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Zápisnica 
z 23. zasadnutia Rady Justičnej akadémie  

konaného dňa 07. februára 2018 v Pezinku 
 
Prítomní členovia Rady :  
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka rady  
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady  
JUDr. Roman Greguš, člen rady 
JUDr. Jozef Szabó, člen rady  
JUDr. Jarmila Urbancová, členka rady 
JUDr. Jozef Janík, člen rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady  
JUDr. Branislav Pospíšil, člen rady 
 
Ospravedlnení členovia Rady :  
JUDr. Edita Bakošová, členka rady  
JUDr. Peter Odaloš, člen rady  
 
Ďalší prítomní podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a Rokovacieho poriadku Rady :  
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie 
JUDr. Ladislav Tichý, zástupca riaditeľa akadémie 
PhDr. Zuzana Kostolányiová, kancelária akadémie 
 
Navrhnutý program:  

1. Otvorenie 
2. Návrh riaditeľa akadémie na schválenie Skúšobného poriadku Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky 
3. Komplexné organizačné zabezpečenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky 
4. Schválenie pedagogického dozoru na jarnom termíne odbornej justičnej skúšky 
5. Schválenie Výročnej správy za rok 2017 
6. Legislatívna komisia Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky – voľba nového člena 
7. Doplnenie Študijného plánu na rok 2018 
8. Rôzne 

- Informácia riaditeľa akadémie o vyhodnotení plnenia príjmov a čerpaní výdavkov za 
rok 2017  

- Informácia riaditeľa akadémie o schválenom rozpočte pre rok 2018 
Iné  

9. Záver 
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K jednotlivým bodom programu: 
1. Otvorenie  
Predsedníčka rady privítala členov rady ako aj vedenie akadémie a skonštatovala, že na 
zasadnutí sú prítomní 8 členovia z celkového počtu 10 členov, 2 členovia sú ospravedlnení: 
JUDr. Edita Bakošová, členka rady a JUDr. Peter Odaloš, člen rady, rada  je uznášania 
schopná.  
 
Predsedníčka rady  informovala o predloženom programe 23. zasadnutia rady  a vyzvala 
prítomných na jeho prípadné doplnenie. K návrhu programu neboli vznesené žiadne 
pripomienky. 
Následne vyzvala prítomných členov rady k hlasovaniu o predloženom programe                            
23. zasadnutia rady.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 165: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila predložený 
program rokovania 23. zasadnutia rady. 
 
Predsedníčka rady  navrhla za overovateľa zápisnice JUDr. Branislava Pospíšila a vyzvala 
prítomných k hlasovaniu o tomto bode programu.  
Hlasovanie:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 166: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila JUDr. 
Branislava Pospíšila za overovateľa zápisnice z 23. zasadnutia rady. 
 
2. Návrh riaditeľa akadémie na schválenie Skúšobného poriadku Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky 
Predsedníčka rady  informovala prítomných o predloženom návrhu Skúšobného poriadku, 
ktorý bol členom rady zaslaný elektronicky po prechádzajúcom posúdení legislatívnou 
komisiou rady akadémie a schválení predsedom legislatívnej komisie. Následne odovzdala 
slovo riaditeľovi akadémie.  
Riaditeľ akadémie skonštatoval, že zmena Skúšobného poriadku spočíva predovšetkým 
v zjednotení technickej stránky zabezpečenia písomnej časti odbornej justičnej skúšky (ďalej 
len „OJS“), aj v súvislosti s technickým zabezpečením hromadných výberových konaní (ďalej 
len „HVK“) prostredníctvom softvéru. Návrh Skúšobného poriadku je spracovaný v záujme 
využitia elektronického systému databáz spravovaných akadémiou, ktorý uľahčuje tvorbu 
a kontrolu písomnej časti OJS a zároveň zabezpečuje vysokú mieru bezpečnosti databáz. 
Následne predsedníčka rady otvorila rozpravu. 
Predseda legislatívnej komisie prof. Vojčík sa vyjadril k navrhovaným zmenám. Niektoré 
zmeny po dôkladnom zvážení uvedené v predloženom návrhu legislatívnej komisie nie je 
možné prijať, nakoľko nie je možné v takom krátkom čase pred OJS robiť zmeny, ktoré sa 
dotknú uchádzačov a mohli by ich zneistiť. Jedná sa o čl. 6 ods. 2 a čl. 6 ods. 9 Skúšobného 
poriadku v súvislosti s priradením jedinečného čísla uchádzačovi o odbornú justičnú skúšku.  
Dr. Pospíšil navrhuje do budúcna zvážiť posúdenie možnosti opravovania testov pri označení 
nesprávnej odpovede zo strany uchádzačov. Podľa jeho názoru a na základe jeho osobnej 
pedagogickej skúsenosti by mal uchádzač najprv porozmýšľať nad odpoveďou a až následne 
ju označiť ako správnu. Jedná sa však o pripomienku, ktorá si vyžaduje zásadnejšiu rozpravu.  
Dr. Greguš sa priklonil k názoru dr. Pospíšila. 
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Dr. Bargel označil návrh dr. Pospíšila za zaujímavú myšlienku s tým, že takáto obsahová 
zmena bude riešená neskôr, v rámci veľkej novely Skúšobného poriadku. K uvedenému 
názoru sa pripojil aj prof. Vojčík. 
Dr. Szabó je za zachovanie súčasného stavu, pričom zmena navrhnutá dr. Pospíšilom bude 
aktuálna od času, kedy sa bude celé testovanie uskutočňovať prostredníctvom počítačového 
systému. Ďalšie návrhy sa týkali gramatických a formálnych opráv, ktoré budú zapracované.  
Zúčastnení sa zhodli, že pripomienkam iného ako technického charakteru sa budú venovať 
na ďalších zasadnutiach tak, aby skúšobní komisári, členovia rady ako aj samotní účastníci 
možnosť oboznámiť sa s návrhom Skúšobného poriadku včas.  
Riaditeľ akadémie na záver doplnil, že podstatou tejto technickej novely je stransparentniť 
ešte nastávajúci jarný termín OJS. Prikláňa sa tak k návrhu prof. Vojčíka, že ostatné obsahové 
náležitosti je potrebné riešiť skôr a zabezpečiť ich v dostatočnom čase vopred. Je potrebné 
zvážiť návrhy technického hodnotenia testov bez subjektívneho zásahu do testov, aby sa 
zefektívnila aj kvalitatívna hodnota testovania a tiež, aby bola zachovaná dôstojnosť skúšky.  
Prof. Vojčík na základe rozpravy a navrhnutých zapracovaných pripomienok navrhol, aby sa 
hlasovalo o novom Skúšobnom poriadku v navrhovanom znení so zapracovaním 
prerokovaných pripomienok s účinnosťou od 08.02.2018. Týmto sa súčasne ruší účinnosť 
pôvodného skúšobného poriadku zo dňa 14.06.2016. 
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 167: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje Skúšobný 
poriadok Justičnej akadémie Slovenskej republiky s účinnosťou od 08.02.2018. 
 

3. Komplexné organizačné zabezpečenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky 
Predsedníčka rady informovala prítomných o uvedenom bode programu a následne vyzvala 
riaditeľa akadémie, aby podal informáciu o prebiehajúcich prípravných prácach na 
zabezpečenie  jarného termínu OJS.  
Riaditeľ akadémie informoval, že prípravné práce prebiehajú v súlade s rozpisom úloh už od 
05.01.2018, aj vzhľadom na vysoký počet účastníkov OJS. Doručené návrhy zo strany 
ministerstva sú pre vyšších súdnych úradníkov (ďalej len „VSÚ“), asistentov sudov 
Najvyššieho súdu SR (ďalej len „AS“), justičných čakateľov (ďalej len „JČ“) – 58 noví, 24 
opravná a PN, SPOLU: 82. Doručené návrhy z generálnej prokuratúry sú pre právnych 
čakateľov prokuratúry (ďalej len „PČP“) – 70 noví, 1 PN, SPOLU: 71. Celkový počet účastníkov 
jarného termínu OJS na základe doručených návrhov je 153. Z dôvodu vysokého počtu 
účastníkov OJS boli tieto rozdelené na 2 dni písomnej časti a dva termíny po dva dni ústnej 
časti. Aktuálne prebiehajú v detašovanom pracovisku v Omšení predskúškové sústredenia.  
V rámci rozpravy neboli zo strany členov vznesené žiadne pripomienky.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
  
4. Schválenie pedagogického dozoru na jarnom termíne odbornej justičnej skúšky 
Predsedníčka rady prítomných informovala, že v zmysle čl. VI ods. 2 Skúšobného poriadku 
„pedagogický dozor nad priebehom a výkonom skúšky vykonáva predseda skúšobnej komisie 
určený rozhodnutím rady alebo ním poverený člen skúšobnej komisie alebo člen 
pedagogického zboru akadémie.“  
Na základe uvedeného navrhol podpredseda rady Dr. Bargel ako pedagogický dozor, okrem 
iného z dôvodu, že písomná časť OJS sa uskutoční dňa 03.04.2018 osobitne pre VSÚ, JČ, AS 
a dňa 04.04.2018 osobitne pre PČP, dvoch zástupcov za justíciu a dvoch zástupcov za 
prokuratúru.  
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Dňa 03.04.2018 zabezpečí pedagogický dozor pre netrestnú oblasť dr. Bajánková, pre trestnú 
oblasť dr. Duľa a druhý deň, 04.04.2018 zabezpečí pedagogický dozor pre netrestnú oblasť 
dr. Tichý a pre trestnú oblasť prof. Čentéš.  
Predsedníčka rady navrhla ako ďalšie osoby zabezpečujúce pedagogický dozor na OJS počas 
obidvoch dní písomnej časti OJS dr. Hullu, doc. Csacha, Mgr. Zavadovú, dr. Korpáša, dr. 
Čentéšovú, dr. Urbanskú a dr. Kostolányiovú.  
V rámci rozpravy neboli vznesené pripomienky, následne predsedníčka rady vyzvala 
prítomných k hlasovaniu.  
Hlasovanie:  
ZA: 7  
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 168: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada v súlade s článkom VI. 
ods. 2 Skúšobného poriadku určila JUDr. Janu Bajánkovú, predsedníčku skúšobnej komisie 
č. 3, JUDr. Libora Duľu, predsedu komisie č. 6, JUDr. Tichého, predsedu komisie č. 4 a JUDr. 
Čentéša, člena komisie č. 1 a ďalšie osoby: Dr. Hulla, doc. Csach, Mgr. Zavadová, Dr. 
Korpáš, Dr. Čentéšová, Dr. Urbanská a Dr. Kostolányiová ako pedagogický dozor na 
písomnej časti odbornej justičnej skúšky v dňoch 03.-04.04.2018.    
 
5. Schválenie Výročnej správy za rok 2017  
Riaditeľom akadémie predložený návrh Výročnej správy za rok 2017 v zmysle § 9 ods. 1 písm. 
b) zákona č. 548/2003 Z. z. členom rady akadémie na schválenie nebol v rámci rozpravy 
pripomienkovaný. Následne predsedníčka rady prítomných vyzvala k hlasovaniu.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 169: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada  schvaľuje Výročnú 
správu o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2017. 
 
6. Legislatívna komisia Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky – voľba nového člena 
Predsedníčka rady prítomných informovala, že v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia 
člena Rady akadémie, doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD., ktorý bol súčasne aj členom 
legislatívnej komisie Rady akadémie je potrebné, aby si členovia zvolili nového zástupcu 
v legislatívnej komisii. Súčasne navrhla na uvedenú pozíciu Dr. Pospíšila a vyzvala 
zúčastnených k rozprave a menovaného k vyjadreniu sa k návrhu. 
Dr. Pospíšil s návrhom súhlasil a vyjadril poďakovanie za prejavenú dôveru aj v súvislosti so 
svojimi predchádzajúcimi skúsenosťami s legislatívnou činnosťou.  
Hlasovanie:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 170: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje                     
JUDr. Branislava Pospíšila za člena legislatívnej komisie rady  s účinnosťou od 07.02.2018.  
 
7. Doplnenie Študijného plánu na rok 2018 
Predsedníčka rady prítomným objasnila v čom spočíva doplnenie Študijného plánu 
a informovala ich o jednotlivých podujatiach navrhnutých na zaradenie do plánu pre rok 
2018.  
Prvý návrh sa týka pokračovania podujatia „Psychológia výsluchu dospelých a komunikácia s 
osobami s duševnou poruchou“, ktoré sa konalo úspešne v regiónoch v roku 2017 v rámci 
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projektu OP EVS. Ide sa o vzdelávacie podujatie, ktoré sa opätovne uskutoční ako regionálne 
v Pezinku, Banskej Bystrici a Košiciach. 
 
Druhý návrh sa týka doplnenia vzdelávacieho podujatia v súlade s memorandom o spolupráci 
medzi Justičnou akadémiou SR a ODIHR v súvislosti s prípravou Slovenskej republiky na 
predsedníctvo v OBSE v roku 2019 pod názvom Tréning vo veciach trestných činov 
extrémizmu. Dátum konania je plánovaný na 17.05.2018 v Justičnej akadémii Slovenskej 
republiky v Pezinku. Vzhľadom na obsahové zameranie vzdelávacieho podujatia sú ako 
cieľová skupina navrhovaní prokurátori, sudcovia a ďalšie osoby určené riaditeľom akadémie 
po dohode s OBSE (ODIHR). Lektori podujatia budú tréneri programu PAHCT a lektori určení 
OBSE (ODIHR).  
 
Následne odovzdala predsedníčka rady slovo riaditeľovi akadémie, ktorý prítomných 
informoval, že Justičná akadémia Slovenskej republiky implementuje projekt APVV-14-0852, 
v spolupráci so Slovenskou asociáciou Európskeho práva a v tejto súvislosti navrhuje zaradiť 
do študijného plánu pre rok 2018 vzdelávacie podujatie pod názvom „Európske 
medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky“ financované z 
prostriedkov tohto projektu. 
Podujatie pod názvom „Súčasné problémy občianskoprávnych aspektov medzinárodných 
únosov detí“ bude venované otázkam medzinárodnej spolupráce v rámci rodičovských 
únosov detí, problémom uplatnenia rôznych prameňov práva EÚ a medzinárodných zmlúv, 
problematike určovania právomoci, uznávania rozhodnutí a výkonu cudzích rozhodnutí vo 
veciach maloletých detí. Podujatie bude nadväzovať na psychologický výcvik cieľovej 
skupiny, ktorý  Justičná akadémia Slovenskej republiky organizuje v rámci trojdňových 
seminárov a je doplnkom o medzinárodnoprávne súvislosti. Dátum konania vzdelávacieho 
podujatia je plánovaný na 27.03.2018 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku. 
Ako lektori podujatia sú navrhnutí: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., riaditeľ, Úrad pre 
medzinárodnoprávnu ochranu detí, ČR, JUDr. Andrea Cisárová, riaditeľka, Centrum pre 
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, JUDr. Peter Rajňák, sudca Okresného súdu 
v Nových Zámkoch, JUDr. Katarína Burdová, odborná asistentka, Katedra medzinárodného 
práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 
V rámci rozpravy neboli vznesené pripomienky. 
Predsedníčka rady vyzvala prítomných k hlasovaniu o zaradení vyššie uvedených 
vzdelávacích podujatí do Študijného plánu pre rok 2018:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 171: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje doplnenie 
študijného plánu o vzdelávacie podujatia: „Tréning vo veciach trestných činov 
extrémizmu“ dňa 17.05.2018 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku, 
„Psychológia výsluchu II.“ dňa 10.09.2018 na Krajskom súde v Košiciach, 11.09.2018 
v Banskej Bystrici, 12.09.2018 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku 
a „Súčasné problémy občianskoprávnych aspektov medzinárodných únosov detí“ dňa 
27.03.2018 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku. 
 
Rozšírenie lektorského zboru na vzdelávacom podujatí schválenom v roku 2017 pod názvom 
„Pramene práva“, na základe návrhu, ktorý vzišiel z osobného stretnutia s pôvodne 
schváleným lektorom JUDr. Eduardom Báránym, DrSc. (vedúci oddelenia, Ústav štátu a práva 
SAV), bude doplnené až po osobnej konzultácii predsedníčky rady a riaditeľa akadémie 
s menovaným lektorom.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
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8. Rôzne 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o vyhodnotení plnenia príjmov a čerpaní výdavkov 
za rok 2017:  
Plnenie príjmov bolo za obdobie roku 2017 v sume 48 982,75 €, t. j. 105,43 %.  
Kategória 610 mzdy, platy, OON za obdobie roku 2017 predstavuje čerpanie v celkovej sume  
382 740,00 €, t. j. 100,00 %.  
Kategória 620 odvody v nadväznosti na kategóriu 610 dosiahla čerpanie v celkovej sume 
151 805,04 €, 100,00%. 
Kategória 630 tovary a služby - celková suma čerpaných finančných prostriedkov v uvedenej 
kategórii bola 333 863,78 €. 
Kategória 640 bežné transfery v rámci, ktorej celková suma čerpaných finančných 
prostriedkov predstavuje čiastku 11 277,29 €. 
Kategória 700 kapitálové výdavky - pridelené rozpočtové prostriedky v celkovej sume 
14 980,80 € účelovo určené na odstránenie havarijného stavu strechy v Pezinku a v sume 
2 904,00 € na zakúpenie nového zariadenia na fotokopírovanie. Následne podal riaditeľ 
akadémie informáciu aj o schválenom rozpočte pre rok 2018, ktorý predstavuje rovnakú 
sumu rozpočtových prostriedkov ako v roku 2017, čo v praxi predstavuje rovnaký počet 
vzdelávacích podujatí ako v roku predchádzajúcom. Uvedená suma rozpočtových 
prostriedkov má od roku 2016 pozitívny dopad na počet vzdelávacích podujatí ako aj na celý 
chod akadémie z pohľadu ekonomiky a jej správy, čo bezprostredne súvisí so zabezpečením 
hlavnej činnosti – vzdelávaním a jeho plynulým chodom. Na základe rozpisu záväzných 
ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2018 zo dňa 09.01.2018 nám bol účelovo určený 
limit na reprezentačné výdavky na podpoložke 633016 v celkovej výške 700,00 €, čo je 
rovnaká suma ako v roku 2017. Tieto prostriedky sú určené na reprezentačné výdavky 
riaditeľa akadémie a Rady Justičnej akadémie. Podrobný materiál je prílohou tejto zápisnice.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Iné 
K materiálu týkajúceho sa vyhodnotenia HVK, ktorý členovia rady akadémie obdržali na 
zasadnutí, riaditeľ akadémie záverom zdôraznil, že Justičná akadémia Slovenskej republiky sa 
snaží intenzívne o spoluprácu s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pri 
zabezpečovaní priebehu HVK tak, aby súčinnosť medzi jednotlivými členmi výberových 
komisií na HVK prebehla na prospech kvality nielen samotného priebehu HVK, ale aj obsahu. 
Vo vzťahu k obsahu riaditeľ akadémie informoval radu, že databázy spravované akadémiou 
sa na účely HVK budú priebežne dopĺňať na základe zistených skutočností z ostatného HVK. 
Plánované je aj stretnutie (metodický deň) so všetkými zúčastnenými, tzn. s oddelením 
justičných databáz akadémie, členmi výberových komisií, Súdnou radou SR a zástupcom 
Ministerstva spravodlivosti SR, kde by sa vydiskutovali práve hodnotiace kritériá a postupy 
pri hodnotení tak, aby sa zjednotilo hodnotenie uchádzačov na funkciu sudcu naprieč ôsmimi 
krajskými súdmi, kde sa organizuje HVK.  
 
9. Záver  
24. zasadnutia rady  sa uskutoční ako výjazdové, dňa 14.3.2018 (streda) so začiatkom 
o 13:00 hod. v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Omšení. 
 
V Pezinku dňa 07.02.2018  
 
Zapísala: Mgr. Dominika Zavadová 
 
Overil: JUDr. Branislav Pospíšil 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


