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Zápisnica 
zo 17. zasadnutia Rady Justičnej akadémie dňa 22. septembra 2022 so začiatkom  

o 13,30 hod. v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku 
 
 
Prítomní členovia Rady:  
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady 
JUDr. Jana Bajánková, členka rady  
JUDr. Roman Greguš, člen rady 
JUDr. Vladimír Javorský, PhD., člen rady 
JUDr. Branislav Pospíšil, člen rady 
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady 
JUDr. Boris Tóth, člen rady 
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., členka rady 
 
Ďalší prítomní podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a Rokovacieho poriadku Rady:  
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie 
JUDr. Jozef Szabó, zástupca riaditeľa akadémie 
JUDr. Dagmar Hupková, poverená vedením kancelárie 
 
Ospravedlnený/í: 
JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen rady 
JUDr. Jozef Kandera, člen rady  
 
 
Navrhnutý program: 
 

1. Otvorenie 

2. Voľba predsedu Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

3. Organizačné zabezpečenie skúšok a schválenie pedagogického dozoru na písomnej časti 

odborných justičných skúšok v jesennom termíne 2022 

4. Vyhlásenie voľby na predsedov, členov a náhradných členov skúšobných komisií  

5. Návrh na zmenu interných predpisov – Skúšobný poriadok, Zásady výberu účastníkov na 

vzdelávacie podujatie 

6. Rôzne 

Informácia o činnosti DP Omšenie ako subjektu hospodárskej mobilizácie (náklady na 

utečencov z Ukrajiny, náklady na údržbu, plán spustenia DP OM) 

Informácia o príprave Študijného plánu na rok 2023  

7. Záver 
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1. Otvorenie 
Podpredseda rady JA SR privítal prítomných členov rady JA SR ako aj riaditeľa akadémie a 
zástupca riaditeľa akadémie, pričom skonštatoval, že 17. zasadnutie rady JA SR sa zúčastňuje 
osem členov rady. Zo zasadnutia sa ospravedlnil z pracovných dôvodov JUDr. Jozef Kandera a 
JUDr. Jaroslav Chlebovič sa na zasadnutí nezúčastňuje zo zdravotných dôvodov. Podpredseda 
rady JA SR ďalej konštatoval, že rada JA SR je uznášania schopná.  
Podpredseda rady JA SR informoval o predloženom programe 17. zasadnutia rady JA SR a 
vyzval prítomných na jeho prípadné doplnenie. Vzhľadom na to, že neboli vznesené žiadne 
návrhy na doplnenie, podpredseda rady JA SR dal o návrhu programu 17. zasadnutia rady JA 
SR hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 162: Rada schválila program 17. zasadnutia rady JA SR. 
 
Podpredseda rady JA SR navrhol za overovateľa zápisnice zo 17. zasadnutia rady JA SR prof. 
JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD., ktorý s uvedeným návrhom prejavil súhlas. 
Hlasovanie:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 163: Rada zvolila prof. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. za overovateľa 
zápisnice zo 16. zasadnutia rady JA SR. 
 
2. Voľba predsedu Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
Podpredseda rady JA SR informoval prítomných o uplynutí funkčného obdobia členky rady 
JUDr. Jany Bajánkovej dňa 1. júla 2022. Menovaná síce bola na júnovom zasadnutí Súdnou 
radou znovuzvolená za členku rady na nové päťročné funkčné obdobie, avšak dňom 
uplynutia pôvodného funkčného obdobia jej zanikla aj funkcia predsedníčky rady JA SR. 
Vzhľadom na túto skutočnosť, podpredseda rady JA SR uviedol, že je potrebné zvoliť 
predsedu rady JA SR v zmysle § 7 písm. c) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii. Ďalej 
prítomných informoval o ďalšom postupe, ktorý je potrebné dodržať pri voľbe predsedu rady 
podľa čl. II. ods. 2 Štatútu a čl. 5, 8 a 9 Rokovacieho poriadku. V zmysle týchto interných 
predpisov, návrh kandidáta na predsedu a podpredsedu rady, môže podať ktorýkoľvek člen 
rady a to najneskôr v deň konania volieb, hlasovanie je tajné, na voľbu sa použijú hlasovacie 
lístky, pričom za priebeh volieb zodpovedá trojčlenná volebná komisia. 
Podpredseda rady JA SR následne navrhol za kandidátku na predsedníčku rady JA SR Dr. 
Bajánkovú. Menovaná s uvedeným návrhom súhlasila.  
Dr. Bajánková poďakovala za prejavenú dôveru a uviedla, že jej bude cťou pokračovať 
v doterajšej práci v rámci všetkých aktivít Justičnej akadémie Slovenskej republiky, a to 
nielen v rámci mantinelov činnosti rady JA SR ako najvyššieho orgánu, ale aj pri mnohých 
ďalších aktivitách akadémie, ktoré sú v súčasnosti v justičnom prostredí nezastupiteľné, a to 
ako pri vzdelávacom procese, tak aj pri príprave podkladov na výberové konania či na 
odborné justičné skúšky.  
Vzhľadom na to, že kandidátke nebola v rámci rozpravy položená žiadna otázka, 
podpredseda rady JA SR vyzval prítomných členov rady JA SR, aby si zvolili spomedzi seba 
členov volebnej komisie, ktorá bude vykonávať dozor nad voľbou predsedu rady JA SR. Za 
členov volebnej komisie navrhol členov rady JA SR Dr. Greguša, Dr. Javorského a Dr. 
Pospíšila.  
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Hlasovanie (Dr. Greguš):  
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 2 
Hlasovanie (Dr. Javorský):  
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 2 
Hlasovanie (Dr. Pospíšil): 
ZA: 6  
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 2 
Uznesenie č. 164: Rada zvolila volebnú komisiu v zložení JUDr. Roman Greguš, JUDr. 
Vladimír Javorský, PhD. a JUDr. Branislav Pospíšil. 
 
Podpredseda rady JA SR vyzval členov volebnej komisie, aby si spomedzi seba zvolili 
predsedu a informovali o tom prítomných členov rady JA SR. Po krátkej porade bol za 
predsedu volebnej komisie zvolený Dr. Javorský.  
 
Predseda volebnej komisie následne požiadal o vyhotovenie hlasovacích lístkov a ich 
rozdanie členom rady JA SR. Predseda volebnej komisie Dr. Javorský po hlasovaní a kontrole 
hlasovacích lístkov oznámil výsledok tajného hlasovania. Uviedol, že bolo vyhotovených 8 
hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 7 hlasovacích lístkov, všetky boli platné. Za 
predsedníčku rady JA SR bola zvolená JUDr. Jana Bajánková s počtom hlasov 7. 
Uznesenie č. 165: Rada v tajnom hlasovaní zvolila za predsedníčku Rady JA SR JUDr. Janu 
Bajánkovú.  
 
Podpredseda rady JA SR po oznámení výsledkov voľby odovzdal slovo Dr. Bajánkovej, ktorá 
sa poďakovala za prejavenú dôveru. Následne zasadnutie viedla novozvolená predsedníčka 
rady JA SR. 
 
3. Organizačné zabezpečenie skúšok a schválenie pedagogického dozoru na písomnej časti 

odborných justičných skúšok v jesennom termíne 2022 
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, ktorý prítomných informoval 
o prebiehajúcich prípravných prácach na zabezpečenie jesenného termínu OJS v roku 2022 v 
súlade s rozpisom úloh.  
Riaditeľ akadémie informoval prítomných členov rady JA SR, že v stanovenej lehote na 
predkladanie návrhov zaslali návrhy na vykonanie odbornej justičnej skúšky v jesennom 
termíne ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky a generálny prokurátor Slovenskej 
republiky. Účasť na jesennom termíne odbornej justičnej skúšky je na základe doručených 
návrhov z MS SR a na základe doručených návrhov z GP SR predpokladaná v počte 78 
účastníkov, z toho: nové návrhy: 23 VSÚ, 3 AS, opravná skúška: 30 VSÚ, 1 AS, 1 PČP, ďalšia 
opravná skúška: 13 VSÚ, 1 AS, celá skúška alebo len ústna skúška po PN: 4 VSÚ a 2 PČP. Z 
celkového počtu prihlásených účastníkov by malo absolvovať 58 účastníkov (VSÚ, AS + PČP) 
písomnú časť, z toho: 31 účastníkov vykonáva celú skúšku, 8 účastníkov opravuje test a 
niektoré z rozhodnutí, 3 účastníci opravuje netrestné rozhodnutie, 1 účastník opravuje 
trestné rozhodnutie a 15 účastníkov opravuje iba test. Z celkového počtu prihlásených 
účastníkov 20 účastníkov vykoná iba ústnu časť. Pri rozdelenom počte približne 38 
účastníkov na jeden deň ústnej časti OJS a pri počte sedem skúšobných komisií, pripadá na 
jednu komisiu 5,5 účastníka. Nakoľko sa berie do úvahy v zmysle skúšobného poriadku (čl. 7 
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ods. 5), že max. čas skúšania jedného uchádzača nesmie presiahnuť 90 minút a čas prípravy 
uchádzača na každý predmet je max. 10 minút (čl. 7 ods. 4), je tento počet účastníkov na dva 
dni ústnej časti primeraný. 
Pokiaľ ide o ústnu časť skúšky bude sa postupovať pri organizácii tak, aby sa dodržali 
predpísané pandemické opatrenia účinné v čase realizovania skúšky, ak bude situácia 
optimálna, bude skúška prebiehať rovnako ako v jarnom termíne 2022 (bez zásadných 
organizačných obmedzení), pri zhoršení situácie predpokladáme podobný postup ako pri 
ústnej časti na jesennom termíne OJS v minulom roku (príprava účastníkov mimo miestnosti 
skúšania, aktívny dozor zo strany akadémie). 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Predsedníčka rady JA SR ďalej uviedla, že je potrebné určiť pedagogický dozor nad 
priebehom písomnej časti skúšky, pričom v zmysle čl. 6 ods. 2 Skúšobného poriadku, 
pedagogický dozor nad priebehom písomnej časti skúšky vykonávajú minimálne jeden 
predseda skúšobnej komisie, minimálne jeden člen skúšobnej komisie a zamestnanci 
akadémie určení rozhodnutím rady akadémie. Počet účastníkov na jesennom termíne skúšky 
umožňuje jej realizovanie v dvoch dňoch, konkrétne v dňoch 13.10.2022 (štvrtok) 
a 14.10.2022 (piatok).   
Predsedníčka rady JA SR navrhla ako člena pedagogického dozoru Dr. Bargela za trestnú 
oblasť.  
Podpredseda rady JA SR za členku pedagogického dozoru navrhol Dr. Bajánkovú za netrestnú 
oblasť. Okrem toho za člena pedagogického dozoru navrhol za trestnú oblasť aj JUDr. Petra 
Tobiaša, člena skúšobnej komisie č. 3, a to z dôvodu jeho zastúpenia pre prípad jeho možnej 
nedostupnosti počas termínu písomnej časti justičných skúšok.  
Predsedníčka rady JA SR následne uvidela, že ako dozor počas všetkých troch dní za 
akadémiu navrhuje doc. Csacha, Dr. Čentéšovú, dr. Zavadovú, Mgr. Kráľovičovú, Dr. 
Mikulovú a dr. Ivanča. 
Vzhľadom na to, že neboli predložené ďalšie návrhy na členov pedagogického dozoru na 
písomnej časti justičných skúšok, dala predsedníčka rady JA SR o členoch pedagogického 
dozoru zo skúšobných komisií hlasovať samostatne a následne o zamestnancoch akadémie 
dala hlasovať naraz jedných hlasovaním.  
Hlasovanie (Dr. Bajánková): 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (Dr. Bargel): 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (Dr. Tobiaš): 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Hlasovanie za zamestnancov akadémie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 166: Rada v súlade s článkom 6. ods. 2 Skúšobného poriadku určila 
predsedníčku skúšobnej komisie č. 3 JUDr. Janu Bajánkovú, predsedu skúšobnej komisie    
č. 4 JUDr. Martina Bargela, člena skúšobnej komisie č. 3 JUDr. Petra Tobiaša a 
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zamestnancov akadémie, doc. Csach, Dr. Čentéšová, dr. Zavadová, Mgr. Kráľovičová, Dr. 
Mikulová, dr. Ivančo, ako pedagogický dozor na písomnej časti odbornej justičnej skúšky v 
dňoch 13.10.2022 a 14.10.2022.  
 
4. Vyhlásenie voľby na predsedov, členov a náhradných členov skúšobných komisií  
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že v nadväznosti na závery predchádzajúceho zasadnutia 
rady a v súlade s uznesením č. 159, ktorým rada schválila navýšenie počtu skúšobných 
komisií na deväť, je potrebné vyhlásiť voľbu na predsedov a členov skúšobných komisií č. 8 a 
č. 9 v zmysle s čl. VI Štatútu a Volebného poriadku pre voľbu členov, náhradníkov a 
predsedov skúšobných komisií. Súčasne bolo skonštatované, že z dôvodu, aby nebola voľba 
znova na každom zasadnutí, navrhuje sa vyhlásiť voľbu aj na končiace komisie v roku 2023 
(uplynutie funkčného obdobia trom členom a predsedovi komisie č. 2 dňa 24.09.2023, 
štyrom členom a predsedovi v komisii č. 6 dňa 14.06.2023, jednému členovi komisie č. 5 dňa 
01.06.2023, ako aj uplynutia funkčného obdobia celkom piatim náhradným členom 
skúšobným komisií dňa 01.06.2023) spolu s voľbou na nové komisie, aby mali všetky 
oprávnené subjekty dostatočnú lehotu na predloženie návrhov a aby rada mohla zvoliť 
potrebný počet členov a náhradných členov skúšobných komisií pokiaľ možno naraz v čase, 
kedy nie sú justičné skúšky a v dostatočnom predstihu pred skúškami.  
Pri skúšobnej komisii č. 6 a pri dvoch nových skúšobných komisiách sa volia všetci piati 
členovia, pri komisiách č. 2 a 5, kde nebudú volení všetci členovia, doplnila predsedníčka 
rady JA SR informácie o rozložení parity.  
V zmysle čl. VI ods. 3 Štatútu bola schválená parita podľa oblastí 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 oblasť obchodného práva), a 3 členovia navrhnutí generálnym prokurátorom SR a 
radou prokurátorov SR (oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a 
prokuratúry, oblasť trestného práva a oblasť správneho práva, správneho súdnictva a 
finančného práva), nevolí sa člen komisie za oblasť trestného práva, nakoľko má funkčné 
obdobie do 16.03.2024, volia sa len traja členovia a predseda komisie. Pre skúšobnú komisiu 
č. 5 bola schválená nasledovná parita: 3 členovia navrhnutí Súdnou radou SR a ministrom 
spravodlivosti SR (oblasť práva: oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a 
prokuratúry, oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva, oblasť 
obchodného práva) a 2 členovia navrhnutí generálnym prokurátorom SR a radou 
prokurátorov SR (oblasť práva: oblasť trestného práva a oblasť občianskeho práva hmotného 
a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva), volí sa len člen za 
oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva, ktorý má funkčné obdobie 
do 01.06.2023. 
Predsedníčka rady JA SR ďalej navrhla, aby lehota na predloženie návrhov od oprávnených 
subjektov bola stanovená do 02.12.2022 do 14,00 hod., otváranie obálok by sa uskutočnilo 
do týždňa po predložení návrhov a voľba by prebehla na prvom riadnom zasadnutí rady JA 
SR v roku 2023.  
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 167: Rada JA SR vyhlasuje voľbu na predsedov a členov skúšobných komisií    
č. 6, č. 8 a č. 9, na predsedu a troch členov skúšobnej komisie č. 2, na člena komisie č. 5 za 
oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva a náhradných členov 
skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií s tým, že termín na 
predloženie kandidátov od subjektov, ktoré rade JA SR kandidátov navrhujú (Súdna rada 
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SR, minister spravodlivosti SR, generálny prokurátor SR, rada prokurátorov SR), bol určený 
do 02.12.2022 do 14,00 hodiny. Voľby sa uskutočnia na prvom riadnom zasadnutí rady JA 
SR v roku 2023 s tým, že presný dátum a čas bude určený dodatočne.  
 
5. Návrh na zmenu interných predpisov – Skúšobný poriadok, Zásady výberu účastníkov na 

vzdelávacie podujatie 
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby uviedol podrobnosti 
k predloženému návrhu.  
Riaditeľ akadémie informoval prítomných členov rady JA SR, že pred zasadnutím im bol 
doručený iba materiál týkajúci sa úpravy Zásad pre výber účastníkov vzdelávacích podujatí, 
návrh Skúšobného poriadku nebol vopred zasielaný, hoci bol vypracovaný, a to z dôvodu, že 
došlo k prehodnoteniu návrhu a to do času, kým nebudú zvolené nové komisie, voľba 
ktorých bola vyhlásená na tomto zasadnutí.  
Následne riaditeľ akadémie uviedol, že Zásady pre výber účastníkov vzdelávacích podujatí 
boli aktualizované, keďže aktuálne zásady sú z roku 2015 a nereflektujú dostatočne súčasné 
formy vzdelávania. Predložený návrh bol vypracovaný s cieľom zabezpečiť dôstojné 
realizovanie vzdelávacieho procesu. Prítomných tiež informoval, že zásady prešli výraznou 
zmenou najmä pri tých vzdelávacích podujatiach, ktoré sú plánované na realizovanie 
hybridnou formou.  
Doc. Žitňanská v diskusii uviedla, že v zásadách chýbajú niektoré prvky, ktoré sú typické pre 
akademickú pôdu. Podľa jej názoru je predkladaný dokument príliš prísny a bolo by potrebné 
sa zamyslieť nad tvrdosťou formulácie niektorých tam uvedených pravidiel, najmä pokiaľ ide 
o spôsob výberu účastníkov na podujatia realizované kombinovanou formou, či v prípade 
výnimiek zo zásady včasnosti.  
Podpredseda rady JA SR reagoval na uvedené so skúsenosťou svojho kolegu, ktorý 
v hybridnej forme vzdelávania prednášal pre troch ľudí a ostatní si na poslednú chvíľu dali 
zmeniť formu vzdelávania na dištančnú formu vzdelávania. O podobnej skúsenosti 
informovala prítomných aj predsedníčka rady JA SR. 
Prof. Slašťan uviedol, že dokument vníma ako podklad pre zabezpečenie hospodárnosti 
vzdelávacieho procesu a tiež aj jeho dôstojného realizovania. Považuje za potrebné doplniť 
zásady o ďalšie pravidlo, podľa ktorého bude zrejmé, kedy sa zásady uplatnia v tomto 
prísnom formáte, napr. ak je o podujatie vyšší záujem, než sa pri jeho zverejňovaní na portáli 
akadémie očakávalo. Celkovo dokument považuje za nutný, avšak musí byť aj presný.  
Doc. Žitňanská reagovala na uvedené s tým, že súhlasí s doplnením o pravidlo, kedy záujem 
presahuje kapacitné možnosti. Za nešťastné však považuje navrhované riešenie obmedzovať 
prístup k vzdelávaniu počtom kilometrov od miesta konania podujatia.  
Dr. Greguš súhlasil, že pravidlo výberu účastníkov na hybridné podujatia v navrhovanom 
znení nie je dobré, nakoľko podľa jeho názoru to môže spôsobiť nevôľu u cieľovej skupiny. 
Domnieva sa, že týmto spôsobom by sa uberala veľká možnosť prístupu k vzdelávaniu 
zamestnancom súdov.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že problém spočíva v tom, že bez pravidla nie je možné dodržať 
dôstojnosť hybridne realizovaného podujatia. Je potrebné preto určiť také mantinely, v 
ktorých je možné sa pohybovať bez toho, aby sa vzdelávanie nerealizovalo iba pre to, aby sa 
realizovalo, ale preto aby malo aj všeobecný prínos a to nielen pre poslucháčov, ale aj pre 
lektora.  
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že osobne uvítala spôsob vzdelávania aj hybridne, keďže to 
môže pomôcť rôznorodosti tém vo vzdelávacom procese a umožniť tak väčšiemu publiku 
zúčastniť sa na podujatiach. Pravidlo výberu účastníkov na hybridné podujatia by však aj 
podľa jej názoru malo byť formulované tak, aby sa ním plošne neodradilo od účasti na 
vzdelávaní ako celku.  
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Riaditeľ akadémie požiadal prítomných členov rady JA SR, aby všetky pripomienky vznesené 
na zasadnutí formulovali aj písomne, aby bolo jednoduchšie pracovať na vhodnom nastavení 
pravidiel.  
V nasledujúcej diskusii sa prítomní zhodli, že je potrebné nechať zatiaľ zásady otvorené 
a diskutovať ešte o spôsobe výberu účastníkov na vzdelávacie podujatia organizované 
Justičnou akadémiou, že je potrebné návrh prepracovať a že bude predmetom rokovania na 
ďalšom zasadnutí rady JA SR, tak aby sa závery diskusie a vznesené pripomienky členov rady 
JA SR zapracovali do predkladaného materiálu.  
Uznesenie č. 168: Rada JA SR presúva rokovanie o tomto bode programu na ďalšom 
zasadnutí rady.  
 
6. Rôzne 
Informácia o činnosti DP Omšenie ako subjektu hospodárskej mobilizácie (náklady na 
utečencov z Ukrajiny, náklady na údržbu, plán spustenia DP OM) 
Riaditeľ akadémie prítomných členov rady JA SR informoval o činnosti Detašovaného 
pracoviska JA SR v Omšení ako subjektu hospodárskej mobilizácie a s tým súvisiacimi 
nákladmi, nákladmi na ďalšiu údržbu, ako aj o pláne spustenia DP Omšenie pre potreby 
prezenčného vzdelávania.  
Justičná akadémia Slovenskej republiky od 15. marca 2022 ako určený subjekt hospodárskej 
mobilizácie zabezpečuje vo svojom detašovanom pracovisku ubytovanie a stravovanie pre 
odídencov z Ukrajiny, v dôsledku čoho tam nie je možné uskutočňovať vzdelávacie aktivity. 
V súčasnosti prebieha presun ubytovaných do iných zariadení vhodných pre tento účel, 
nakoľko rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sa Justičná akadémia 
Slovenskej republiky ruší ako subjekt hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva 
spravodlivosti SR ku dňu 30. septembra 2022. K nákladom vynaloženým na poskytovanie 
uvedených služieb uviedol, že k 31. augustu 2022 bolo v DP Omšenie ubytovaných 34 
odídencov z Ukrajiny, z toho 29 dospelých a 5 detí do veku 12 rokov, pričom prevádzka 
fungovala šesť mesiacov nonstop. Za obdobie od 15. marca 2022 do 31. augusta 2022 boli 
poskytnuté ubytovacie a stravovacie služby v rozsahu 4 993 osobodní pre dospelé osoby a 
941 osobodní pre deti do 12 rokov. Výdavky vynaložené na plnenie úloh subjektu 
hospodárskej mobilizácie za uvedené obdobie dosiahli sumu 190 973,00 €, s predpokladom 
nárastu na sumu 217 118,00 € do konca septembra 2022. V dôsledku intenzívneho a 
nepretržitého využívania celej ubytovacej a stravovacej kapacity strediska odídencami z 
Ukrajiny došlo k nadmernej opotrebovanosti vybavenia interiérov, predovšetkým izieb a 
priľahlých kúpeľní, v tejto súvislosti bude preto potrebné vykonať nevyhnutné opravy v 
ubytovacej časti ako aj prípravu celého zariadenia na opätovné zabezpečovanie vzdelávacích 
podujatí v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Omšenie od 31. októbra 2022. Z 
prevádzkového hľadiska sa jedná o výdavky, ktoré sú nad rámec bežného fungovania 
strediska. Celková výška uvedených výdavkov je odhadovaná v sume 8 500,00 €. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie 
 
Informácia o príprave Študijného plánu na rok 2023  
Riaditeľ akadémie v rámci bodu rôzne informoval o príprave Študijného plánu pre rok 2023, 
ktorý je v súčasnosti v stave finalizácie, je postupne spracovaný zástupcami katedier 
verejného a súkromného práva a reflektuje požiadavky a potreby cieľovej skupiny akadémie.  
Všetky doteraz navrhnuté vzdelávacie podujatia, lektorské obsadenie a termíny boli 
prekonzultované aj s navrhovanými lektormi, ešte sa pracuje s niektorými námetmi na 
doplnenia tém či lektorov, ktoré boli prekonzultované a vyplývajú zo záverov viacerých  
pracovných stretnutí počas letných mesiacov ako aj v rámci pracovného stretnutia v mesiaci 
september. Študijný plán pre rok 2023 bude rovnako ako tohtoročný plán pozostávať z 
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piatich samostatných častí podľa typu vzdelávania (celoživotné vzdelávanie – oblasť 
súkromného práva, celoživotné vzdelávanie – oblasť verejného práva, jazykové vzdelávanie, 
zahraničné aktivity a prípravné a predskúškové vzdelávanie). Cieľom študijného plánu je 
rovnomerné rozdelenie vzdelávacích aktivít podľa špecializácie tak, aby boli vzdelávacie 
aktivity zastúpené pomerne aj podľa katedier. Vzhľadom na to, že v roku 2022 končí projekt 
financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS, bude počet podujatí v 
roku 2023 nižší, avšak z dôvodu udržateľnosti projektu budú mnohé zo vzdelávacích aktivít 
nadväzovať na predchádzajúce roky, počas ktorých bol projekt implementovaný. Okrem toho 
budú súčasťou študijného plánu aj podujatia vyplývajúce z členstva JA SR v EJTN či iných 
organizáciách. Študijný plán bude rade predložený na schválenie na nasledujúce zasadnutie. 
Predbežný návrh bude zaslaný v krátkom čase na pripomienkovanie členom rady JA SR. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 

 
7. Záver 
Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí 
a oznámila, že ďalšie 18. zasadnutie rady sa uskutoční dňa 24. novembra 2022 (štvrtok) so 
začiatkom o 13.00 hod. v Justičnej akadémií SR v Pezinku.  
 
 
V Pezinku 22. septembra 2022 
 
 
Zapísala: Mgr. Dominika Zavadová, PhD. 
 
 
Overil: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 
 
 
 
 
 
 


