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Zápisnica 
z 28. (výjazdového) zasadnutia rady JA SR  

v dňoch 03. októbra  – 05. októbra 2018 vo VaRC Krpáčovo 
 

Prvý deň, 03.10.2018, 
28. (výjazdového) zasadnutia rady JA SR vo VaRC Krpáčovo 

 
Prítomní členovia Rady:  
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka 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 
JUDr. Jozef Janík, 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. Martin Bargel, podpredseda rady 
 
 
Navrhnutý program:  

1. Otvorenie 
2. Schválenie jarného a jesenného termínu odbornej justičnej skúšky pre rok 2019 
3. Vyhlásenie volieb na predsedu, členov skúšobných komisií a náhradníkov 
4. Návrh legislatívnej komisie na schválenie zmien Skúšobného poriadku Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky  
5. Rôzne 

- Informácia riaditeľa akadémie o príprave Študijného plánu vzdelávania pre rok 2019  
6. Záver 
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1. Otvorenie 
Predsedníčka rady JA SR privítala členov rady JA SR ako aj riaditeľa akadémie a zástupcu 
riaditeľa akadémie, pričom skonštatovala, že na zasadnutí sú prítomní 9 členovia z celkového 
počtu 10 členov a rada JA SR je uznášaniaschopná.  
 
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 28. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Následne predsedníčka rady JA SR vyzvala 
prítomných k hlasovaniu o predloženom programe 28. zasadnutia rady JA SR.  
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 214: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila predložený 
program rokovania 28. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice Dr. Greguša a vyzvala prítomných 
k hlasovaniu o tomto bode.  
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 215: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila JUDr. Romana 
Greguša za overovateľa zápisnice z 28. zasadnutia rady JA SR. 
 
2. Schválenie jarného a jesenného termínu odbornej justičnej skúšky pre rok 2019 
Predsedníčka rady informovala prítomných, že jarného termínu OJS by sa malo zúčastniť 46 
VSÚ a 4 asistenti sudcov Najvyššieho súdu SR (oznámené z MS SR dňa 25.09.2018) a súčasne 
o návrhoch dátumov na jarný termín odbornej justičnej skúšky pre rok 2019.  
Návrh na jarný termín písomnej časti OJS je 09.04.2019 pre VSÚ, JČ, AS, SP, PČP a na jarný 
termín ústnej časti OJS je 16.04. - 17.04.2019 pre VSÚ, JČ, AS, SP, PČP.  
Predsedníčka rady JA SR upozornila prítomných členov rady, ktorí sú súčasne aj členmi 
skúšobných komisií, a otvorila k tomuto návrhu rozpravu. 
prof. Vojčík upozornil prítomných členov na to, že sa jedná o termín pred Veľkou nocou, čo 
by mohlo spôsobovať problémy, a navrhol presunúť jarný termín o dva týždne skôr.  
Do rozpravy sa následne zapojil riaditeľ akadémie, ktorý uviedol, že vzhľadom na to, že sa 
nebude konať hromadné výberové konanie v decembrovom termíne, bolo by vhodné, aby sa 
jarný termín posunul na skorší dátum.  
Prítomní členovia rady JA SR sa zhodli, že viacero okolností môže spôsobiť problémy pri 
riadnom zabezpečovaní jarného termínu odbornej justičnej skúšky. Vzhľadom na to, že ide 
o obdobie pred Veľkou nocou, predsedníčka rady JA SR navrhla, aby sa jarný termín OJS 
presunul o dva týždne skôr, a to konkrétne tak, že písomná časť jarného termínu by sa 
konala 26.03.2019 a ústna časť by sa následne uskutočnila v dňoch 02. - 03.04.2019 a dala 
o tomto upravenom návrhu hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 216: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje jarný 
termín odbornej justičnej skúšky na rok 2019:  
Písomná časť OJS – 26.03.2019 - VSÚ, JČ, AS, SP, PČP;  
Ústna časť OJS – 02.04. - 03.04.2019 - VSÚ, JČ, AS, SP, PČP. 
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Predsedníčka rady informovala o tom, že jesenného termínu OJS by sa malo zúčastniť 35 PČP 
(oznámené z GP SR dňa 20.09.2018), 33 VSÚ a 4 asistenti sudcov Najvyššieho súdu SR 
(oznámené z MS SR dňa 25.09.2018). Ďalej uviedla, že počet účastníkov jesenného termínu 
OJS bude pravdepodobne vyšší ako 85 a vzhľadom k tomu bude potrebné navýšiť počet 
jedného dňa písomnej časti OJS na dva dni a ústnej časti OJS na tri dni.  
Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala počas jarného termínu OJS v roku 2018, že viacerí 
skúšobní komisári boli práceneschopní, alebo sa vzhľadom na pracovné povinnosti nemohli 
skúšky zúčastniť, predsedníčka rady navrhla, aby sa aj v súvislosti s ďalším bodom programu 
rada zaoberala rozšírením počtu skúšobných komisií na sedem komisií. 
Otvorila k tomuto bodu rozpravu.  
prof. Vojčík navrhol, aby sa urobili dva termíny vzhľadom na vysoké počty uchádzačov 
a nedostatok odborníkov, ktorí budú týchto uchádzačov skúšať. Nie je za návrh rozširovania 
počtu komisií. 
Dr. Odaloš uvítal návrh predsedníčky rady JA SR. Podľa jeho názoru nie je rozumné rozdeliť 
termíny ústnej a písomnej časti skúšok na dva dni, nakoľko to môže byť problém pre tých 
skúšobných komisárov a náhradných členov, ktorí majú neodkladné pracovné povinnosti. 
Považuje za rozumné, aby sa predbežne stanovil jesenný termín písomnej a ústnej časti 
skúšky a následne v prípade potreby by sa tento upravil.  
Dr. Szabó uviedol, že prokuratúra nebude produkovať postupne čakateľov, ale nárazovo 
a teda počet právnych čakateľov prokuratúry bude v určitú dobu vždy vyšší, preto by bolo 
vhodné deliť odbornú justičnú skúšku na dva dni. Neodmieta ale a priori myšlienku o tom, či 
rozšíriť počet skúšobných komisií. 
Riaditeľ akadémie upozornil prítomných členov rady JA SR, že z hľadiska riadneho 
praktického zabezpečenia je problém pri účasti jednotlivých skúšobných komisárov, ktorí sú 
vo výkone, a teda návrh predsedníčky sa mu zdá vhodný. Podľa jeho názoru, s tým súvisí aj 
potreba vyberať za členov skúšobných komisií odborníkov a sledovať aj ich záujem na 
participovaní na vzdelávaní a skúškach budúcich sudcov a prokurátorov.  
Viacerí prítomní členovia rady JA SR sa následne zhodli na tom, že je potrebné stanoviť 
termín aspoň predbežne a to podľa predloženého návrhu a prípadné zmeny sa budú riešiť ad 
hoc. Predsedníčka rady dala o tomto návrhu hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 217: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje jesenný 
termíny odbornej justičnej skúšky v roku 2019:  
Písomná časť - 08.10.2019 - VSÚ, JČ, AS, SP, PČP;  
Ústna časť - 15.10. - 16.10.2019 - VSÚ, JČ, AS, SP, PČP.  
 
3. Vyhlásenie volieb na predsedu, členov skúšobných komisií a náhradníkov 
Predsedníčka rady zopakovala, že je vhodné rozšírenie počtu skúšobných komisií, čo 
potvrdila aj diskusia k predchádzajúcemu bodu programu. Navrhla, aby sa pragmaticky 
prihliadalo k tomuto jej návrhu. Pripomenula prítomným, že aj vzhľadom na prebiehajúci 
legislatívny proces nepriamej novelizácie zákona o Justičnej akadémii, je potrebné, aby bola 
akadémia pripravená na všetky možné situácie, a aby rada JA SR pristúpila k vyhláseniu 
voľby, v súlade so Štatútom a Volebným poriadkom na predsedov, členov skúšobných 
komisií a náhradných členov. Následne otvorila diskusiu k tomuto bodu programu.  
Dr. Pospíšil sa predsedníčky rady JA SR opýtal, v akom rozsahu sa týka akadémie navrhovaná 
zmena zákona o Ústavnom súde, dotýkajúca sa aj Justičnej akadémie SR.  
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že návrh sa dotýka aj odbornej justičnej skúšky pre všetkých 
zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere v pozícii radca. Tieto osoby, aj keď majú 
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právnické vzdelanie, nebudú to osoby, ktoré sú teraz cieľovou skupinou akadémie pri 
zabezpečovaní ich justičnej skúšky. 
Viacerí prítomní sa zhodli, že je to rozumné, aby sa počet komisií zvýšil, ale je potrebné, aby 
šlo o odborníkov v danej oblasti. Rovnako je ale dôležité, aby bol aj dostatočný počet 
náhradníkov komisií.  
Dr. Greguš sa vzhľadom na uvedené opýtal, do akej miery ide o pravidelné ospravedlňovanie 
sa z účasti komisárov na skúškach a či je možné to vyriešiť technicky inak.  
Predsedníčka rady uviedla, že nejde o pravidelné ospravedlňovanie sa a spolu s Dr. Szabóom 
a riaditeľom akadémie sa zhodli na tom, že je nedostatočný počet komisárov vzhľadom na 
počet účastníkov a samotný časový priebeh skúšky.  
Dr. Odaloš poznamenal, že je potrebné vnímať túto zmenu aj vo vzťahu k hodnoteniu 
písomnej časti skúšky.  
Dr. Tichý v diskusii uviedol, že podľa jeho názoru je potrebné zamerať sa aj na to, aby bolo 
skúšanie objektívne vo všetkých komisiách, bez ohľadu na to, koľko komisií bude mať 
akadémia pri zabezpečovaní OJS k dispozícií. Za negatívnu stránku ale považuje kvalitu 
členov skúšobných komisií, ak sa zvýši počet komisií.  
Prítomní členovia sa zhodli, že je naozaj potrebné sa zamerať na výber členov skúšobných 
komisií podľa ich kvality.  
Dr. Pospíšil prezentoval názor, či práve tieto problémy nie sú dôvodom na to, aby sa otvoril 
zákon o Justičnej akadémii, alebo v inom relevantnom právnom predpise, kde by sa to malo 
primárne upraviť.  
Prítomní sa zhodli na tom, že to nie je možné riešiť zákonom, je to otázka týkajúca sa 
zodpovednosti osoby skúšobného komisára.  
Predsedníčka rady uzatvorila diskusiu a skonštatovala, že bol prejavený konsenzus o rozšírení 
počtu skúšobných komisií.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 218: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR 
schvaľuje rozšírenie počtu skúšobných komisií na 7 a odporúča predsedníčke Rady JA SR 
vstúpiť do rokovania so subjektmi, oprávnenými predkladať návrhy na predsedov a členov 
skúšobných komisií a ich náhradníkov (Súdna rada SR, minister spravodlivosti SR, 
generálny prokurátor SR, rada prokurátorov SR). 
 
Následne predsedníčka rady JA SR uviedla, že v zmysle čl. IV ods. 4 a ods. 5 Štatútu ako aj             
čl. II ods. 1-5 Volebného poriadku navrhuje vyhlásenie voľby s tým, že lehota na predloženie 
návrhov by bola dňa 05.11.2018 do 14,00 hod., otváranie obálok komisiou by prebiehalo 
v niektorom z dní 06.11.– 09.11.2018. Nakoniec predsedníčka rady JA SR navrhla, aby sa 
predmetná voľba uskutočnila na decembrovom zasadnutí rady JA SR.  
Následne dala predsedníčka rady JA SR o tomto návrhu hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 219: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR 
vyhlasuje voľby na predsedu a členov skúšobnej komisie č. 7 a päť 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 05. november 2018 do 14,00 hodiny. Voľby sa uskutočniana 
30. zasadnutí Rady JA SR v Pezinku, ktorého termín bude oznámený dodatočne. Kancelária 
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akadémie administratívne spracuje vyhlásené voľby bezprostredne po zasadnutí rady JA 
SR.  
 
4. Návrh legislatívnej komisie na schválenie zmien Skúšobného poriadku Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky 
Predsedníčka rady informovala prítomných o tomto bode programu a pripomenula 
ostatným, že na predchádzajúcemu zasadnutí boli v Skúšobnom poriadku zapracované 
viaceré zmeny, so zapracovaním všetkých prerokovaných návrhov a záverov prijatých na 
ostatnom zasadnutí rady JA SR. Upozornila, že niektoré otázky ostali z predchádzajúceho 
zasadnutia ešte otvorené a odovzdala slovo predsedovi legislatívnej komisie rady JA SR, aby 
prezentoval návrhy legislatívnej komisie, ktorá bola poverená dopracovaním návrhu na 
definovanie oblastí práva.  
Prof. Vojčík sa poďakoval predsedníčke rady JA SR za slovo a členom rady JA SR ozrejmil, že 
v zmysle predloženého materiálu boli pripomienky z predchádzajúceho zasadnutia rady JA SR 
spracované a doplnené o ďalšie návrhy spracované riaditeľom akadémie a doc. Csachom. 
Podrobne prítomným členom rady JA SR ozrejmil rozsah zmien a navrhol zaoberať sa aj tým, 
ako zosúladiť jednotlivé oblasti práva. 
Riaditeľ akadémie uviedol, že bolo dôvodné urobiť určité zmeny tak, aby jednotlivé právne 
odvetvia boli proporčne a logicky rozdelené. Podrobne vysvetlil záujem na tom, aby sa 
zosúladili niektoré právne odvetvia do teraz existujúcich oblastí a tiež, aby sa niektoré oblasti 
doplnili aj vzhľadom na praktické zameranie a súvis s inými právnymi odvetviami.  
V diskusii sa následne členovia rady JA SR zhodli na tom, že je problematické robiť veľké 
presuny, a to vzhľadom na to, že niektoré právne odvetvia sa prekrývajú s viacerými 
právnymi odvetviami a je otázne, v akom rozsahu je možné presúvať otázky na ústnu časť 
z jednej oblasti do druhej, resp. či je nevyhnutné ponechávať všetky otázky tak, aby nedošlo 
k situácii, že sa vynechajú témy, ktoré sú naozaj prakticky potrebné pre výkon funkcie, na 
ktorú sa uchádzači pripravujú  a uprednostnené budú také otázky, ktoré nemajú v praxi pre 
uchádzača význam. Vzhľadom na uvedené sa prítomní zhodli, že je potrebné vytvoriť 
vyvážený systém otázok a oblastí, v ktorej sú zaradené.  
Predsedníčka rady JA SR na základe diskusie navrhla, aby sa zmena týkajúca oblastí práva vo 
vzťahu k obsahu otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky presunula na novembrové 
zasadnutie rady JA SR.  
Vzhľadom na to, že už neboli vznesené ďalšie pripomienky predsedníčka rady JA SR ukončila 
diskusiu k tomuto bodu programu a dala o ňom hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 220: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
schvaľuje Skúšobný poriadok Justičnej akadémie Slovenskej republiky s účinnosťou od 
01.01.2019. 

 
5. Rôzne 

Informácia riaditeľa akadémie o príprave Študijného plánu vzdelávania pre rok 2019  
Predsedníčka rady JA SR k poslednému bodu programu uviedla, že sa jedná o informáciu 
týkajúcu sa stavu prípravy Študijného plánu pre rok 2019 a odovzdala slovo riaditeľovi 
akadémie.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že prípravné práce na Študijnom pláne pre rok 2019 boli zahájené 
dňa 03.07.2018, skladba a štruktúra Študijného plánu aj v nadväznosti na implementáciu 
projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu bola zodpovednými osobami 
prerokovaná dňa 24.08.2018. Následne bola prvá pracovná verzia prerokovaná dňa 
19.09.2018 a finálna verzia bola predložená dňa 28.09.2018. Riaditeľ akadémie ďalej 
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zdôraznil, že vo vzťahu k plneniu zámeru projektu zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu je 
potrebné, aby sa zvýšil počet niektorých vzdelávacích podujatí tak, aby sa odzrkadlila kvalita 
vzdelávacieho procesu, nielen pokiaľ ide o obsah vzdelávacích podujatí, ale aj ich lektorské 
zabezpečenie.   
Nakoniec riaditeľ akadémie uviedol, že predloženie Študijného plánu pre rok 2019 členom 
rady JASR a následné schválenie Študijného plánu pre rok 2019 je plánované na                              
29. zasadnutí Rady akadémie v novembri 2018. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Predsedníčka rady ukončila prvý deň 28. zasadnutia rady JA SR, poďakovala všetkým 
prítomným a uviedla, že ďalšie otázky, ktoré boli v rámci diskusie vznesené, v rámci prvého 
dňa zasadnutia k bodu 4 a 5 programu, budú predmetom druhého dňa zasadnutia.  
 

Druhý deň, 04.10.2018, 
28. (výjazdového) zasadnutia Rady JA SR vo VaRC Krpáčovo 

 
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 
JUDr. Jozef Janík, 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 
 
Predsedníčka rady JA SR privítala prítomných členov a zástupcov akadémie na pokračovaní 
28. (výjazdového) zasadnutia rady JA SR a oboznámila ich so zostávajúcim programom 
rokovania v rámci programu schváleného Uznesením č. 214 zo dňa 03.10.2018: 
 
5. Rôzne 

Informácia riaditeľa akadémie o príprave Študijného plánu vzdelávania pre rok 2019  
Predsedníčka rady navrhla, aby sa na budúcom zasadnutí prerokovala finálna verzia 
Študijného plánu na rok 2019. Na zabezpečenie toho predsedníčka rady navrhla, aby sa za 
tým účelom pozreli hodnotiace hárky, konkrétne požiadavky cieľovej skupiny na témy 
vzdelávacích podujatí, hodnotenie lektorov a tiež kvality obsahu podujatí a to, či a do akej 
miery sa požiadavky vo vzdelávacom procese zohľadnili. Ďalej predsedníčka rady JA SR 
uviedla, že  v lehote dvoch týždňov boli tieto podrobnosti zaslané každému z členov rady. 
Riaditeľ akadémie apeloval na to, aby bola zvýšená kvalita vzdelávacích podujatí a to, aby na 
to prihliadali aj členovia rady JA SR. 
Predsedníčka rady uviedla, že schvaľovanie Študijného plánu bude predmetom ďalšieho 
zasadnutia rady JA SR.  
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V rámci bodu Rôzne a na základe diskusie k bodu 4 schváleného programu otvorila 
predsedníčka rady JA SR  diskusiu k problematike revízie otázok na ústnu časť odbornej 
justičnej skúšky. 
Predsedníčka rady navrhla, aby sa revízia otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky 
uskutočnila plošne, s tým, že za každú oblasť v rámci revízie otázok by mal byť niekto 
zodpovedný. Súčasne navrhla, že by to mali byť členovia rady, konkrétne za oblasť 
občianskeho práva ona ako predsedníčka skúšobnej komisie č. 3 a prof. Vojčík ako člen 
skúšobnej komisie č. 4, ďalej Dr. Bargel by zodpovedal za revíziu otázok z oblasti trestného 
práva spoločne s Dr. Odalošom a Dr. Szabóom, za oblasť obchodného práva by boli 
zodpovední Dr. Greguš a Dr. Pospíšil, a nakoniec za revíziu otázok v rámci oblasti ústavného 
práva by mal byť zodpovední Dr. Tichý a Dr. Greguš. 
Prítomní členovia rady sa spoločne v diskusii zhodli na tom, že zodpovedný člen za jednotlivé 
oblasti si zvolí konkrétny spôsob, akým bude postupovať pri kontrole a doplnení otázok, 
samozrejme, predpokladá sa, že do procesu by sa zapojili aj skúšobní komisári pre danú 
oblasť práva. Výsledky revízie budú predložené do 31.10.2018 legislatívnej komisii rady JA SR 
a predseda legislatívnej komisie rady JA SR výsledok revízie spracuje tak, aby ho mali 
členovia rady k dispozícii na nasledujúcom zasadnutí rady JA SR. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
6. Záver 
Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným a oznámila termín                  
29. zasadnutia Rady akadémie, ktoré sa uskutoční dňa 12. novembra 2018 o 13,00 hod. 
v priestoroch Justičnej akadémie SR v Pezinku.  
 
V Krpáčove dňa 04.10.2018 
 
 
 
Spísala: Mgr. Dominika Zavadová 
 
 
Overil: JUDr. Roman Greguš 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 
 
 


