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Zápisnica 
z 1. (výjazdového) zasadnutia Rady Justičnej akadémie v Detašovanom pracovisku v Omšení  

 v dňoch 25. – 26.09.2019 
 

Prítomní členovia Rady:  
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka rady 
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady 
JUDr. Roman Greguš, člen rady 
JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen rady 
JUDr. Peter Odaloš, člen rady 
JUDr. Branislav Pospíšil, člen rady 
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady 
JUDr. Jozef Szabó, člen rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady 
 
Ďalší prítomní podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a Rokovacieho poriadku Rady:  
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie 
PhDr. Zuzana Kostolányiová, kancelária akadémie 
 
Ospravedlnený:  
JUDr. Boris Tóth, člen rady 
 
Navrhnutý program:  

1. Otvorenie 
2. Dodatočná voľba člena a predsedu skúšobnej komisie č. 4  
3. Komplexné organizačné zabezpečenie jesenného termínu odbornej justičnej skúšky  
4. Návrh na schválenie pedagogického dozoru na písomnej časti jesenného termínu 

odbornej justičnej skúšky 
5. Návrh na schválenie Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
6. Návrh na schválenie Študijného plánu pre rok 2020 
7. Rôzne 

Vyhodnotenie hromadného výberového konania na funkciu sudcu konaného v termíne      
27. mája – 14. júna 2019 
Informácia o zmene Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry s účinnosťou         
od 01. októbra 2019 

8. Záver 
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1. Otvorenie 
Predsedníčka rady JA SR privítala členov rady JA SR a riaditeľa akadémie, pričom 
skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 9 členovia z počtu 10 členov, nakoľko JUDr. Boris 
Tóth, člen rady JA SR, je ospravedlnený a rada JA SR je uznášania schopná.  
Privítala staronového člena rady JA SR, JUDr. Szabóa, vymenovaného ministrom 
spravodlivosti SR na návrh generálneho prokurátora s účinnosťou od 20. februára 2019, 
ktorý bol na ostatných zasadnutiach rady JA SR ospravedlnený, a odovzdala mu menovací 
dekrét.  
Prítomní členovia rady JA SR boli informovaní o novom, IV. funkčnom období rady JA SR, 
ktoré začalo plynúť dňa 27.06.2019 a bude trvať do 26.06.2024. 
 
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 1. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené 
žiadne doplňujúce návrhy, predsedníčka rady JA SR dala o predloženom návrhu programu      
1. zasadnutia rady JA SR hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 2: Rada schválila predložený program rokovania 1. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice JUDr. Jaroslava Chleboviča a 
vyzvala prítomných k hlasovaniu.  
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 3: Rada zvolila JUDr. Jaroslava Chleboviča za overovateľa zápisnice z 1. 
zasadnutia rady JA SR. 
 
2. Dodatočná voľba člena a predsedu skúšobnej komisie č. 4 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných, že vzhľadom na skutočnosť, že JUDr. 
Ladislav Tichý sa vzdal funkcie člena skúšobnej komisie č. 4 pre oblasť ústavného práva, 
organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry a súčasne aj funckie jej predsedu s účinnosťou 
od 15.07.2019, bola na základe hlasovania Per rollam zo dňa 29.07.2019 vyhlásená 
dodatočná voľba na člena a predsedu skúšobnej komisie č. 4 v súlade s čl. IV ods. 4 a 5 
Štatútu.  
V stanovenej lehote, do 05.09.2019 do 12,00 hod., bol predložený návrh od generálneho 
prokurátora SR ako oprávneného subjektu. Rada prokurátorov SR v stanovenej lehote 
predložila listom informáciu, že do voľby nenavrhuje žiadneho kandidáta.  
Predložený návrh bol prekontrolovaný a bolo konštatované, že navrhnutý kandidát splnil 
potrebné náležitosti pre zaradenie do voľby. Navrhnutý kandidát nebol písomne oslovený 
s možnosťou účasti a osobnej prezentácie na 1. zasadnutí rady JA SR, nakoľko sa jedná 
o člena rady JA SR. 
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 4: Rada berie na vedomie návrh kandidáta na člena skúšobnej komisie č. 4 
a súhlasí s tým, že predložený návrh spĺňa všetky zákonné náležitosti. 
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Predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných k voľbe volebnej komisie a za jej členov navrhla 
dr. Greguša, prof. Vojčíka a dr. Pospíšila. 
Navrhnutí kandidáti vyjadrili súhlas s kandidatúrou a následne sa pristúpilo k hlasovaniu, 
jednotlivo za každého kandidáta. 
Hlasovanie za JUDr. Romana Greguša:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie za prof. Petra Vojčíka:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie za JUDr. Branislava Pospíšila:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 5: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila členov volebnej 
komisie v zložení: 
JUDr. Roman Greguš (Za: 8, Zdržal sa: 1, Proti: 0) 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (Za: 8, Zdržal sa: 1, Proti: 0) 
JUDr. Branislav Pospíšil (Za: 8, Zdržal sa: 1, Proti: 0) 
Volebná komisia si zo svojich členov zvolila za predsedu prof. Vojčíka, čo následne oznámila 
členom rady JA SR.  
 
Predsedníčka rady JA SR prítomných oboznámila s rozložením parity pre komisiu č. 4 
v zmysle čl. VI ods. 3 Štatútu. Traja členovia komisie sú navrhnutí Súdnou radou SR 
a Ministrom spravodlivosti SR (oblasť práva: oblasť občianskeho práva hmotného a civilného 
práva procesného, rodinného práva a pracovného práva, obchodného práva, oblasť 
trestného práva) a dvaja členovia sú navrhnutí Generálnym prokurátorom SR a Radou 
prokurátorov SR (oblasť práva: oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného 
práva, oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry). Nakoľko bol 
JUDr. Ladislav Tichý aj predsedom komisie č. 4, po voľbe člena skúšobnej komisie musí 
prebehnúť aj voľba predsedu tejto komisie.  
Navrhnutý kandidát, JUDr. Jozef Szabó, bol vyzvaný k prezentácii, v rámci ktorej prítomných 
oboznámil, že v minulosti pôsobil ako lektor akadémie pre oblasť trestného práva, má tiež 
skúsenosti ako vysokoškolský pedagóg, tejto činnosti sa venuje doposiaľ a rovnako pôsobil 
ako skúšobný komisár JA SR.  
 
Následne prítomní po vyhotovení hlasovacích lístkov pristúpili k tajnej voľbe člena skúšobnej 
komisie č. 4 pre oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry. 
Výsledky po prekontrolovaní hlasovacích lístkov a spočítaní hlasov oznámil predseda 
volebnej komisie. 
Prof. Vojčík informoval, že bolo rozdaných a po hlasovaní aj odovzdaných 8 platných 
hlasovacích lístkov, JUDr. Jozef Szabó sa voľby nezúčastnil.  
Uznesenie č. 6: Rada zvolila JUDr. Jozef Szabóa (8 hlasov) za člena skúšobnej komisie č. 4 
na trojročné funkčné obdobie (26.09.2019 – 26.09.2022) pre oblasť ústavného práva, 
organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry. 
 
Po voľbe člena skúšobnej komisie č. 4 nasledovala voľba predsedu z členov komisie č. 4. 
JUDr. Bargel a prof. Vojčík sa pred voľbou predsedu komisie č. 4 vzdali kandidatúry na túto 
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pozíciu predmetnej komisie a členovia rady pristúpili k voľbe predsedu tejto komisie z troch 
zostávajúcich členov.  
Po vyhotovení a prekontrolovaní hlasovacích lístkov volebná komisia tieto prekontroluje 
a pristúpili prítomní členovia rady JA SR k tajnej voľbe. Predseda volebnej komisie prof. 
Vojčík skonštatoval, že v tajnej voľbe získali kandidáti na predsedu skúšobnej komisie č. 4 
nasledovný počet hlasov:  
JUDr. Jozef Szabó (8 hlasov) 
Uznesenie č. 7: Rada zvolila za predsedu skúšobnej komisie č. 4 JUDr. Jozefa Szabóa (8 
hlasov). 
 
Kancelária akadémie uverejní aktuálne zloženie komisií na webovej stránke akadémie. 
Odovzdanie menovacieho dekrétu sa uskutoční po dohode riaditeľa a členov rady JA SR 
dodatočne, čo bude zvolenému členovi oznámené.  
  
3. Komplexné organizačné zabezpečenie jesenného termínu odbornej justičnej skúšky  
Predsedníčka JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, ktorý prítomných informoval o 
prebiehajúcich prípravných prácach na zabezpečenie jesenného termínu OJS v súlade 
s rozpisom úloh.  
Na základe vyžiadania predbežných počtov účastníkov jesenného termínu odbornej justičnej 
skúšky (ďalej len „OJS“) boli z ministerstva spravodlivosti SR a generálnej prokuratúry SR 
doručené predbežné počty, o ktorých boli členovia rady JA SR informovaní na 33. zasadnutí 
rady JA SR a v súvislosti s čím bol rozšírený aj termín písomnej časti OJS na dva dni. V rámci 
uvedených počtov došlo ešte počas mesiacov júl a august 2019 k zmenám a to, k navýšeniu 
počtu účastníkov zo súdov celkovo o 2, tzn. písomnej časti OJS sa zúčastní celkovo 100 
účastníkov, a v rámci ústnej časti OJS bol počet navýšený o 2 účastníkov, tzn. ústnej časti OJS 
sa zúčastní 109 účastníkov. 
Na jeden deň ústnej časti OJS pri počte sedem skúšobných komisií, pokiaľ by sa skúšalo 
v pôvodne schválenom termíne (15.10. – 16.10.2019), pripadá na jednu komisiu 7,7 
účastníka. Nakoľko sa berie do úvahy v zmysle skúšobného poriadku (čl. 8 ods. 5), že max. 
čas skúšania jedného uchádzača nesmie presiahnuť 90 minút a čas prípravy uchádzača na 
každý predmet je max. 10 minút (čl. 8 ods. 4), je tento počet vysoký.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
4. Návrh na schválenie pedagogického dozoru jesenného termínu odbornej justičnej skúšky 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala, že v zmysle čl. VI ods. 2 Skúšobného 
poriadku „pedagogický dozor nad priebehom a výkonom skúšky vykonáva predseda 
skúšobnej komisie určenej rozhodnutím rady alebo ním poverený člen skúšobnej komisie 
alebo člen pedagogického zboru akadémie.“  
Prof. Vojčík navrhol, aby pedagogický dozor vykonávala po obidva dni písomnej časti OJS dr. 
Bajánková ako predsedníčka skúšobnej komisie č. 3. K uvedenému sa pripojil aj riaditeľ 
akadémie a uviedol, že predbežne boli na prvý deň písomnej časti OJS, ktorej sa zúčastnia 
právni čakatelia prokuratúry, ako pedagogický dozor oslovení dr. Szabó pre trestnú oblasť 
a Mgr. Sedlák pre netrestnú oblasť. Pre druhý deň, kde budú účastní VSÚ, JČ, AS NSSR, boli 
ako dozor oslovení dr. Bajánková pre civilnú oblasť a dr. Bargel pre trestnú oblasť. Okrem 
predsedov a členov skúšobných komisií zabezpečujú po organizačnej stránke dozor na 
písomnej časti OJS aj zamestnanci akadémie, konkrétne z oddelenia justičných databáz, doc. 
Csach, Mgr. Zavadová, Dr. Mikulová, a z kancelárie akadémie, Dr. Kostolányiová a z útvaru 
justičného vzdelávania, Dr. Čentéšová a Dr. Urbanská.  
Podpredseda rady JA SR navrhol hlasovať samostatne o zamestnancoch navrhnutých ako 
pedagogický dozor a následne o predsedoch a členoch skúšobných komisií.  
Hlasovanie za zamestnancov akadémie: 
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ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 8: Rada v súlade s článkom VI. ods. 2 Skúšobného poriadku určila ďalšie 
osoby: doc. Csach, dr. Zavadová, Dr. Mikulová, Dr. Čentéšová, Dr. Urbanská a Dr. 
Kostolányiová, ako pedagogický dozor na písomnej časti odbornej justičnej skúšky v dňoch 
07.10.2019 a 08.10.2019.    
Hlasovanie za predsedov a členov skúšobných komisií: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 3 
Uznesenie č. 9: Rada v súlade s článkom VI. ods. 2 Skúšobného poriadku určila 
predsedníčku skúšobnej komisie č. 3 JUDr. Janu Bajánkovú v dňoch 07.10.2019 
a 08.10.2019 a ďalších členov skúšobných komisií: JUDr. Bargela dňa 08.10.2019 a JUDr. 
Szabóa a Mgr. Sedláka dňa 07.10.2019 ako pedagogický dozor na písomnej časti odbornej 
justičnej skúšky.    
 
5. Návrh na schválenie Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
Predsedníčka JA SR odovzdala slovo predsedovi legislatívnej komisie rady JA SR, ktorý 
prítomných informoval o zapracovaní novej obsahovej náplne vzdelávania prokurátorov pre 
rok 2020 doručenej listom generálneho prokurátora SR zo dňa 16.07.2019 do Koncepcie 
vzdelávania JA SR. K zmene došlo len vo formálnych náležitostiach v rámci zosúladenia 
platnej legislatívy a terminológie.  
JUDr. Szabó a JUDr. Odaloš požiadali o úpravu v rámci bodu 4.2. Obsahová náplň odbornej 
prípravy právnych čakateľov prokuratúry Koncepcie a to nasledovne:  

- príkaz generálneho prokurátora SR por. č. 15/2006 zmeniť na č. 9/2017 
- príkaz generálneho prokurátora SR por. č. 1/2015 zrušiť, nakoľko bol kompletne 

nahradený príkazom generálneho prokurátora č. 9/2017 
- príkaz generálneho prokurátora SR por. č. 9/2013 zmeniť na č. 9/2016 
- príkaz generálneho prokurátora SR por. č. 11/2013 zmeniť na č. 10/2016 
- príkaz generálneho prokurátora SR por. č. 13/2013 zmeniť na č. 6/2019 

Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 10: Rada schvaľuje Koncepciu vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky s účinnosťou od 25.09.2019. 
 
6. Návrh na schválenie Študijného plánu pre rok 2020 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o skladbe návrhu Študijného plánu pre rok 2020. 
Všetky navrhnuté vzdelávacie podujatia, lektorské obsadenie a termíny boli prekonzultované 
s navrhovanými lektormi.  
V Študijnom pláne sú zaradené vzdelávacie podujatia, ktoré budú realizované z rozpočtových 
prostriedkov akadémie, ale tiež realizované v rámci implementácie projektu z OP EVS, 
v rámci spoluimplementácie projektu APVV-16-0471, členstva JA SR v EJTN a spolupráce 
krajín V4. 
Jedná sa o prípravné a predskúškové vzdelávacie podujatia v trvaní 4 dni (Omšenie), 
celoživotné vzdelávanie v trvaní 2 dni (Omšenie), celoživotné vzdelávanie na regionálnej 
úrovni (BB, PK, KE), prípravné (adaptačné) vzdelávacie podujatie, ktoré bude dátumovo 
označené dodatočne, po vypísaní hromadného výberového konania, a jazykové vzdelávanie 
v trvaní 3 dní, ako aj letná jazyková škola v trvaní 5 dní (v rámci projektu OP EVS v SR). 
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Novinkou vo vzdelávacích podujatiach budú intenzívne jazykové kurzy realizované na 
regionálnej úrovni (krajské súdy resp. obvod krajských súdov) a zahraničné stáže, týždenné 
s tlmočením, mesačné a polročné. Vzdelávanie v roku 2020 je naplánované v I. polroku so 
začiatkom od 07.01.2020 do 02.07.2020 a v II. polroku so začiatkom od 07.09.2020 do 
17.12.2020.  
Celkovo je do Študijného plánu pre rok 2020 navrhnutých 110 vzdelávacích podujatí v trvaní 
191 vzdelávacích dní s tým, že je maximálne využitá kapacita Detašovaného pracoviska JA SR 
v Omšení a pre implementáciu vzdelávacích podujatí v rámci projektu OP EVS si 
prenajímame priestory Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR a regionálne 
pracoviská spravidla na krajských súdoch, resp. v ich obvode z dôvodu už spomínaného 
intenzívneho regionálneho vzdelávania v anglickom jazyku. 
Riaditeľ akadémie v súvislosti so zabezpečením vzdelávacích podujatí v oblasti soft skills 
navrhuje doplniť do Študijného plánu pre rok 2020 podujatia, ktoré nie sú v rámci doposiaľ 
zahrnutých tém v uvedenom návrhu zastúpené. Jedná sa o nasledujúce vzdelávacie 
podujatia: „Komunikácia & Prezentácia“, „Mediálny tréning“, „Reč tela, sebaovládanie 
a imidž osobnosti“ a „Krízová komunikácia“ s tým, že podujatia budú organizované ako 
jednodňové v Pezinku a regionálnych učebniach akadémie na KS KE a ÚPV BB, lektorom bude 
Marek Trubač.   
Predsedníčka rady JA SR otvorila k tomuto bodu programu rozpravu. 
K vzdelávaciemu podujatiu č. 1 JUDr. Pospíšil navrhol ako ďalšieho lektora prof. Bělohlávka, 
nakoľko sa jedná o odborníka v rámci medzinárodných cezhraničných konkurzov a bude 
prínosom a zaujímavým spestrením podujatia. V oblasti zabezpečenia vzdelávacích podujatí 
pri tematike soft skills hodnotí pozitívne zaradenie takýchto podujatí, nakoľko pre sudcov a 
prokurátorov, ktorí prichádzajú do styku s médiami, budú takého podujatia prínosné.  
K vzdelávaciemu podujatiu č. 2 prof. Vojčík navrhol upraviť slovosled v názve podujatia. 
Pri vzdelávacom podujatí č. 15 došlo k zmene lektorského zabezpečenia vzdelávacieho 
podujatia, pôvodne navrhované lektorky JUDr. Pirošíková a JUDr. Bálintová boli nahradené 
novými lektormi: JUDr. Poláčkovou a JUDr. Tomašovičom. 
prof. Vojčík k vzdelávaciemu podujatiu č. 19 navrhol úpravu mena lektorky, nakoľko sa jedná 
o JUDr. Tomkovú, nie Tonkovú. V rámci všeobecného hodnotenia návrhu študijného plánu 
podotkol, že nie je vhodné, aby na dvojdňovom podujatí prednášal jeden lektor a je 
dôvodné, aby na takýchto podujatia prednášali minimálne dvaja lektori.  
JUDr. Pospíšil sa vo všeobecnom hodnotení Študijného plánu pripojil k vyjadreniu prof. 
Vojčíka týkajúceho sa lektorského zabezpečenia dvojdňových vzdelávacích podujatí. 
K vzdelávaciemu podujatiu č. 21 predsedníčka rady JA SR prítomných informovala, že sa 
jedná o tému, ktorá sa pravidelne opakuje v požiadavkách odbornej justičnej verejnosti, 
preto sa uvedeného podujatia z dôvodu zabezpečenia komplexnej problematiky zúčastnia 
tak zástupcovia občianskoprávneho kolégia NS SR, generálnej prokuratúry SR, ako aj katastra 
nehnuteľností.  
K vzdelávacím podujatiam č. 22 a č. 25 prof. Slašťan navrhol doplnenie anotácií vzdelávacích 
podujatí, ktoré zabezpečuje spolu s JUDr. Valdhansom. 
K vzdelávaciemu podujatiu č. 29 predsedníčka rady JA SR uviedla, že v súčasnosti v súvislosti 
s novými civilnými kódexmi a koncentráciou civilného konania sa jedná o závažný problém, 
v ktorom sa treba vedieť zorientovať a prezentácia problematiky zo strany bývalého 
ústavného sudcu bude prínosná.  
prof. Vojčík navrhol k vzdelávaciemu podujatiu č. 38 doplnenie názvu podujatia o slovné 
spojenie „súkromnom práve“. 
Prítomní členovia rady JA SR sa v diskusii zhodli, že vzdelávacie podujatie č. 40 je potrebné 
zrušiť z dôvodu neaktuálnosti témy vo vzťahu k legislatívnym zmenám.  
prof. Vojčík k vzdelávaciemu podujatiu č. 51 uviedol, že pre sudcov a prokurátorov by nemal 
prednášať pre správne súdnictvo teoretik, ktorý sa venuje inej oblasti práva na akademickej 
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pôde. V rámci diskusie k uvedenému podujatiu boli navrhnutí ďalší dvaja lektori, JUDr. 
Príbelská a JUDr. Pohančiník a bola tiež upravená navrhovaná cieľová skupina na S, P (JČ, 
VSÚ, AS, PČP). 
Pri vzdelávacom podujatí č. 52 bola tiež navrhnutá zmena lektorského zabezpečenia 
vzdelávacieho podujatia, pôvodne JUDr. Pirošíková, JUDr. Bálintová, noví lektori: JUDr. Šorm, 
JUDr. Pejchala. 
Pri vzdelávacom podujatí č. 62 JUDr. Odaloš uviedol, že po konzultácii predmetnej témy s 
prof. Čentéšom ako aj v súvislosti s prijatými legislatívnymi zmenami je potrebné doplniť 
anotáciu o "finančné vyšetrovanie v rámci environmentálnej trestnej činnosti“. 
prof. Slašťan sa pripojil k skoršiemu vyjadreniu prof. Vojčíka týkajúceho sa lektorského 
zabezpečenia dvojdňových vzdelávacích podujatí a vo všeobecnosti pri podujatiach, kde je 
jediným lektorom advokát, navrhuje doplniť ako lektora sudcu.  
Riaditeľ akadémie reagoval na uvedené vyjadrenie tým, že nie je kľúčové povolanie lektora, 
napr. advokát, ale kvalita lektora. V prípade, že sa vyžaduje zmena lektora, je potrebné 
uviesť tiež návrh, kým bude lektora nahradený, resp. doplnený. Podotkol tiež, že každý nový 
lektor musí dostať súhlas pre zaradenie do lektorského zboru, či už v rámci návrhu 
Študijného plánu alebo doplnenia a obmeny lektorského zabezpečenia jednotlivých podujatí. 
Odbornosť lektora sa hodnotí na základe predložených dokladov v rámci jeho životopisu 
a odbornej a publikačnej činnosti. V prípade, že lektor nespĺňa kvalitatívne kritériá, nie je 
zaradený do študijného plánu. Každý novo zaradený lektor predstavuje určité riziko, ale 
obmena lektorského zboru je nevyhnutná pre potreby zvýšenia kvality vzdelávacieho 
procesu vrátane jeho špecializácie. 
JUDr. Greguš uviedol, že má za to, že sudca ako lektor nemusí byť vždy prínosom, avšak 
súhlasil s tým, že určite je dôležitá kvalita lektora.  
K vzdelávaciemu podujatiu č. 68 navrhol prof. Slašťan zmenu názvu vzdelávacieho podujatia 
zo "Znalecké posudky" na "Znalecký posudok v súdnom konaní". 
Vzdelávacie podujatie č. 86 bolo zrušené, nakoľko obdobnú tému prednášajú v roku 2020 
JUDr. Šikuta a JUDr. Bajánková. 
JUDr. Szabó k vzdelávaciemu podujatiu č. 92 uviedol, že vo vzťahu k téme "Kriminalistická 
taktika, ...." si vie predstaviť lektora z oblasti polície, prokuratúry a pod. s tým, že 
prednášajúci by mal byť praktik, no nemá výhrady k doc. Klimekovi, vzhľadom na predložený 
životopis a odbornú publikačnú činnosti. K uvedenému tvrdeniu sa pripojil aj JUDr. Bargel, 
ktorý navrhuje odskúšať navrhnutého lektora v rámci témy navrhovaného podujatia č. 93 a 
následne vyhodnotiť jeho kvalitu. Tento návrh podporil následne aj prof. Vojčík.  
V rámci diskusie bol prijatý záver, že nakoľko sa jedná o nového lektora, uvedené podujatie   
č. 92 bude zrušené a podujatie č. 93 sa uskutoční v termíne 09.03.2019. 
Po rozprave vyzvala predsedníčka rady JA SR prítomných k hlasovaniu o predloženom návrhu 
Študijného plánu pre rok 2020 so zapracovaním vyššie uvedených návrhov na doplnenie 
a zmeny.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 11: Rada schvaľuje Študijný plán pre rok 2020 v znení návrhov a zmien na 
doplnenie vznesenými v diskusii. 
 
7. Rôzne 
Predsedníčka JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, ktorý prítomných stručne 
informoval o vyhodnotení hromadného výberového konania ako aj o zmene organizačnej 
štruktúry.  
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Vyhodnotenie hromadného výberového konania na funkciu sudcu konaného v termíne       
27. mája – 14. júna 2019 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o podrobnostiach vyplývajúcich z komplexného 
materiálu týkajúceho sa priebehu a vyhodnotenia ostatného hromadného výberového 
konania, ktoré sa uskutočnilo v termíne 27. mája – 14. júna 2019, a ktorý členovia rady 
obdržali e-mailom dňa 17.09.2019. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 

Informácia o zmene Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry s účinnosťou od 01. 
októbra 2019 
V rámci uvedenej zmeny došlo k posilneniu katedier vzdelávania pridelením tajomníčok 
vzdelávania pre konkrétnu katedru, k prideleniu organizačného a odborného zabezpečenia 
adaptačného (prípravného) vzdelávania oddeleniu justičných databáz z kompetenčného 
dôvodu, nakoľko komplexne zabezpečuje hromadné výberové konania a správu justičných 
databáz a k organizačnému zaradeniu útvaru ekonomiky, vnútornej správy a DP Omšenie 
pod kanceláriu akadémie s jedným riadiacim pracovníkom a to s ohľadom na koordináciu 
a efektivitu riadenia. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Dr. Szabó navrhol dohodnúť termíny výjazdových zasadnutí na rok 2020, nakoľko na GPSR 
prebieha príprava Študijného plánu pre rok 2020. Predbežne boli dohodnuté termíny jún 
2020 v Starej lesnej, september 2020 v Krpáčove.  
 
7. Termín nasledujúceho zasadnutia Rady akadémie: 
Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným a oznámila, že ďalšie        
2. zasadnutie rady JA SR sa uskutoční dňa 06.11.2019 o 13,00 hod. v Justičnej akadémii SR v 
Pezinku. 
 
V Omšení dňa 25.09.2019 
 
 
 
Spísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
 
 
Overil: JUDr. Jaroslav Chlebovič  
 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


