základe lehôt (30 dní od vyhlásenia + 7 dní pred uskutočnením 
výberového konania) je možné uskutočniť v nasledovných termínoch: 14.05.2020 
(štvrtok); 15.05.2020 (piatok); resp. iný vyhovujúci termín   

Uznesenie č. 34: Rada vyhlasuje výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa s 
termínom konania výberového konania v mesiaci jún 2020 v Justičnej akadémii SR v 
Pezinku, že presný dátum a čas bude určený dodatočne.  Lehota na podávanie prihlášok je 
do 07.05.2020 do 12,00 hod..  
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2) Vyhlásenie volieb na predsedov, členov a náhradných členov skúšobných komisií  
Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia komisii č. 6 dňa 14.06.2020, komisii č. 2 dňa 
24.09.2020, štyrom náhradným členom dňa 24.09.2020 a v súvislosti so vzdaním sa funkcie 
členky skúšobnej komisie č. 5, JUDr. Jarmily Urbancovej, písomne dňa 18.03.2020 je 
nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti, riadneho rozhodovania skúšobných komisií a 
plynulého priebehu odbornej justičnej skúšky vyhlásiť voľbu na predsedov, členov 
skúšobných komisií a náhradných členov v súlade s čl. IV ods. 4 a 5 Štatútu  

- informácia o rozložení parity (v zmysle čl. VI ods. 3 Štatútu rozloženie parity pre komisiu                
č. 2 nasledovne: 2 členovia navrhnutí Súdnou radou SR a Ministrom spravodlivosti SR 
(oblasť práva: oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, 
rodinného práva a pracovného práva a obchodného práva) a 3 členovia navrhnutí 
generálnym prokurátorom SR a Radou prokurátorov SR (oblasť práva: oblasť trestného, 
oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva, oblasť ústavného 
práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry) 

- informácia o rozložení parity (v zmysle čl. VI ods. 3 Štatútu rozloženie parity pre komisiu 
č. 6 nasledovne: 2 členovia navrhnutí Súdnou radou SR a Ministrom spravodlivosti SR 
(oblasť práva: oblasť trestného práva a oblasť správneho práva, správneho súdnictva a 
finančného práva) a 3 členovia navrhnutí generálnym prokurátorom SR a Radou 
prokurátorov SR (oblasť práva: oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva 
procesného, rodinného práva a pracovného práva, oblasť obchodného práva a oblasť 
ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry) 

- informácia o rozložení parity (v zmysle čl. VI ods. 3 Štatútu rozloženie parity člen 
skúšobnej komisie č. 5: člen navrhnutý Súdnou radou SR (oblasť práva: oblasť správneho 
práva, správneho súdnictva a finančného práva) 

- lehota na predloženie návrhov od oprávnených subjektov: 26.05.2020 do 14,00 hod. 

- lehota na otváranie obálok: do konca mája 2020  

- voľba: v priebehu mesiaca jún 2020 na 6. zasadnutí rady JA SR  
Uznesenie č. 35: Rada JA SR vyhlasuje voľbu na predsedov a členov skúšobnej komisie č. 6, 
č. 2, náhradných členov a člena skúšobnej komisie č. 5 za oblasť správneho práva, 
správneho súdnictva a finančného práva s tým, že termín na predloženie kandidátov od 
subjektov, ktoré rade JA SR kandidátov navrhujú (Súdna rada SR, minister spravodlivosti 
SR, generálny prokurátor SR, rada prokurátorov SR), bol určený do 26.05.2020 do 14,00 
hodiny. Voľby sa uskutočnia v mesiaci jún 2020 s tým, že presný dátum a čas bude určený 
dodatočne.   
 
Kancelária akadémie administratívne spracuje vyhlásené voľby bezprostredne po 
zasadnutí rady JA SR.      
 
3) Jarný termín odbornej justičnej skúšky  
Účasť na jarnom termíne odbornej justičnej skúšky 2020 je predpokladaná na základe 
doručených návrhov od oprávnených subjektov v nasledovnom počte:  

Nové návrhy (MS SR): 34 VSÚ, AS 
Nové návrhy (ÚS SR): 1 SP 
Opravná skúška (MS SR): 26 VSÚ, AS 
Opravná skúška (GP SR): 8 PČP 
Ďalšia opravná skúška (MS SR): 17 VSÚ 
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SPOLU: 86 účastníkov 
Hlasovaním PER ROLLAM zo dňa 17.03.2020 bolo prijaté uznesenie č. 33 v nasledovnom 
znení: Rada schvaľuje nový, jarný termín odbornej justičnej skúšky na rok 2020, písomná 
časť 12.05.2020 (utorok), ústna časť 19.05.2020 (utorok), 20.05.2020 (streda). Uvedeným 
uznesením presunula rada Justičnej akadémie jarný termín odbornej justičnej skúšky 
schválený dňa 17.12.2019. 
V nadväznosti na Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení 
opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. 
b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom 
minimalizovania rizika šírenia KORONAVÍRUSU, ktorým hlavný hygienik uložil zákaz 
organizovania hromadných akcií (predmetný zákaz bol predĺžený opatrením Úradu 
verejného zdravotníctva SR s platnosťou od 24.marca do odvolania), je predpoklad, že ani 
nový, jarný termín odbornej justičnej skúšky nebude možné zrealizovať. 
V tejto súvislosti a s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu navrhujem prijatie 
uznesenia, ktorým nebude určený nový jarný termín odbornej justičnej skúšky, nakoľko 
prijatie ďalšieho termínu v praxi predstavuje rozoslanie nových pozvánok všetkým 
navrhnutým účastníkom odbornej justičnej skúšky, ako aj skúšobným komisárom, 
nadriadeným a oprávneným subjektom, čo môže pôsobiť zmätočne, nakoľko by sa jednalo už 
o v poradí tretiu pozvánku, ale schválenie nového jarného termínu odbornej justičnej skúšky 
hlasovaním PER ROLLAM dodatočne, po zrušení zákazu organizovania hromadných akcií.       
Uznesenie č. 36: Rada JA SR ruší jarný termín odbornej justičnej skúšky schválený 
uznesením č. 33 (písomná časť 12.05.2020 (utorok), ústna časť 19.05.2020 (utorok), 
20.05.2020 (streda)) a nový, jarný termín odbornej justičnej skúšky, v nadväznosti na zákaz 
uložený hlavným hygienikom predĺžený s platnosťou od 24. marca do odvolania týkajúci sa 
organizovania hromadných akcií, schváli dodatočne, hlasovaním PER ROLLAM.    
 
Informácia o zmene Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry  
V zmysle čl. 2 ods. 7 Štatútu v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 548/2003 Z. z. 
o Justičnej akadémii riaditeľ akadémie vydáva Organizačný poriadok, ktorým sa upravujú 
„podrobnosti o organizácii, vnútornom členení a činnosti ostatných zamestnancov 
akadémie“. Nový Organizačný poriadok platný od 25. marca 2020 a účinný od 01.05.2020 bol 
vydaný za účelom rovnomerného rozdelenia odbornej agendy medzi jednotlivé útvary 
a eliminácie nadmernej kumulácie pracovných činností s ohľadom na zachovanie plynulého 
a efektívneho vykonávania činností Justičnej akadémie Slovenskej republiky. 
Rada prijíma informáciu na vedomie.  

 
V Pezinku dňa 07.04.2020 
 
 
 
Zapísala: Zuzana Kostolányiová 


