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Zápisnica 
z 27. zasadnutia Rady JA SR v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku 

dňa 12.09.2018 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. Peter Odaloš, člen rady 
JUDr. Branislav Pospíšil, 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 
JUDr. Ladislav Tichý, zástupca riaditeľa akadémie 
PhDr. Zuzana Kostolányiová, kancelária akadémie 
 
Ospravedlnený:  
JUDr. Jozef Janík, člen rady 
 
Navrhnutý program:  

1. Otvorenie 
2. Dodatočná voľba predsedov, členov a náhradníkov skúšobných komisií 
3. Návrh legislatívnej komisie na schválenie zmien Skúšobného poriadku Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky 
4. Schválenie pedagogického dozoru na jesennom termíne odbornej justičnej skúšky 
5. Rôzne 

- Informácia riaditeľa akadémie k doručenému stanovisku z Ministerstva spravodlivosti 
SR „Správa efektívnosti a kvalita Slovenského súdneho systému hodnotenia 
a odporúčania na základe nástrojov CEPEJ“ 

- Informácia riaditeľa akadémie o činnosti pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti 
SR na vypracovanie legislatívneho návrhu, ktorým sa upraví inštitút justičného 
čakateľa 

Iné  
6. Záver 
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1. Otvorenie 
Predsedníčka rady JA SR privítala členov rady JA SR ako aj riaditeľa akadémie azástupcu 
riaditeľa akadémie pričom skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 9 členovia z celkového 
počtu 10 členov, nakoľko sa JUDr. Jozef Janík pre pracovné dôvody ospravedlnil, a rada JA SR 
je uznášania schopná.  
 
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 27. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Následne predsedníčka rady JA SR vyzvala 
prítomných k hlasovaniu o predloženom programe 27. zasadnutia rady JA SR.  
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 205: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila predložený 
program rokovania 27. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice JUDr. Branislava Pospíšila a vyzvala 
prítomných k hlasovaniu o tomto bode.  
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 206: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila JUDr. 
Branislava Pospíšila za overovateľa zápisnice z 27. zasadnutia rady JA SR. 
 
2. Dodatočná voľba predsedov, členov a náhradníkov skúšobných komisií 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných, že z dôvodu zániku členstva jedného 
z členov skúšobnej komisie č. 1 pre oblasť ústavného práva, ktorý súčasne zastával aj pozíciu 
predsedu skúšobnej komisie, bola vyhlásená dodatočná voľba v súlade s čl. VI ods. 4 a 5 
Štatútu a čl. II Volebného poriadku. Táto voľba sa týka aj nezvoleného člena skúšobnej 
komisie č. 5 pre oblasť občianskeho práva a náhradných členov skúšobných komisií.  
Predsedníčka rady ďalej prítomných informovala, že všetky oslovené subjekty (Generálny 
prokurátor SR, Rada prokurátorov SR, Minister spravodlivosti SR a Súdna rada SR) predložili 
návrhy na kandidátov v stanovenej lehote, t. j. do 31.07.2018 do 12,00 hod..  
Dňa 14.08.2018 sa uskutočnilo otváranie obálok za prítomnosti predsedníčky, člena rady JA 
SR dr. Greguša a riaditeľa akadémie. Menovaní predložené návrhy prekontrolovali 
a skonštatovali, že kandidáti spĺňajú potrebné náležitosti pre zaradenie do voľby. Navrhnutí 
kandidáti boli písomne (e-mailom) oslovení s možnosťou účasti na osobnej prezentácii na 27. 
zasadnutí rady JA SR. Podľa ustanovení Štatútu a Volebného poriadku majú navrhnutí 
kandidáti právo na osobnú prezentáciu pred členmi rady JA SR. Toto právo nevyužil ani jeden 
z navrhnutých kandidátov. 
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0  
Uznesenie č. 207: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada berie na vedomie 
zoznam navrhnutých kandidátov a súhlasí s tým, že predložené návrhy spĺňajú všetky 
zákonné náležitosti. 
 
Predsedníčka rady JA SR z dôvodu ďalšieho priebehu zasadnutia navrhla za členov Volebnej 
komisie: Dr. Szabóa, prof. Vojčíka a Dr. Bakošovú. Kandidáti s kandidatúrou súhlasili 
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a predsedníčka rady následne dala hlasovať jednotlivo za každého navrhnutého člena 
volebnej komisie. 
Hlasovanie za Dr. Bakošovú: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie za prof. Vojčíka: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie za Dr. Szabóa:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 208: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila členov 
volebnej komisie v zložení: JUDr. Edita Bakošová, prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. , JUDr. Jozef 
Szabó. 
Volebná komisia si následne zo svojich členov zvolila predsedníčku, JUDr. Editu Bakošovú, čo 
následne oznámila členom rady JA SR.  
 
Pred hlasovaním predsedníčka rady JA SR prítomných oboznámila s rozložením parity pre 
jednotlivé skúšobné komisie, kde je voľné miesto člena, v zmysle čl. VI ods. 3 Štatútu a to pre 
skúšobnú komisiu č. 1 je parita rozložená nasledovne: 3 kandidáti navrhnutí ministrom 
spravodlivosti SR a Súdnou radou SR a 2 kandidáti navrhnutí generálnym prokurátorom SR 
a Radou prokurátorov, a parita pre skúšobnú komisiu č. 5 je v pomere 2 kandidáti navrhnutí 
ministrom spravodlivosti SR a Súdnou radou SR a 3 kandidáti navrhnutí generálnym 
prokurátorom SR a Radou prokurátorov.  
 
Po oboznámení s rozložením parity vyhlásila predsedníčka rady voľbu člena skúšobnej 
komisie č. 1 pre oblasť ústavného práva, a požiadala o vyhotovenie hlasovacích lístkov. Pred 
uskutočnením tajnej voľby volebná komisia skontrolovala hlasovacie lístky a následne 
prítomní členovia pristúpili k tajnej voľbe.  
Po spočítaní hlasov oznámila Dr. Bakošová prítomným, že rozdaných a odovzdaných bolo 9 
hlasovacích lístkov. Všetky hlasovacie lístky boli platné a za člena skúšobnej komisie č. 1 pre 
oblasť ústavného práva bol zvolený JUDr. Ján Havlát s počtom hlasov 8. Kandidát doc. JUDr. 
Peter Kresák, CSc. získal v tajnej voľbe 1 hlas.  
Uznesenie č. 209: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila za člena 
skúšobnej komisie č. 1 pre oblasť ústavného práva na trojročné funkčné obdobie 
(12.09.2018 – 12.09.2021) JUDr. Jána Havláta (8 hlasov). 
 
Následne predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných na voľbu predsedu zo zvolených 
členov komisie č. 1. Po vyhotovení hlasovacích lístkov boli lístky skontrolované volebnou 
komisiou a prítomní členovia rady pristúpili k tajnej voľbe. Po kontrole hlasovacích lístkov a 
spočítaní hlasov oznámila Dr. Bakošová, že bolo rozdaných 9 hlasovacích lístkov a všetkých 9 
odovzdaných lístkov bolo platných. Predsedníčka volebnej komisie ďalej uviedla, že v tajnej 
voľbe získali kandidáti na predsedu skúšobnej komisie č. 1 nasledovný počet hlasov:  
JUDr. Imrich Volkai (6 hlasov) 
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (2 hlasy) 
JUDr. Lenka Praženková (1 hlas).  
Uznesenie č. 210: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila za predsedu 
skúšobnej komisie č. 1 JUDr. Imricha Volkaia (6 hlasov). 
 



Spr. 252/2018 

 
 

4 

Predsedníčka rady prítomných oboznámila so skutočnosťou, že z dôvodu nezvolenia člena 
skúšobnej komisie č. 5 pre oblasť občianskeho práva na 25. zasadnutí rady JA SR a vzhľadom 
na to, že zo strany zástupcov prokurátorov nedošlo k zaslaniu návrhov na kandidátov, nie je 
možné hlasovať o členovi komisie č. 5 pre predmetnú oblasť, a to najmä s prihliadnutím na 
rozloženie parity, ktorá musí byť podľa Štatútu dodržaná. 
Dr. Szabó uviedol, že si je vedomý, že zo strany oprávnených subjektov prokuratúry neboli  
zaslané návrhy a požiadal, aby sa na ďalšom zasadnutí rady, zvolili opätovne člena skúšobnej 
komisie č. 5. 
Predsedníčka rady na požiadavku Dr. Szabóa uviedla, že je opätovne potrebné vyhlásiť 
dodatočnú voľbu člena skúšobnej komisie č. 5 pre oblasť občianskeho práva v súlade s čl. VI 
ods. 4 a 5 Štatútu a čl. II Volebného poriadku. Následne otvorila k tomuto bodu rozpravu. 
V rámci rozpravy k tomuto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky a prítomní pristúpili 
k hlasovaniu o vyhlásení dodatočnej voľby. 
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 211: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR 
vyhlasuje dodatočnú voľbu na člena skúšobnej komisie č. 5 pre oblasť občianskeho práva 
s tým, že termín na predloženie kandidátov pre subjekty, ktoré rade JA SR v rámci parity 
pre predmetnú komisiu kandidátov navrhujú (generálny prokurátor SR, rada prokurátorov 
SR), bol určený do 04.10.2018 do 12,00 hodiny. 
 
Predsedníčka rady prítomných informovala o navrhnutých kandidátov na náhradných členov 
za jednotlivé oblasti práva. Prítomní členovia upozornili na otázku zaradenia doc. Slašťana, 
kandidáta navrhnutého za oblasť obchodného práva, ktorý je pre všetkých prítomných 
známym odborníkom okrem iného aj z pôsobenia v Justičnej akadémii SR, predovšetkým 
však pre oblasť ústavného práva, európskeho práva a medzinárodného práva.  
Členovia rady v rozprave zhodne uviedli, že táto situácia sa môže dotýkať aj iných 
kandidátov, ktorí už boli navrhnutí a sú zvolení za členov komisií alebo ich náhradníkov, 
alebo budú navrhnutí na tieto pozície v budúcnosti, nakoľko nemusia byť odborníkmi na celú 
oblasť práva v tom rozsahu, v ktorom sú povinní vykonávať funkciu člena skúšobnej komisie, 
resp. náhradného člena. Ďalej sa členovia rady zhodli v rozprave na tom, že jednotlivé oblasti 
práva sa skladajú z viacerých právnych odvetví a je dôvodné venovať sa tejto problematike aj 
v budúcnosti.  
Riaditeľ akadémie v tejto súvislosti upozornil členov rady aj na to, že v otázkach na ústnu 
časť odbornej justičnej skúšky je odvetvie európskeho práva a medzinárodného práva 
súčasťou oblasti obchodného práva a z celkového počtu 69 otázok v rámci tejto oblasti 
nemožno akceptovať pomer 16 otázok z európskeho a medzinárodného práva k 53 otázkam 
z obchodného práva. Podľa jeho názoru by bolo vhodné, aby sa tieto otázky súvisiace 
s právom Európskej únie a medzinárodného práva zaradili do ostatných oblastí tak, aby to 
logicky a obsahovo zodpovedalo danému právnemu odvetviu.  
S uvedeným prejavila súhlas predsedníčka rady ako aj ostatní členovia rady.  
Predsedníčka rady uzavrela diskusiu a vyzvala prítomných k tajnej voľbe náhradných členov 
skúšobných komisií.  
Vytlačené hlasovacie lístky boli následne skontrolované volebnou komisiou a odovzdané 
prítomným členom rady. Po prekontrolovaní hlasovacích lístkov a spočítaní hlasov oznámila 
predsedníčka volebnej komisie, že bolo odovzdaných 9 hlasovacích lístkov, rovnaký počet 
lístkov bol aj odovzdaných a 2 hlasovacie lístky boli prázdne. Dr. Bakošová ďalej uviedla, že v 
tajnej voľbe získali kandidáti na náhradníkov skúšobných komisií nasledovný počet hlasov:  
JUDr. Ján Ludva za oblasť trestného práva – 6 hlasov 
JUDr. Janka Kmeťová za oblasť ústavného práva – 6 hlasov 
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JUDr. Zuzana Čížová za oblasť občianskeho práva – 2 hlasy 
JUDr. Jana Hatalová, PhD. za oblasť správneho práva - 4 hlasy  
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. za oblasť obchodného práva – 1 hlas  
Mgr. Richard Karkó za oblasť občianskeho práva a Mgr. Slavomír Trnkócy za oblasť 
ústavného práva nezískali v tajnej voľbe žiaden hlas. 
Uznesenie č. 212: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila dvoch 
náhradníkov na trojročné funkčné obdobie (12.09.2018 – 12.09.2021) pre nasledovné 
oblasti práva: 
JUDr. Ján Ludva (6 hlasov) pre oblasť trestného práva 
JUDr. Janka Kmeťová (6 hlasov) pre oblasť ústavného práva. 
 
Kancelária akadémie zašle informáciu o výsledkoch volieb všetkým kandidátom 
elektronickou poštou a uverejní aktuálne zloženie komisií na webovej stránke akadémie. 
Odovzdanie menovacích dekrétov sa uskutoční po dohode riaditeľa a členov Rady JASR 
dodatočne čo bude zvoleným členom a náhradníkom oznámené.  
 
3. Návrh legislatívnej komisie na schválenie zmien Skúšobného poriadku Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky 
Predsedníčka rady informovala o nasledujúcom bode programu a požiadala predsedu 
legislatívnej komisie rady JA SR, prof. Vojčíka o podanie podrobnej informácie.   
Prof. Vojčík uviedol, že Uznesením č. 203 zo dňa 07.06.2018 bola členom legislatívnej 
komisie uložená úloha na spracovanie návrhu zmien Skúšobného poriadku akadémie. Minulý 
týždeň, dňa 05.09.2018, sa uskutočnilo zasadnutie legislatívnej komisie, na ktorom sa 
členovia komisie s najzásadnejšie pripomienkami, ktoré boli vznesené na predchádzajúcom 
zasadnutí rady JA SR a ktoré predložili písomne členovia rady, tak, ako je uvedené 
v podkladoch, ktoré boli členom rady zaslané vopred na oboznámenie sa. Všetky zmeny sú 
vyznačené farebne. O podrobných zmenách stručne prítomných informoval, pričom ku 
každej zmene bola postupne otváraná rozprava. 
K prezentovaným návrhom, ktoré vypracovala legislatívna komisia, boli vznesené dve 
zásadné pripomienky k čl. 2 ods. 4 a čl. 5 ods. 3 Skúšobného poriadku.  
Podpredseda rady dr. Bargel navrhol, aby sa v čl. 2 ods. 4 Skúšobného poriadku presnejšie 
konkretizoval spôsob zastupovania predsedu skúšobnej komisie v prípade jeho 
neprítomnosti na ústnej časti odbornej justičnej skúšky, pričom za rozumné považuje, aby 
túto funkciu vykonával vekovo najstarší prítomní člen skúšobnej komisie. V rozprave sa 
k tejto pripomienke vyjadril zástupca riaditeľa akadémie s tým, že je postačujúce, aby sa 
v predmetnom odseku uviedol odkaz na znenie zákona o Justičnej akadémii Slovenskej 
republiky, čím sa vyrieši spornosť znenia navrhovaného ustanovenia. S uvedeným prejavili 
prítomní súhlas.  
V rozprave k čl. 5 ods. 3 Skúšobného poriadku bola aj v súvislosti s rozpravou 
k predchádzajúcemu bodu programu 27. zasadnutia rady vznesená ďalšia zásadná 
pripomienka. Prítomní zhodne navrhli, že je potrebné v budúcnosti definovať predmet 
skúšky tak, aby zodpovedal zákonnému zneniu, ale aj praxi, nakoľko takýto zásah do znenia 
Skúšobného poriadku nie je možné urobiť bez predchádzajúceho spracovania všetkých  
možností.  
Prof. Vojčík z toho dôvodu požiadal kanceláriu akadémie, aby mu bolo zaslané znenie otázok 
na ústnu časť odbornej justičnej skúšky a skôr, ako sa schváli Skúšobný poriadok, sa tomuto 
bodu venovala väčšia pozornosť, najmä zo strany legislatívnej komisie.  
Predsedníčka uzavrela tento bod programu tak, že na nasledujúcom zasadnutí sa rada bude 
venovať už iba tejto problematike definovania oblasti práva. Tento bod programu sa na 
definitívne schválenie odkladá a legislatívnej komisii sa ukladá, aby vypracovala konečný 
návrh definície na oblasti práva, ktoré tvoria predmet OJS.  
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Rada zobrala uvedené informácie na vedomie s tým, že tento bod programu odkladá na 
nasledujúce zasadnutie kde sa rada bude venovať už len riešeniu definovania oblastí 
práva. Rada v tejto súvislosti ukladá legislatívnej komisii, aby vypracovala konečný návrh 
definície jednotlivých oblastí práva, ktoré tvoria predmet odbornej justičnej skúšky. 
  
4. Schválenie pedagogického dozoru na jesennom termíne odbornej justičnej skúšky 
Predsedníčka rady informovala prítomných o počte účastníkov na jesennom termíne 
odbornej justičnej skúšky. Jesenného termínu sa zúčastní spolu 69 účastníkov, z toho 29 
účastníkov sú nové návrhy (21 – VSÚ,   5 – AS NS SR,   2 – SP ÚS SR,   1 – PČP), 40 účastníkov 
vykoná opravnú skúšku, z toho 20 účastníkov neprospelo na písomnej časti skúšky, 8 
účastníkov bolo PN a robia celú skúšku, a 12 účastníkov neprospelo na ústnej časti odbornej 
justičnej skúšky.  
Na základe vyššie uvedeného a v zmysle čl. VI ods. 2 Skúšobného poriadku je potrebné, aby 
rada zvolila pedagogický dozor na písomnej časti OJS, ktorá sa uskutoční dňa 09.10.2018. 
Podpredseda rady navrhol za oblasť občianskeho práva dr. Bajánkovú a za oblasť trestného 
práva dr. Szabóa.  
Následne predsedníčka rady vyzvala prítomných k hlasovaniu:  
Dr. Bajánková, predsedníčka skúšobnej komisie č. 3 za oblasť občianskeho práva 
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Dr. Szabó, náhradný člen skúšobnej komisie za oblasť trestného práva 
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Ostatné osoby vykonávajúce pedagogický dozor 
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 213: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada v súlade s článkom VI. 
ods. 2 Skúšobného poriadku určila JUDr. Janu Bajánkovú (predsedníčka skúšobnej komisie  
č. 3) a ďalšie osoby: Dr. Szabó, Dr. Hulla, Dr. Tichý, doc. Csach, Mgr. Zavadová, Dr. 
Čentéšová, Dr. Urbanská a Dr. Kostolányiová ako pedagogický dozor na písomnej časti 
odbornej justičnej skúšky dňa 09.10.2018.       
 
5. Rôzne 
Informácia riaditeľa k doručenému stanovisku z Ministerstva spravodlivosti SR „Správa 
efektívnosti a kvalita Slovenského súdneho systému hodnotenia a odporúčania na základe 
nástrojov CEPEJ“ 
Predsedníčka rady požiadala riaditeľa akadémie v súvislosti s Uznesením č. 181 zo dňa 
14.03.2018, aby prítomných informoval o tomto bode programu.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že vzhľadom na to, 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 podrobne 
informoval Ministerstvo spravodlivosti SR o obsahu Študijného plánu pre príslušný rok a jeho 
spôsobe jeho realizácie. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
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Informácia riaditeľa akadémie o činnosti pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR na 
vypracovanie legislatívneho návrhu, ktorým sa upraví inštitút justičného čakateľa 
Riaditeľ akadémie informoval radu o činnosti pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti 
SR, ktorá bola zriadená za účelom vypracovania legislatívneho návrhu pre úpravu inštitútu 
justičného čakateľa. Riaditeľ akadémie ako člen tejto komisie prezentoval rade JA SR 
v stručnosti okruhy problémov, ktoré sa riešili na jednotlivých zasadnutiach, a uviedol, že 
vzhľadom na závažnosť problematiky boli práce na tomto legislatívnom návrhu odložené a 
neurčito. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Termín 28. zasadnutia Rady akadémie: 
 
Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným a oznámila termín 
ďalšieho, 28. zasadnutia Rady akadémie, ktoré sa uskutoční ako výjazdové v dňoch 03.10. – 
05.10.2018 vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre Generálnej prokuratúry SR v Krpáčove. 
 
 
V Pezinku dňa 12.09.2018 
 
 
Spísala: Mgr. Dominika Zavadová 
 
 
Overil: JUDr. Branislav Pospíšil 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


