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Zápisnica 
z 29. zasadnutia Rady JA SR v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku 

dňa 12.11.2018 so začiatkom o 13,00 hodine 
 

Prítomní členovia Rady:  
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka rady 
JUDr. Jozef Janík, člen rady 
JUDr. Jarmila Urbancová, členka rady 
JUDr. Roman Greguš, člen rady 
JUDr. Jozef Szabó, 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 
 
Ospravedlnení: 
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady 
JUDr. Peter Odaloš, člen rady 
JUDr. Edita Bakošová, členka rady 
 
Navrhnutý program:  

1. Otvorenie 
2. Dodatočná voľba člena skúšobnej komisie č. 5 
3. Schválenie Študijného plánu vzdelávania pre rok 2019 
4. Návrh legislatívnej komisie na schválenie zmien otázok na ústnu časť odbornej justičnej 

skúšky 
5. Rôzne 

- Informácia riaditeľa akadémie o vyhodnotení jesenného termínu odbornej justičnej 
skúšky  

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 7 členovia z celkového 
počtu 10 členov, nakoľko sa JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady, JUDr. Peter Odaloš, člen 
rady a JUDr. Edita Bakošová, členka rady, sa ospravedlnili, a rada JA SR je uznášania schopná.  
 
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 29. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Vzhľadom na to, že neboli vznesené žiadne 
doplňujúce návrhy, predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných k hlasovaniu o predloženom 
návrhu programu 29. zasadnutia rady JA SR.  
Hlasovanie:  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 220: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila predložený 
program rokovania 29. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc. 
a vyzvala prítomných k hlasovaniu o tomto bode.  
Hlasovanie: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 221: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila prof. JUDr. 
Petra Vojčíka, CSc. za overovateľa zápisnice z 29. zasadnutia rady JA SR. 
 
2. Dodatočná voľba predsedov, členov a náhradníkov skúšobných komisií 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala, že z dôvodu opakovaného nezvolenia 
člena skúšobnej komisie č. 5 pre oblasť občianskeho práva bola dňa 12.09.2018 vyhlásená 
dodatočná voľba na obsadenie predmetnej pozície. Všetky relevantné oslovené subjekty 
vzhľadom na schválenú paritu (Generálny prokurátor SR, Rada prokurátorov SR) predložili 
návrhy na kandidátov v stanovenej lehote, t. j. do 04.10.2018 do 12,00 hod.  
Predsedníčka rady JA SR ďalej uviedla, že dňa 08.10.2018 sa uskutočnilo otváranie obálok za 
jej prítomnosti, za prítomnosti člena rady JA SR (dr. Szabó), riaditeľa akadémie a zástupcu 
riaditeľa akadémie. Prítomní predložený návrh zo dňa 04.10.2018 prekontrolovali 
a skonštatovali, že navrhnutý kandidát nespĺňa potrebné náležitosti pre zaradenie do voľby, 
nakoľko neobsahuje potrebné náležitosti v zmysle čl. II. ods. 4 písm. e) (prehľad publikačnej 
činnosti, prehľad prednáškovej činnosti v prospech akadémie alebo prehľad inej odbornej 
pedagogickej činnosti kandidáta). Navrhnutý kandidát bol v tejto súvislosti dňa 17.10.2018 
písomne (e-mailom) oslovený s možnosťou doplnenia predložených materiálov k voľbe, na 
čo odpovedal telefonicky a následne aj písomne v ten istý deň, že materiál nedoplní 
z dôvodu absencie predmetných činností. Dňa 05.11.2018 bol navrhnutý kandidát oslovený 
ohľadne možnej účasti a osobnej prezentácie na 29. zasadnutí rady JA SR, z ktorej sa v ten 
istý deň telefonicky a následne aj písomne (e-mail) ospravedlnil. Po uvedení týchto 
informácií otvorila predsedníčka rady JA SR diskusiu k tomuto bodu programu. 
Dr. Szabó skonštatoval, že ako zástupca prokurátorského stavu má vedomosť o návrhu 
kandidáta na člena skúšobnej komisie č. 5 za oblasť občianskeho práva, súčasne ale požiadal 
predsedníčku rady JA SR, aby prítomných informovala o spôsobe riešenia tejto situácie.  
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že hoci boli dodané ďalšie návrhy v súvislosti s voľbou 
členov skúšobnej komisie č. 7, nie sú splnené zákonné lehoty na to, aby bolo možné medzi 
kandidátov na člena skúšobnej komisie č. 5 zaradiť aj neskôr navrhnutých kandidátov. Okrem 
toho, predsedníčka rady JA SR zdôraznila, že na decembrovom zasadnutí rady je plánovaná 
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voľba členov novej skúšobnej komisie č. 7, avšak vzhľadom na nedostatok navrhnutých 
kandidátov, je pravdepodobné, že sa voľba neuskutoční a bude potrebné vyhlásiť novú 
voľbu, o tom ale bude potrebné viesť diskusiu až na ďalšom zasadnutí.  
V diskusii sa prítomní členovia rady JA SR zhodli, že v zmysle zákonných požiadaviek ako aj 
podľa podzákonných podmienok, je potrebné voľbu vykonať, aj napriek tomu, že podľa 
vyššie uvedeného nespĺňa navrhnutý kandidát všetky zákonné predpoklady na výkon funkcie 
člena skúšobnej komisie.  
Predsedníčka rady JA SR z dôvodu zabezpečenia ďalšieho priebehu zasadnutia navrhla za 
členov Volebnej komisie: Dr. Urbancovú, dr.Szaba a Dr. Pospíšila. Kandidáti s kandidatúrou 
súhlasili a predsedníčka rady následne dala hlasovať jednotlivo za každého navrhnutého 
člena volebnej komisie. 
Hlasovanie za Dr. Urbancovú: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie za dr. Szaba: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie za Dr. Pospíšila: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 222: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila členov 
volebnej komisie v zložení: JUDr. Jarmila Urbancová, dr. Szabó, JUDr. Branislav Pospíšil. 
 
Volebná komisia si následne zo svojich členov zvolila predsedníčku JUDr. Jarmilu Urbancovú, 
čo následne oznámila členom rady JA SR.  
 
Predsedníčka rady JA SR 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. Urbancová, predsedníčka volebnej komisie, prítomným, že 
rozdaných a odovzdaných bolo 7 hlasovacích lístkov. Predsedníčka volebnej komisie ďalej 
uviedla, že navrhnutý kandidát získal v tajnej voľbe iba jeden hlas a teda nezískal dostatočný 
počet hlasov, aby sa stal členom skúšobnej komisie č. 5.  
Uznesenie č. 223: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada nezvolila 
navrhnutého kandidáta za člena skúšobnej komisie č. 5 pre oblasť občianskeho práva. 
 
3. Schválenie Študijného plánu vzdelávania pre rok 2019 
Predsedníčka rady informovala prítomných o predloženom návrhu Študijného plánu pre rok 
2019 za jednotlivé katedry (katedra súkromného práva „KSP“ a katedra verejného práva 
„KVP“), ktorý im bol zaslaný elektronicky dňa 05.11.2018, s tým, že následne odovzdala slovo 
riaditeľovi akadémie.  
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o počtoch navrhnutých vzdelávacích podujatí aj 
v súvislosti s implementáciou projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov 
a justičných zamestnancov“ z OP EVS.  
Následne predsedníčka rady otvorila k tomuto bodu programu rozpravu. 
Dr. Urbancová navrhla za lektorov podujatia za KVP č. 43 „Aplikačné problémy rozhodovania 
v sociálnych veciach“ doplniť dr. Nevedelovú a dr. Gajdošíkovú s tým, že prvý deň podujatia 
bude venovaný konaniam pred orgánmi verejnej správy v sociálnych veciach a druhý deň 
problematike správnych žalôb v sociálnych veciach. Súčasne požiadala o rozšírenie 
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Študijného plánu na rok 2019 o jednodňový seminár v Pezinku týkajúci sa problematiky 
sociálneho zabezpečenia (starobné dôchodky, invalidné dôchodky, ďalšie dávky sociálneho 
a zdravotného zabezpečenia) poprípade problematiku sociálnej pomoci a sociálnych služieb 
s rovnakými lektormi, resp. s obmenou lektorov, za ktorých navrhuje dr. Závadskú a dr. 
Zajacovú pod názvom „Systém sociálneho zabezpečenia – hmotnoprávne a procesnoprávne 
aspekty“. 
Dr. Bajánková požiadala, aby pri vzdelávacích podujatiach za KSP č. 3, 6, 9 bola dr. Elena 
Kováčová nahradená zo zdravotných dôvodov iným lektorom. Za lektora bol po diskusii s dr. 
Urbancovou navrhnutý dr. Rumana.  
Dr. Bajánková ďalej navrhla pri podujatí za KSP č. 21 namiesto seba ako lektorku, dr. 
Trubanovú, ktorá predmetné podujatie lektorovala aj v roku 2018. Pri podujatí za KSP č. 26 
navrhuje doplniť k lektorom aj sudcu zo SR špecializujúceho sa na problematiku pracovného 
práva. Navrhovaný lektor by mal byť predseda kolégia krajského súdu (KS B. Bystrica, KS 
Trenčín), resp. sudca okresného súdu (OS Zvolen, OS Piešťany, OS Topoľčany). V rámci 
podujatia KSP č. 34 navrhuje doplniť lektorský zbor aj od dr. Urbana, predsedu 
občianskoprávneho kolégia KS Žilina. Pri podujatí KVP č. 30 je dôvodná účasť sudkyne ESĽP 
z dôvodu podrobného rozboru aktuálnej judikatúry ESĽP z pohľadu sudcu, preto navrhla 
predsedníčka rady JA SR doplnenie lektorov predmetného podujatia o Dr. Poláčkovú.  
Prof. Vojčík navrhuje pri podujatí KSP č. 37 upraviť názov nasledovne: „Spory v oblasti práva 
duševného vlastníctva a nekalej súťaže“ a pri podujatí KSP č. 22 upraviť názov nasledovne: 
„Následky neplatnosti právnych úkonov (bezdôvodné obohatenie)“. Prof. Vojčík ďalej 
navrhol, že na základe záujmu cieľovej skupiny je možné doplniť k podujatiu KSP č. 69 aj 
podujatia obdobného charakteru v regiónoch. Pri podujatí KVP č. 1 – 3 do budúceho 
zasadnutia navrhuje doplniť konkrétne mená lektorov uvedených podujatí. V tejto súvislosti 
upozornil na neprimeraný rozsah samotného podujatia v oblasti občianskeho práva 
a európskeho a medzinárodného práva.  
Riaditeľ akadémiu uviedol, že sa jedná o 4-dňové podujatia v zmysle Obsahovej náplne 
vzdelávania justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry.  
Dr. Bajánková a prof. Vojčík zhodne navrhujú pri podujatiach č. 64, č. 65, č. 66, č. 67 upraviť 
názov tak, že slovo „rekodifikácia“ z názvu „Rekodifikácia/Veľká novela Občianskeho 
zákonníka z pohľadu sudcov (I. – IV.)“ sa vypúšťa a nový názov podujatia bude „Veľká novela 
Občianskeho zákonníka z pohľadu sudcov (I. – IV.)“. 
Oslovením vyššie navrhnutých lektorov poveruje rada JA SR za KSP odborného garanta dr. 
Svitanu v súčinnosti s riaditeľom akadémie a za KVP dr. Čentéšovú, vedúcu katedry 
verejného práva, v lehote do 19.11.2018. Zodpovední zamestnanci JA SR následne 
informáciu postúpia riaditeľovi akadémie.  
Dr. Pospíšil uviedol, že veľa podujatí sa opakuje a že do budúcna by bolo vhodné doplniť 
návrh Študijného plánu pre príslušný rok o výsledky z hodnotiacich dotazníkov ku 
konkrétnemu podujatiu. S uvedeným vyjadril súhlas aj dr. Greguš. Riaditeľ akadémie uviedol, 
že pri vyhodnocovaní podujatí sa jedná o zásadné veci, a tieto sú zohľadňované aj pri 
príprave Študijného plánu, ale berie na vedomie, že aj členovia rady majú záujem o dané 
informácie, ktoré im budú poskytnuté.  
 
V súvislosti s vyššie uvedenými doplneniami lektorského zboru riaditeľ akadémie požiadal 
o možné doplnenie Študijného plánu na ďalšom zasadnutí rady JA SR.  
Predsedníčka rady JA SR uzavrela rozpravu k danému bodu programu a dala o ňom hlasovať. 
 
Hlasovanie: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 224: Rada schvaľuje Študijný plán na rok 2019 s pripomienkami vznesenými 
v diskusii a s výhradou, že doplnenie navrhovaných zmien lektorov sú vedúca katedry 
a odborný garant pre oblasť súkromného práva povinní zabezpečiť v lehote do 5 dní od 
prijatia tohto uznesenia.  

  
4. Schválenie návrhu legislatívnej komisie na schválenie zmien otázok na ústnu časť 
odbornej justičnej skúšky 
Predsedníčka rady JA SR informovala o ďalšom bode programu zasadnutia a požiadala prof. 
Vojčíka, predsedu legislatívnej komisie rady JA SR, o podanie podrobnej informácie k tomuto 
bodu programu. 
Prof. Vojčík uviedol, že v zmysle bodu 5 ostatného zasadnutia rady JA SR boli jednotliví 
členovia rady JA SR zaviazaní povinnosťou revízie otázok pre ústnu časť odbornej justičnej 
skúšky. V tejto súvislosti upozornil prof. Vojčík prítomných členov rady JA SR, že nie je možné 
uzatvoriť tento bod programu prijatím zmien v otázkach na ústnu časť OJS na tomto 
zasadnutí. Ďalej upozornil, že otázky z práva Európskej únie a práva Európskych 
spoločenstiev sa dotýkajú všetkých oblastí práva a súvisia aj s ďalšími odvetviami práva, 
ktoré sú premetom odbornej justičnej skúšky, a preto nie je potrebné uvádzať toto právne 
odvetvie do jednotlivých oblastí priamo v názve. Predseda legislatívnej komisie vzhľadom na 
uvedené navrhol úpravu čl. 5 ods. 4 Skúšobného poriadku.  
Predsedníčka rady otvorila rozpravu k tomuto bodu.  
Hlasovanie: 
ZA: 7  
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 225: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila zmenu v čl. 5 
ods. 4 Skúšobného poriadku. 

 
Predsedníčka rady JA SR ďalej uviedla, že vzhľadom na potrebu vykonania finálnych zmien 
v znení otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky je potrebné predložiť tieto návrhy 
znenia nových otázok v termíne do 23.10.2018 do 24:00 hod.  
Predsedníčka rady JA SR súčasne navrhla, že členovia rady, ktorí boli zodpovední za prípravu 
zmien v zmysle bodu 5 októbrového zasadnutia rady JA SR, budú zodpovední za rovnaké 
oblasti, teda za oblasť občianskeho práva ona ako predsedníčka skúšobnej komisie č. 3 
a prof. Vojčík ako člen skúšobnej komisie č. 4, ďalej Dr. Bargel spoločne s Dr. Odalošom a Dr. 
Szabóom by opätovne zodpovedali za finálnu revíziu otázok z oblasti trestného práva, za 
oblasť obchodného práva by boli zodpovední Dr. Greguš, Dr. Pospíšil a Dr. Hulla a nakoniec 
za finálnu revíziu otázok v rámci oblasti ústavného práva budú zodpovední Dr. Tichý a Dr. 
Greguš. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
5. Rôzne 
Informácia riaditeľa akadémie o vyhodnotení jesenného termínu odbornej justičnej skúšky  
Riaditeľ akadémie prítomných informoval v súvislosti so zaslaným vyhodnotením písomnej 
časti odbornej justičnej skúšky konanej dňa 09.10.2018 o podrobných výsledkoch jesenného 
termínu.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že písomnej časti odbornej justičnej skúšky konanej dňa 
09.10.2018 sa zúčastnilo 49 účastníkov, pričom celkovo neprospelo 18 účastníkov. Test 
vypracovávalo 43 účastníkov, z toho 13 účastníkov neprospelo, 29 účastníkov prospelo 
a jeden účastník prospel s vyznamenaním. Na vypracovaní trestného rozhodnutia sa 
zúčastnilo 38 účastníkov, z toho neprospeli šiesti účastníci, 28 účastníkov prospelo a 4 
účastníci prospeli s vyznamenaním. Rozhodnutie v inej ako trestnej veci vypracovávalo 42 
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účastníkov, z toho neprospeli 4 účastníci, prospelo 35 účastníkov a 3 účastníci prospeli 
s vyznamenaním.  
Na ústnej časti odbornej justičnej skúšky konanej dňa 16. októbra 2018 sa zúčastnilo 22 
účastníkov, z toho 15 vyšších súdnych úradníkov a 7 asistentov sudcu Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky. V tento deň sa z dôvodu práceneschopnosti ústnej časti nezúčastnili 3 
účastníci a 8 účastníkov sa nezúčastnilo z dôvodu, že dňa 09. októbra 2018 neprospeli na 
písomnej časti. Z celkového počtu 22 zúčastnených osôb prospeli s vyznamenaním 3 
účastníci (2 VSÚ, 1 AS NS SR), prospelo 15 účastníkov (9 VSÚ, 6 AS NS SR) a neprospeli 4 vyšší 
súdni úradníci.  
Na ústnej časti odbornej justičnej skúšky konanej dňa 17. októbra 2018 sa zúčastnilo 15 
účastníkov, z toho 13 vyšších súdnych úradníkov a 2 právni čakatelia prokuratúry. V tento 
deň sa z dôvodu práceneschopnosti ústnej časti nezúčastnilo 5 účastníkov a 9 účastníkov sa 
nezúčastnilo z dôvodu, že dňa 09. októbra 2018 neprospeli na písomnej časti. Z celkového 
počtu 15 zúčastnených osôb prospeli s vyznamenaním 2 účastníci (1 VSÚ, 1 PČP), prospelo 8 
účastníkov (7 VSÚ, 1 PČP) a neprospeli 5 vyšší súdni úradníci. 
Na záver tohto bodu programu riaditeľ akadémie zhrnul celkové vyhodnotenie ústnej časti 
jesenného termínu odbornej justičnej skúšky. Ústnej časti odbornej justičnej skúšky sa spolu 
za obidva dni, teda 16.-17.10.2018, zúčastnilo 37 účastníkov, pričom z dôvodu 
práceneschopnosti sa ústnej časti nezúčastnilo spolu za obidva dni 8 účastníkov. Z celkového 
počtu 37 účastníkov, ktorí sa zúčastnili ústnej časti za obidva dni, prospelo s vyznamenaním 5 
účastníkov (3 VSÚ, 1 AS NS SR, 1 PČP), prospelo 23 účastníkov (16 VSÚ, 6 AS NS SR, 1 PČP) 
a neprospelo 9 účastníkov (VSÚ).  
Riaditeľ akadémie na záver zdôraznil, že vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že 
pripravenosť účastníkov na jesennom termíne odbornej justičnej skúšky je nižšia ako na 
jarnom alebo mimoriadnom termíne odbornej justičnej skúšky a možno povedať, že najviac 
sa nedostatok prípravy odzrkadľuje na účastníkoch, ktorí pôsobia na súdoch ako vyšší súdni 
úradníci.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
prof. Vojčík navrhol prítomným vyhlásenie opakovanej voľby na člena skúšobnej komisie č. 5 
za oblasť občianskeho práva na dnešnom zasadnutí nielen z dôvodu potreby kompletizácie 
skúšobnej komisie č. 5, ale aj z dôvodu zabezpečenia riadnej realizácie vzdelávacích aktivít 
v Študijnom pláne pre rok 2019 a príprav jarného termínu odbornej justičnej skúšky.  
Predsedníčka rady prítomných vyzvala k rozprave s tým, že prítomní sa zhodli na uvedenom 
návrhu a súhlasia s vyhlásením opakovanej voľby. 
Hlasovanie: 
ZA: 7  
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 226: 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 12.12.2018 do 12,00 hodiny. 
 
Termín 30. zasadnutia Rady akadémie: 
Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným a oznámila termín 
ďalšieho 30. zasadnutia Rady akadémie, ktoré sa uskutoční dňa 04.12.2018 o 10,00 hod. 
v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku.  
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V Pezinku dňa 12.11.2018 
 
 
Spísala: Mgr. Dominika Zavadová, PhD. 
 
 
Overil: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.  
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


