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Zápisnica 

z 24. zasadnutia Rady JA SR v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky v Omšení v dňoch 14. – 15. marca 2018 so začiatkom o 13,00 hodine 

 
Prítomní členovia Rady:  
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka rady  
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady  
JUDr. Edita Bakošová, členka rady  
JUDr. Jarmila Urbancová, členka rady 
JUDr. Roman Greguš, člen rady 
JUDr. Jozef Szabó, člen rady  
JUDr. Jozef Janík, člen rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady  
JUDr. Branislav Pospíšil, člen rady 
 
Ospravedlnení členovia Rady:  
JUDr. Peter Odaloš, člen rady  
 
Ďalší prítomní podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a Rokovacieho poriadku Rady:  
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie 
 
Navrhnutý program:  

1. Otvorenie 
2. Výberové konanie na pozíciu „vedúci katedry súkromného práva“ 
3. Vyhlásenie volieb na predsedu a členov skúšobných komisií a náhradníkov 
4. Rôzne 

- Informácia riaditeľa akadémie o lektorskej činnosti skúšobných komisárov 
a náhradných členov v rokoch 2016 – 2018 

- Informácia riaditeľa akadémie o projekte spolupráce medzi Európskou komisiou pre 
hodnotenie efektívnosti justície (CEPEJ) a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 
republiky pod názvom „Posilnenie efektívnosti a kvality slovenského súdneho 
systému“ 

- Informácia riaditeľa akadémie o návšteve p. Koena Lenaertsa, predsedu Súdneho 
dvora EÚ v Justičnej akadémii SR  

Iné  
5. Záver 
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K jednotlivým bodom programu: 
1. Otvorenie 
Predsedníčka rady JA SR privítala členov rady JA SR ako aj riaditeľa akadémie a 
skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 9 členovia z celkového počtu 10 členov, 1 člen je 
ospravedlnený: JUDr. Peter Odaloš, člen rady a rada JA SR je uznášania schopná.  
 
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 24. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Následne vyzvala prítomných členov rady JA 
SR k hlasovaniu o predloženom programe 24. zasadnutia rady JA SR:  
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 177: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila predložený 
program rokovania 24. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľku zápisnice JUDr. Jarmilu Urbancovú a vyzvala 
prítomných k hlasovaniu o tomto bode programu.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 178: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila JUDr. Jarmilu 
Urbancovú za overovateľku zápisnice z 24. zasadnutia rady JA SR. 
 
2. Výberové konanie na pozíciu „vedúci katedry súkromného práva“ 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala, že v súvislosti s uznesením č. 174 prijatým 
na mimoriadnom zasadnutí rady JA SR týkajúcom sa návrhu na odvolanie vedúceho katedry 
súkromného práva, riaditeľ akadémie s účinnosťou od 22.02.2018 odvolal pôvodného 
vedúceho katedry súkromného práva. Následne bolo dňa 23.02.2018 vyhlásené výberové 
konanie na obsadenie uvedeného voľného miesta a zaslaný list oprávneným subjektom na 
zaslanie návrhov kandidátov. Lehota na predkladanie návrhov bola určená na 12.03.2018 do 
12,00 hod. s tým, že v uvedenej lehote predložil návrh jediný zo subjektov, riaditeľ akadémie 
v súlade s § 11 ods. 3 zákona 548/2003 Z. z. a v nadväznosti na čl. 1 Zásad pre výber členov 
pedagogického zboru, doc. JUDr. Moniku Jurčovú, PhD.. Následne odovzdala predsedníčka 
rady JA SR slovo riaditeľovi akadémie. 
Riaditeľ prítomných oboznámil s profesionálnou a odbornou praxou navrhovanej kandidátky, 
vyzdvihol jej vedecko-odbornú činnosť, aktívnu lektorskú činnosť na domácej a 
medzinárodnej pôde, znalosť cudzích jazykov a skúsenosti s riadiacou činnosťou v súvislosti s 
pozíciou, o ktorú sa uchádza. Aktuálne menovaná zastáva pozíciu vedúcej katedry 
občianskeho a obchodeného práva Právnickej fakulty v Trnave.  
Predsedníčka rady JA SR privítala navrhnutú kandidátku a vyzvala ju k prezentácii v súvislosti 
s  jej motiváciou uchádzať sa o pracovnú pozíciu "vedúca katedry súkromného práva". 
Menovaná poďakovala za slovo. Svoje doterajšie odborné a pedagogické skúsenosti chce 
využiť pre väčšie prepojenie medzi teóriou a praxou v rámci realizácie vzdelávacích podujatí. 
Po preštudovaní statusových dokumentov o akadémii (Štatút akadémie, Zákon o akadémii, 
Koncepcia vzdelávania, Organizačný poriadok) reflektujúc na aktuálne požiadavky justičnej 
obce pri tvorbe študijného plánu, zabezpečení lektorského zboru s prepojením jednotlivých 
oblastí práva zo strany sudcov, akademickej obce, iných právnických profesií a v 
neposlednom rade odborníkov zo zahraničia. Aktuálne v rámci skúseností z prednáškovej 
činnosti považuje za pozitívne realizovať vzdelávacie podujatia aj formou workshopov.  
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Všetky poznatky, ktoré má sa dajú  postaviť na už spomínaných statusových materiáloch o 
akadémii s tým, že za najdôležitejšie považuje prepojenie teórie s praxou. Je flexibilná, 
zodpovedná, inovatívna.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila rozpravu: 
prof. Vojčík pozná kandidátku z akademickej pôdy, vyjadril pozitívne presvedčenie s jej 
odbornosťou a perspektívou čo sa týka aktívnej činnosti pre akadémiu tak v oblasti 
prednáškovej ako aj inej odbornej činnosti. Ako pozitívum vníma aj jej pôsobenie na katedre.  
dr. Bajánková rovnako ako prof. Vojčík pozná kandidátku z pôsobenia na akademickej pôde a 
po odbornej stránke v rámci odborných diskusií. Kandidátke položila otázku v súvislosti s jej 
manažérskou činnosťou, či si trúfa presvedčiť "sudcu" ako lektora na danú tému.  
Kandidátka uviedla, že v rámci svojej riadiacej pozície má skúsenosti s komunikáciou a 
zabezpečovaním odborníkov a preto nevidí prekážku pri zabezpečovaní lektorov pre 
vzdelávacie podujatia.  
dr. Greguš zdôraznil, že je nevyhnutné klásť dôraz na výber lektora aj s prihliadnutím na jeho 
odbornosť, skúsenosti s lektorskou činnosťou a v neposlednom rade o pravidelnú obmenu 
lektorského zboru. Pozitívne vníma návrh zapracovať v rámci jednotlivých tém odborníkov z 
justície, akademickej obce a iných právnických odvetví, pozitívne hodnotí skutočnosť, že 
lektorom bude aj iný odborník v rámci svojej špecializácie.  
dr. Bargel pozitívne zhodnotil verbálny prejav kandidátky a opýtal sa na jej či má vedomosť o 
obsahu náplne v pozícii, o ktorú sa uchádza.  
Kandidátka uviedla, že pozícia pozostáva z odborných činností pri príprave Študijného plánu 
v súlade s Koncepciou vzdelávania, s dodržiavaním termínov v rámci zabezpečenia 
vzdelávacích podujatí, samotné zabezpečenie lektorov pre vzdelávacie podujatia. Rovnako  
je oboznámená s oblasťami práva, ktoré katedra zastrešuje, koncepčnými a obsahovými 
materiálmi.  
dr. Szabo kandidátke položil otázku, ako dokáže zlúčiť svoje pôsobenie na katedre a v 
akadémii z časového hľadiska. 
Kandidátka uviedla, že pôsobenie na fakulte ju nebude obmedzovať z časového hľadiska pri 
plnení si povinností v akadémii, nakoľko činnosti na fakulte pozostávajú okrem prednášok 
hlavne z vedecko-odbornej činnosti, tzn. publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti čo si 
nevyžaduje jej neustálu prítomnosť na fakulte.  
dr. Pospíšil súhlasí s tým, že vedúci katedry má kontakt aj s akademickou obcou, vníma to 
ako pozitívum. 
Predsedníčka rady JA SR poďakovala kandidátke za prezentáciu a následne otvorila rozpravu. 
dr. Janík uviedol, že na základe prezentácie kandidátky je presvedčený o odbornej kvalite a 
motivácii kandidátky. 
Riaditeľ akadémie uviedol, že pred predložením návrhu kandidátky a na základe skúseností s 
obsadením pozície vedúceho katedry z minulosti posudzoval, práve s ohľadom na výkon 
činností pre akadémiu, okrem odborných skúseností aj skutočnosť, že menovaná nemá 
okrem činnosti na fakulte iný úväzok.  
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 179: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR navrhuje 
riaditeľovi akadémie v zmysle čl. IX ods. 2 Štatútu akadémie vymenovať doc. JUDr. Moniku 
Jurčovú, PhD. za vedúcu katedry súkromného práva s účinnosťou od 01.04.2018. 
 
Kandidátka bola po prijatí Uznesenia opätovne pozvaná na zasadnutie a predsedníčkou rady 
JA SR oboznámená o výsledku hlasovania. Následne sa poďakovala za prejavenú dôveru.  
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3. Vyhlásenie volieb na predsedu a členov skúšobných komisií a náhradníkov 
Predsedníčka rady JA SR oboznámila prítomných so skutočnosťou, že z dôvodu ukončenia 
funkčného obdobia komisie č. 3, č. 4, č. 5 a piatim náhradným členom dňa 11.06.2018 je 
potrebné vyhlásiť voľbu na predsedov, členov skúšobných komisií a náhradných členov 
v súlade s čl. IV ods. 4  a 5 Štatútu. Z dôvodu, že v posledných voľbách nebol zvolený 
potrebný počet náhradných členov a nateraz päť náhradných členov chýba čo aktuálne 
spôsobuje problém pri zabezpečení jarného termínu odbornej justičnej skúšky, je v 
nasledujúcej voľbe potrebné zahrnúť aj ich voľbu. 
Predsedníčka rady JA SR navrhla lehotu na predloženie návrhov od oprávnených subjektov 
na 16.04.2018 do 14,00 hod., lehotu na otváranie obálok na 18.04.2018 o 14,00 hod. a voľbu 
na 25. zasadnutí rady JA SR na 09.05.2018 o 13,00 hod. v Justičnej akadémii Slovenskej 
republiky v Pezinku. Následne otvorila rozpravu v rámci, ktorej neboli žiadne pripomienky zo 
strany členov rady JA SR.   
Hlasovanie: 
ZA: 9  
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 180: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR 
vyhlasuje voľby na predsedu a členov skúšobnej komisie č. 3, č. 4, č. 5 a 10 náhradných 
členov s tým, že termín na predloženie kandidátov na subjekty, ktoré rade JA SR 
kandidátov navrhujú (Súdna rada SR, minister spravodlivosti SR, generálny prokurátor SR, 
rada prokurátorov SR) bol určený do 16.04.2018 do 14,00 hodiny. Voľby sa uskutočnia dňa 
09.05.2018 o 13,00 hod. na 25. zasadnutí rady JA SR v Pezinku. Kancelária akadémie 
administratívne spracuje vyhlásené voľby bezprostredne po zasadnutí rady JA SR.       

 
4. Rôzne 
V rámci tohto bodu odovzdala predsedníčka rady JA SR slovo riaditeľovi akadémie. 
Informácia riaditeľa akadémie o lektorskej činnosti skúšobných komisárov a náhradných 
členov v rokoch 2016 – 2018 
V minulosti rada JA SR prijala zmenu Štatútu v súvislosti s právami a povinnosťami 
skúšobných komisárov, nakoľko akadémia dlhodobo zápasí s nomináciami lektorov na 
prípravné a predskúškové sústredenia. Lektorská činnosť skúšobného komisára samozrejme 
nesúvisí so zdravotnými a pracovnými povinnosťami lektorov/skúšobných komisárov. 
Spracovaný materiál, v ktorom je definovaná neúčasť jednotlivých skúšobných komisárov na 
požadovaných aktivitách akadémie má slúžiť pre členov rady JA SR ako podporný pracovný 
materiál pri ich voľbe navrhnutých kandidátov na členov komisií.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila diskusiu v rámci, ktorej neboli žiadne pripomienky zo strany 
členov rady JA SR.   
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Informácia riaditeľa akadémie o projekte spolupráce medzi Európskou komisiou pre 
hodnotenie efektívnosti justície (CEPEJ) a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky 
pod názvom „Posilnenie efektívnosti a kvality slovenského súdneho systému“ 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala o spoločnej účasti spolu s riaditeľom 
akadémie na stretnutí k projektu v rámci spolupráce medzi Európskou komisiou pre 
hodnotenie efektívnosti justície (CEPEJ) a Ministerstvom spravodlivosti SR pod názvom 
"Posilnenie efektívnosti a kvality slovenského súdneho systému". Spracovaný materiál 
obsahuje informácie o vzdelávaní, ktoré zabezpečuje Justičná akadémia SR. Zapracované 
informácie, ktoré okrem iného poukazujú na malú ponuku seminárov zo strany akadémie a 
ich negatívne hodnotenie zo strany justičnej obce. Jedná sa o informácie, ktoré nie sú 
objektívne nakoľko akadémia nebola oslovená ohľadne poskytnutia informácií, o ktorých 
pojednáva predmetná správa spracovaná CEPEJ.  
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Podpredseda rady vníma správu spracovanú CEPEJ negatívne vo vzťahu k akadémii a jej 
činnosti týkajúcej sa zabezpečenia vzdelávacej činnosti pre justíciu.  
Predsedníčka informovala prítomných, že vzhľadom na informáciu v spracovanom materiály 
týkajúcu sa "malej ponuky vzdelávacích kurzov" bol spracovaný zo strany akadémie materiál, 
ktorý vychádza z hodnotiacich dotazníkov, ktoré vypĺňajú účastníci na vzdelávacích 
podujatiach anonymne a, v ktorých okrem iného uvádzajú aj svoje požiadavky na témy 
vzdelávacích podujatí. Z uvedeného vyplýva, že požiadavky cieľovej skupiny pri spracovaní 
študijného plánu sú v maximálnej možnej miere zapracované, či už v podobe hlavných tém 
podujatí, alebo ako súčasť hlavnej témy.  
Následne otvorila predsedníčka rady JA SR rozpravu:  
prof. Vojčík akadémia si nemôže dovoliť, aby ostal predmetný materiál nepovšimnutý a  v 
tejto súvislosti navrhuje, aby rada prijala uznesenie, ktoré bude pozostávať z 3 nasledovných 
bodov:  
- akadémia nebola vyzvaná ohľadne poskytnutia informácií, o ktorých pojednáva predmetná 
správa spracovaná CEPEJ 
- informácie v správe spracovanej CEPEJ považujeme za nepravdivé a zavádzajúce 
- navrhuje poveriť riaditeľa akadémie kontaktovať relevantné subjekty, ktoré sa podieľali na 
spracovaní priamo, s otázkami týkajúcimi sa spracovania predmetnej správy 
dr. Bargel skonštatoval, že rada JA SR je kontrolný orgán a v tejto súvislosti musí reagovať 
štatutárny zástupca, rada môže dať odporúčanie a prijať predmetné informácie na vedomie. 
Rada JA SR len schvaľuje študijný plán, ktorý vytvárajú príslušní zodpovední vedúci katedier a 
za jeho realizáciu zodpovedá riaditeľ akadémie. Materiál sa dotýka akadémie nie rady JA SR. 
dr. Greguš sa z pozície podpredsedu Krajského súdu Nitra zúčastnil na Ministerstve 
spravodlivosti SR prezentácie CEPEJ, kde bola okrem iného hodnotená zaťaženosť súdov a 
sudcov za 1 rok a výsledná správa je neobjektívna nakoľko nie je možné hodnotiť činnosť 
súdu len za obdobie jedného roka. Správa je podľa názoru menovaného štatistická a 
nevychádza z reálnych podmienok. V tejto súvislosti je potrebné k hodnotiacemu materiálu 
CEPEJ spracovanému k vzdelávaniu, zo strany akadémie pripraviť materiál, ktorý bude 
obsahovať ukazovatele o činnosti akadémie, pripomienky k hodnoteniu, zabezpečeniu a 
samotnej realite vzdelávania. Analytické centrum musí vnímať komplexné informácie, fakty a 
štatistické ukazovatele.  
Riaditeľ akadémie podotkol, že materiál je nedostatočný vykresľuje akadémiu a jej doterajšiu 
činnosť v negatívnom svetle a neposkytuje pravdivý a objektívny obraz o vzdelávacích 
podujatiach. Považuje za dôvodné informovať o týchto skutočnostiach radu, ktorá ako 
najvyšší orgán akadémie sa podieľa na tvorbe študijného plánu, ktorý schvaľuje a tiež 
interných predpisov, ktoré majú priamy dopad na priebeh a formu vzdelávania.  
Predsedníčka rady opätovne zdôraznila, že materiál neposkytuje relevantné informácie o 
vzdelávacej činnosti akadémie, vychádza z údajov, ktoré nie je známe odkiaľ do hodnotiacej 
správy boli poskytnuté nakoľko akadémiu pri jej spracovaní nikto neoslovil.  
Predsedníčka rady na základe diskusie a následnej dohody vyzvala prítomných k hlasovaniu o 
prijatí uznesenia, ktorým rada JA SR odporučí riaditeľovi akadémie v súvislosti so správou 
spracovanou CEPEJ, aby informoval Ministerstvo spravodlivosti SR o obsahu Študijného 
plánu pre príslušný rok a jeho realizácii. 
Hlasovanie:  
ZA: 9  
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 181: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
konštatuje, že „Správa efektívnosť a kvalita Slovenského súdneho systému hodnotenie 
a odporúčania na základe nástrojov CEPEJ“ v časti C „Sudcovia a súdni úradníci“ bod b) 
"Príprava sudcov" neobsahuje objektívne informácie a odporúča riaditeľovi akadémie, aby 
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informoval Ministerstvo spravodlivosti SR o obsahu Študijného plánu pre príslušný rok a 
jeho realizácii.  
 
Informácia riaditeľa akadémie o návšteve p. Koena Lenaertsa, predsedu Súdneho dvora EÚ 
v Justičnej akadémii SR  
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že p. Koen Lenaerts, predseda Súdneho dvora EÚ 
navštívi Justičnú akadémiu SR v súvislosti s lektorskou činnosťou na vzdelávacom podujatí 
pod názvom „Prejudiciálna otázka“, ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2018 v Detašovanom 
pracovisku Justičnej akadémie SR v Omšení. Pán  Koen Lenaerts bude v akadémii prítomný už 
od 21.06.2018. Sprevádzať ho bude dr. Šváby a na prednáške bude mať lektorský príspevok 
aj  dr. Rumana v rámci hodinového vstupu.  
V tejto súvislosti riaditeľ akadémie pozval členov rady JA SR na predmetné podujatie. 
prof. Vojčík poďakoval za pozvanie a zagratuloval riaditeľovi akadémie k úspešnosti pri 
získaní takého odborníka pre lektorskú činnosť, akou je p. Koen Lenaerts.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Termín 25. zasadnutia rady JA SR bol stanovený na 09.05.2018 so začiatkom o 13,00 hodine 
v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku.   
 
V Omšení dňa 14.03.2018 
  
 
 
Zapísala: PhDr. Zuzana Kostolányiová 
 
 
Overila: JUDr. Jarmila Urbancová 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


