Spr. 65/2019

Zápisnica
z 31. zasadnutia Rady JA SR dňa 12. februára 2019 v Pezinku
Prítomní členovia Rady:
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka rady
JUDr. Martin Bargel, člen 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
Ospravedlnení:
JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen rady
JUDr. Boris Tóth, člen rady
Navrhnutý program:
1. Otvorenie
2. Voľba podpredsedu Rady Justičnej akadémie
3. Dodatočná voľba predsedov, členov a náhradníkov skúšobných komisií č. 5 a č. 7
4. Komplexné organizačné zabezpečenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky
5. Schválenie pedagogického dozoru na jarnom termíne odbornej justičnej skúšky
6. Návrh legislatívnej komisie na schválenie Kritérií na výber spisov do databázy Justičnej
akadémie Slovenskej republiky
7. Návrh na schválenie Výročnej správy za rok 2018
8. Rôzne
Informácia riaditeľa akadémie o vyhodnotení plnenia príjmov a čerpaní výdavkov za rok
2018 a o schválenom rozpočte pre rok 2019
Návrhu riaditeľa akadémie na výber externého člena pedagogického zboru
9. 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 9 členov, nakoľko sa členovia rady JA SR, JUDr. Jaroslav Chlebovič z pracovných
dôvodov a JUDr. Boris Tóth zo zdravotných dôvodov, vopred ospravedlnili a rada JA SR je
uznášania schopná.
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 31. zasadnutia rady JA SR a
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené
žiadne doplňujúce návrhy, predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných k hlasovaniu
o predloženom návrhu programu 31. zasadnutia rady JA SR.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 233: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila predložený
program rokovania 31. zasadnutia rady JA SR.
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice JUDr. Jozefa Szabóa a vyzvala
prítomných k hlasovaniu.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Uznesenie č. 234: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila JUDr. Jozefa
Szabóa za overovateľa zápisnice z 31. zasadnutia rady JA SR.
2. Voľba podpredsedu Rady akadémie
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala, že z dôvodu opätovného zvolenia za člena
rady JA SR a vzdania sa členstva v rade JA SR Dr. Bargela, je potrebné uskutočniť voľbu
podpredsedu rady JA SR. Pri voľbe predsedu a podpredsedu rady JA SR je potrebné dodržať
postup v súlade s platnou právnou úpravou, a to konkrétne postupovať podľa § 7 písm. c)
Zákona č. 548/2003 Z. z., čl. II. ods. 2 a 3 Štatútu a čl. 8 Rokovacieho poriadku, ktoré boli
členom rady JA SR zaslané elektronicky ako súčasť materiálu zasielaného pred zasadnutím
rady. Členovia rady JA SR boli súčasne elektronicky dňa 05.02.2019 informovaní o možnosti
predloženia návrhov kandidátov na podpredsedu rady.
Vzhľadom na to, že nebol predložený žiaden návrh zo strany členov rady JA SR, predsedníčka
rady navrhla na zasadnutí za podpredsedu rady JA SR Dr. Bargela. Tento návrh bol
podporený aj ostatnými prítomnými členmi rady JA SR.
Menovaný kandidát vyjadril súhlas s kandidatúrou.
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných, že vzhľadom na to, že ide o zasadnutie,
kde je v programe viacero bodov týkajúcich sa voľby, vyzvala prítomných na voľbu členov
Volebnej komisie pre všetky voľby na 31. zasadnutí rady JA SR. Ako kandidáti boli navrhnutí
Dr. Pospíšil, prof. Vojčík, Dr. Odaloš.
Menovaní kandidáti prejavili súhlas s kandidatúrou. Následne pristúpili prítomní
k hlasovaniu, jednotlivo za každého kandidáta.
Hlasovanie za Dr. Pospíšila
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
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Hlasovanie za prof. Vojčíka
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Hlasovanie za Dr. Odaloša
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Uznesenie č. 235: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila členov
volebnej komisie v zložení: Dr. Pospíšil, prof. Vojčík, Dr. Odaloš
Predsedníčka rady vyzvala členov volebnej komisie, aby si spomedzi seba zvolili predsedu.
Volebná komisia si zo svojich členov zvolila predsedu prof. Vojčíka, čo následne oznámila
členom rady JA SR.
Predseda volebnej komisie požiadal o vyhotovenie hlasovacích lístkov pred samotným
hlasovaním a následne prítomní členovia rady JA SR pristúpili k tajnej voľbe podpredsedu
rady JA SR. Po ukončení voľby podpredsedu rady JA SR volebná komisia pristúpila
k prekontrolovaniu hlasovacích lístkov a spočítaniu jednotlivých hlasov. Následne po výzve
predsedníčky rady JA SR predseda volebnej komisie prof. Vojčík informoval prítomných, že
bolo rozdaných aj odovzdaných 6 hlasovacích lístkov, všetky boli platné a navrhnutý kandidát
JUDr. Martin Bargel získal v tajnej voľbe 6 hlasov.
Uznesenie č. 236: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada v tajnom hlasovaní
zvolila za podpredsedu rady JA SR JUDr. Martina Bargela.
3. Dodatočná voľba predsedov, členov a náhradníkov skúšobných komisií č. 5 a č. 7
Predsedníčka rady JA SR pristúpila k informovaniu prítomných o ďalšom bode programu.
Uviedla, že na základe záverov z 30. zasadnutia rady JA SR v Šintave bolo prijaté Uznesenie
č. 231, ktorým bol schválený presun voľby na predsedu, členov a náhradných členov
skúšobnej komisie č. 7 na zasadnutie rady JA SR v roku 2019 s tým, že vybrané oprávnené
subjekty (minister spravodlivosti SR a generálny prokurátor SR) budú oslovené na doplňujúce
doručenie návrhov na kandidátov. Na základe prijatého uznesenia boli dňa 11.12.2018
oslovené obidva uvedené oprávnené subjekty na doplňujúce predloženie kandidátov
v lehote do 25.01.2019.
Súčasne, z dôvodu opakovaného nezvolenia člena skúšobnej komisie č. 5 pre oblasť
občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného
práva a v súvislosti so závermi prijatými na 30. zasadnutí rady JA SR, bol dňa 03.12.2018
doručený návrh generálneho prokurátora SR s kandidátom pre uvedenú voľbu a informácia
Rady prokurátorov SR, že kandidáta pre túto voľbu nenominujú.
Vzhľadom na uvedené predsedníčka rady navrhla, aby sa pristúpilo k doplňujúcej voľbe člena
skúšobnej komisie č. 5 pre oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva
procesného, rodinného práva a pracovného práva.
Predseda volebnej komisie požiadal o vyhotovenie hlasovacích lístkov a následne prítomní
členovia rady JA SR pristúpili k tajnej voľbe člena pre uvedenú oblasť.
Po odvolení volebná komisia pristúpila k prekontrolovaniu hlasovacích lístkov a spočítaniu
jednotlivých hlasov. Následne po výzve predsedníčky rady JA SR predseda volebnej komisie
prof. Vojčík informoval prítomných, že bolo rozdaných aj odovzdaných 7 hlasovacích lístkov,
všetky boli platné a navrhnutý kandidát v tajnej voľbe získal 7 hlasov.
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Uznesenie č. 237: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila za člena
skúšobnej komisie č. 5 pre oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva
procesného, rodinného práva a pracovného práva na trojročné funkčné obdobie
(12.02.2019 – 12.02.2022) JUDr. Mareka Tomašoviča, PhD..
Predsedníčka rady JA SR pristúpila k druhej časti tohto bodu programu, týkajúceho sa voľby
členov skúšobnej komisie č. 7 a oboznámila prítomných členov rady JA SR s navrhovaným
rozložením parity pre skúšobnú komisiu č. 7. V zmysle čl. VI ods. 3 Štatútu predsedníčka rady
JA SR navrhla rozloženie parity pre skúšobnú komisiu č. 7 nasledovne: 3 členovia navrhnutí
Súdnou radou SR a ministrom spravodlivosti SR (oblasť práva: oblasť ústavného práva,
organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry, oblasť občianskeho práva hmotného
a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva a oblasť obchodného
práva) a 2 členovia navrhnutí generálnym prokurátorom SR a Radou prokurátorov SR (oblasť
práva: oblasť trestného, oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva).
Predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných k rozprave o navrhnutej parite.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 238: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje v súlade
s čl. VI. ods. 1 Štatútu akadémie rozloženie kandidátov:
Skúšobná komisia č. 7:
3 nominanti Súdnej rady SR a MS SR (oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti
súdov a prokuratúry, oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného,
rodinného práva a pracovného práva a oblasť obchodného práva)
2 nominanti GP SR a Rady prokurátorov (oblasť trestného a oblasť správneho práva,
správneho súdnictva a finančného práva).
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že po otvorení obálok boli predložené návrhy zo dňa
03.12.2018 a 25.01.2019 prekontrolované a do voľby zaradené tie návrhy, ktoré spĺňajú
potrebné náležitosti v zmysle čl. II. ods. 4 písm. a) až e) Volebného poriadku. Predsedníčka
rady upozornila prítomných členov, že niektorí kandidáti nespĺňajú podmienky v zmysle čl. II.
ods. 4 písm. e), absentuje prehľad publikačnej činnosti, prehľad prednáškovej činnosti v
prospech akadémie alebo prehľad inej odbornej pedagogickej činnosti kandidáta.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 239: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada berie na vedomie
zoznam navrhnutých kandidátov.
Navrhnutí kandidáti boli v tejto súvislosti dňa 07.02.2019 písomne (e-mailom) oslovení
s možnosťou účasti a osobnej prezentácie na 31. zasadnutí rady JA SR. Podľa ustanovení
Štatútu a Volebného poriadku majú navrhnutí kandidáti právo na osobnú prezentáciu pred
členmi rady JA SR. Toto právo využili traja navrhnutí kandidáti:
prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., kandidát navrhnutý ministrom spravodlivosti SR pre oblasť
ústavného, trestného a správneho práva ako člen skúšobnej komisie č. 7
JUDr. Vladimír Javorský, PhD., kandidát navrhnutý generálnym prokurátorom SR pre oblasť
trestného práva ako člen a náhradník skúšobnej komisie č. 7
JUDr. Peter Štrpka, PhD., kandidát navrhnutý ministrom spravodlivosti SR pre oblasť
ústavného a občianskeho práva ako člen skúšobnej komisie č. 7
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Predsedníčka rady JA SR navrhla, aby sa prítomní kandidáti predstavili rade JA SR
v abecednom poradí.
Ako prvého privítala Dr. Javorského a požiadala ho, aby sa stručne prítomným členom rady
JA SR predstavil a prezentoval svoju motiváciu stať sa členom skúšobnej komisie.
Dr. Javorský krátko prezentoval svoju osobu, jeho praktické a pracovné skúsenosti. Ďalej
uviedol, že sa venuje prednáškovej činnosti a súčasne publikuje a je si vedomý, že je
potrebné, aby sa mladí ľudia zoznámili s množstvo informácií, ktoré vie ponúknuť aj on, už
v stave prípravy a podľa jeho názoru by vedel byť prínosom aj v tejto oblasti.
V rozprave sa členovia rady zaujímali o oblasť práva, v ktorej by si vedel predstaviť
prednáškovú činnosť a či je ochotný spolupracovať aj na príprave PČP a VSÚ v tejto oblasti.
Dr. Javorský uviedol, že by sa rád venoval problematike trestného práva, pričom už teraz je
členom skúšobnej komisie pre skúšky právnych čakateľov prokuratúry.
Predsedníčka rady následne privítala prof. Strémyho a požiadala ho, aby sa stručne
prítomným členom rady JA SR predstavil a prezentoval svoju motiváciu stať sa členom
skúšobnej komisie a aby tiež prezentoval svoje skúsenosti s justičným prostredím, keďže sa
jedná o špecifické prostredie, ktoré si vyžaduje vedomosti o spôsobe jeho fungovania.
prof. Strémy sa poďakoval za slovo a stručne prezentoval svoje pracovné a praktické
skúsenosti, ďalej poukázal na skutočnosť, že sudcom a prokurátorom už prednášal, napr.
spoločne s prof. Čentéšom. Okrem toho sa aktívne v prednáškovej a publikačnej činnosti
venuje oblasti trestného práva a je ochotný prednášať nielen pre študentov ale aj pre osoby
pripravujúce sa na funkciu sudcu či na funkciu prokurátora.
Členovia rady JA SR sa zhodli na tom, že sa jedná o vysoko erudovaného odborníka, ktorý
v prípade zvolenia bude pozitívnym prínosom pre vzdelávací proces a skvalitnenie prípravy
a priebehu odbornej justičnej skúšky. V tejto súvislosti a nadväzujúc na schválené paritné
rozloženie kandidátov v komisii za jednotlivé oprávnené subjekty sa Dr. Bargel kandidáta
opýtal, či súhlasí s tým, aby bol volený aj ako náhradník nielen ako člen skúšobnej komisie.
S uvedeným návrhom prof. Strémy súhlasil.
Ako posledný predstúpil s osobnou prezentáciou Dr. Štrpka, ktorý bol požiadaný, aby sa
stručne prítomným členom rady JA SR predstavil a prezentoval svoju motiváciu stať sa
členom skúšobnej komisie, aby odprezentoval svoje skúsenosti s pedagogickým procesom či
špeciálne skúsenosti s justičným prostredím.
Dr. Štrpka sa poďakoval za možnosť predstúpiť pred členov rady JA SR a stručne prezentoval
svoje pracovné skúsenosti, najmä v súvislosti s jeho členstvom vo vzdelávacom kolégiu
v rámci Slovenskej advokátskej komory, kde pripravuje advokátskych koncipientov.
Spolupracuje aj s akademickým prostredím, čo uviedol aj v životopise. Oblasť vzdelávania je
jeho osobná výzva a okrem vzdelávania advokátov, bude pracovať ako odborný asistent na
Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rovnako považuje za výzvu
participovať aj na vzdelávaní a výchove osôb pripravujúcich sa na funkciu sudcu či
prokurátora. Nomináciu ministra spravodlivosti považuje za česť.
Dr. Pospíšil sa opýtal, či vzhľadom na jeho odborné zameranie a doterajšiu bohatú prax
a skúsenosti v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, hospodárskeho
práva neuvažoval o kandidatúre práve pre túto oblasť.
Dr. Štrpka uviedol, že táto oblasť je mu najbližšia s tým, že oblasť občianskeho a ústavného
práva sú skôr jeho osobnou záľubou v rámci osobného rozvoja. V tejto súvislosti poukázal na
skutočnosť, že advokát musí mať prehľad vo všetkých oblastiach práva ale ak je možné
uchádzať sa aj o členstvo aj pre oblasť obchodného práva, určite súhlasí, keďže v tejto oblasti
má najviac čo ponúknuť.
Predsedníčka rady JA SR vyzvala prítomných na diskusiu k predmetným prezentáciám.
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Prof. Vojčík požiadal o slovo a následne uviedol, že vzhľadom na prezentácie prítomných
kandidátov je potrebné vziať na vedomie súhlas kandidátov (prof. Strémy, Dr. Štrpka) s ich
kandidatúrou aj pre iné oblasti, resp. členstvo než boli pôvodne navrhnutí.
Následne predseda volebnej komisie požiadal o vyhotovenie hlasovacích lístkov a prítomní
členovia rady JA SR pristúpili k tajnej voľbe členov skúšobnej komisie č. 7 podľa schválenej
parity.
Po odvolení volebná komisia pristúpila k prekontrolovaniu hlasovacích lístkov a spočítaniu
jednotlivých hlasov. Následne po výzve predsedníčky rady JA SR predseda volebnej komisie
prof. Vojčík informoval prítomných, že bolo rozdaných aj odovzdaných 7 hlasovacích lístkov,
s výnimkou voľby člena pre oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov
a prokuratúry, kde bol navrhnutý ako kandidát Dr. Greguš, ktorý predmetný lístok nedostal,
a teda bolo pre voľbu člena za túto oblasť rozdaných aj odovzdaných 6 hlasovacích lístkov.
Všetky hlasovacie lístky boli platné. Prof. Vojčík následne oznámil počet hlasov pridelený
jednotlivým kandidátom na členov skúšobnej komisie č. 7 za jednotlivé oblasti práva:
Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry: JUDr. Roman Greguš
– 6 hlasov
Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a
pracovného práva: JUDr. Oľga Trnková – 7 hlasov
Oblasť obchodného práva: JUDr. Peter Štrpka, PhD. – 7 hlasov
Oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva: JUDr. Ľubomír Bunčiak –
7 hlasov
Oblasť trestného práva: JUDr. Ingrid Šamajová – 7 hlasov
Uznesenie č. 240: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila skúšobnú
komisiu č. 7 na trojročné funkčné obdobie (12.02.2019 – 12.02.2022) v nasledovnom
zložení:
JUDr. Roman Greguš pre oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov
a prokuratúry
JUDr. Oľga Trnková pre oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného,
rodinného práva a pracovného práva
JUDr. Peter Štrpka, PhD. pre oblasť obchodného práva
JUDr. Ľubomír Bunčiak pre oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného
práva
JUDr. Ingrid Šamajová pre oblasť trestného práva
V rámci vyhlásenej Voľby na predsedov, členov a náhradníkov skúšobných komisií
predsedníčka rady JA SR informovala prítomných o potrebe navýšenia počtu náhradníkov
skúšobných komisií s tým, že oslovené subjekty predložili návrhy na kandidátov aj pre túto
voľbu v predpísanej lehote.
Predseda volebnej komisie požiadal o vyhotovenie hlasovacích lístkov a následne prítomní
členovia rady JA SR pristúpili k tajnej voľbe náhradníkov skúšobných komisií.
Po prekontrolovaní hlasovacích lístkov a spočítaní hlasov oznámil prof. Vojčík ako predseda
volebnej komisie výsledky. Rozdaných aj odovzdaných bolo 7 hlasovacích lístkov, všetky
lístky boli platné a za náhradníkov pre jednotlivé oblasti práva boli zvolení nasledovní
kandidáti:
Oblasť trestného práva:
Dr. Javorský – 7 hlasov, Dr. Balogh – 7 hlasov, prof. Strémy – 7 hlasov
Oblasť občianskeho práva:
Dr. Gešková – 7 hlasov, Dr. Križan – 7 hlasov, Dr. Kovaľová – 7 hlasov, Dr. Maruščák – 7
hlasov
Oblasť správneho práva:
Dr. Kondrk – 7 hlasov, Dr. Milučký – 7 hlasov
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Oblasť obchodného práva:
Dr. Sedlačko – 7 hlasov
Oblasť ústavného práva:
Dr. Sepeši – 7 hlasov, doc. Slašťan – 7 hlasov
Uznesenie č. 241: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila náhradníkov
na trojročné funkčné obdobie (12.02.2019 – 12.02.2022) v nasledovnom zložení:
JUDr. Peter Sepeši, doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. pre oblasť ústavného práva,
organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry
JUDr. Katarína Gešková, PhD., JUDr. Martin Križan, PhD., JUDr. Anna Kovaľová, JUDr. Jozef
Maruščák pre oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného,
rodinného práva a pracovného práva
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. pre oblasť obchodného práva
JUDr. Milan Kondrk, JUDr. Jozef Milučký pre oblasť správneho práva, správneho súdnictva
a finančného práva
JUDr. Vladimír Javorský, PhD., JUDr. Tomáš Balogh, prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. pre
oblasť trestného práva
Predsedníčka rady JA SR zo zvolených členov komisie č. 7 vyhlásila následne voľbu na
predsedu skúšobnej komisie č. 7.
Po vyhotovení hlasovacích lístkov členovia rady JA SR pristúpili k tajnej voľbe. Volebná
komisia po odvolení prekontrolovala hlasovacie lístky a po spočítaní hlasov oznámil
predseda volebnej komisie prof. Vojčík, výsledok hlasovania. Rozdaných a odovzdaných bolo
6 hlasovacích lístkov, všetky boli platné a v tajnej voľbe získal víťazný kandidát na predsedu
skúšobnej komisie č. 7 nasledovný počet hlasov: JUDr. Oľga Trnková - 6 hlasov.
Uznesenie č. 242: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila za
predsedníčku skúšobnej komisie č. 7 JUDr. Oľgu Trnkovú na trojročné funkčné obdobie
(12.02.2019 – 12.02.2022).
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 akadémie a členov rady
JA SR dodatočne, čo bude zvoleným členom a náhradníkom písomne oznámené.
4. Komplexné organizačné zabezpečenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných o ďalšom bode programu a požiadala
riaditeľa akadémie o poskytnutie podrobností vo vzťahu k prebiehajúcim prípravným prácam
na zabezpečení jarného termínu odbornej justičnej skúšky v súlade s rozpisom úloh.
Riaditeľ akadémie uviedol, že pre jarný termín odbornej justičnej skúšky bolo spolu
doručených 65 návrhov, z toho: 37 nových návrhov (vyšší súdny úradník, asistent sudcu
NS SR), 25 účastníkov opravné skúšky (vyšší súdny úradník, asistent sudcu NS SR, justičný
čakateľ, súdny poradca ÚS SR), 3 účastníci PN (vyšší súdny úradník, asistent sudcu NS SR).
Oprava „rozhodnutia“: 6 účastníkov, Oprava „test“: 12 účastníkov, Ústna časť oprava
„1 predmet“: 3 účastníci, Ústna časť oprava „2 predmety“: 3 účastníci, Ústna časť oprava
„5 predmetov“: 2 účastníci.
V rámci rozpravy neboli k uvedenému bodu vznesené žiadne pripomienky.
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie.
V súvislosti so zmenou Skúšobného poriadku predsedníčka rady JA SR navrhla prítomným
spracovanie návrhu odporúčania organizačného zabezpečenia priebehu odbornej justičnej
skúšky legislatívnou komisiou rady JA SR v lehote do 05.03.2019.
Následne predsedníčka rady JA SR otvorila rozpravu k tomu bodu.
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V rámci rozpravy sa členovia rady JA SR zhodli na názore, že je potrebné spracovať jednotný
postup organizačno-technického zabezpečenia priebehu odbornej justičnej skúšky.
prof. Vojčík uviedol, že je potrebné zvážiť do akej miery upravovať tento postup.
Riaditeľ akadémie uviedol, že je potrebné organizačne zabezpečiť efektívny priebeh
odbornej justičnej skúšky a preto takéto odporúčanie považuje za nevyhnutné.
prof. Vojčík ako predseda legislatívnej komisie súhlasil s tým, že v priebehu nasledujúceho
mesiaca bude vypracovaný návrh odporúčania, ktoré bude predložené členom rady JA SR na
pripomienkovanie a následné schválenie.
Po ukončení rozpravy dala predsedníčka rady o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 243: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada ukladá legislatívnej
komisii vypracovať návrh odporúčania organizačného zabezpečenia priebehu odbornej
justičnej skúšky do 05.03.2019.
5. Schválenie pedagogického dozoru na jarnom termíne odbornej justičnej skúšky
Predsedníčka rady JA SR v súvislosti s predchádzajúcim bodom programu uviedla, že v zmysle
čl. VI ods. 2 Skúšobného poriadku je potrebné schváliť pedagogický dozor nad priebehom
a výkonom písomnej časti odbornej justičnej skúšky, ktorá sa uskutoční dňa 26.03.2019.
Dr. Bargel navrhol, aby sa predsedníčka rady JA SR zúčastnila ako pedagogický dozor na
písomnej časti skúšky za netrestnú oblasť.
Predsedníčka rady JA SR navrhla, aby sa za trestnú časť ako pedagogický dozor zúčastnil
Dr. Bargel.
Hlasovanie za Dr. Bajánkovú
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Hlasovanie za Dr. Bargela
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Hlasovanie za ďalších členov pedagogického dozoru:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 244: 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), JUDr. Martina Bargela (člen skúšobnej komisie č. 4), Dr. Hullu, Dr. Tichého,
doc. Csacha, dr. Zavadovú, Dr. Mikulovú, Dr. Čentéšovú, Dr. Urbanskú a Dr. Kostolányiovú
ako pedagogický dozor na písomnej časti odbornej justičnej skúšky dňa 26.03.2019.
6. Návrh na schválenie Výročnej správy za rok 2018
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných, že v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona
č. 548/2003 Z. z. predkladá riaditeľ akadémie rade JA SR Výročnú správu o činnosti akadémie
za príslušný kalendárny rok na schválenie a požiadala riaditeľa akadémie, aby podal rade
JA SR bližšie informácie k tomuto bodu programu.
Riaditeľ akadémie stručne informoval prítomných členov rady JA SR o obsahu Výročnej
správy, ktorá bola členom rady zasielaná elektronicky pred zasadnutím rady. Predsedníčka
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rady JA SR otvorila rozpravu k tomuto bodu, keďže sa v rozprave nikto neprihlásil, dala
predsedníčka rady JA SR o predmetnom bode hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 244: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR schvaľuje
Výročnú správu o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2018.
7. Návrh legislatívnej komisie na schválenie Kritérií na výber spisov do databázy Justičnej
akadémie Slovenskej republiky
Predsedníčka rady JA SR v rámci uvedeného bodu požiadala prof. Vojčíka ako predsedu
legislatívnej komisie, aby prítomných podrobne oboznámil s návrhom legislatívnej komisie.
prof. Vojčík uviedol, že návrh spracovaný vedúcim oddelenia justičných databáz na základe
predchádzajúcej praxe vyplývajúcej z hromadných výberových konaní a OJS, na zmenu
Kritérií na výber spisov do databázy JA SR bol členom legislatívnej komisie a zástupcovi
riaditeľa JA SR predložený na pripomienkovanie dňa 29.01.2019 s lehotou na ich predloženie
do 01.02.2019. prof. Vojčík doručené pripomienky zjednotil a spracoval a následne dňa
05.02.2019 bol návrh predmetného materiálu predložený členom rady JA SR.
V rozprave sa následne členovia rady JA SR vyjadrili k jednotlivým zmenám, ktoré boli
zaznamenané priamo do textu Kritérií na výber spisov do databázy Justičnej akadémie
Slovenskej republiky, a následne dala predsedníčka rady o tomto bode hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 245: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR schvaľuje
Kritéria na výber spisov do databázy Justičnej akadémie Slovenskej republiky s účinnosťou
od 12.02.2019.
8. Rôzne
Informácia riaditeľa akadémie o vyhodnotení plnenia príjmov a čerpaní výdavkov za rok 2018
a o schválenom rozpočte pre rok 2019
Riaditeľ akadémie podal prítomným informáciu o vyhodnotení plnenia príjmov a čerpaní
výdavkov za rok 2018 a o schválenom rozpočte pre rok 2019. Predmetná podrobne
spracovaná informácia bola členom rady JA SR zaslaná elektronicky.
Riaditeľ akadémie stručne zhrnul vyhodnotenie, pričom požiadal členov, aby v prípade
otázok alebo ďalších podrobností kontaktovali jeho alebo Dr. Kostolányiovú ako vedúcu
útvaru ekonomiky, vnútornej správy a DP Omšenie.
Riaditeľ akadémie na záver upozornil radu, že rozpočet na reprezentačný fond pre radu JA SR
a riaditeľa akadémie ostáva nezmenený oproti roku 2018, čo je nedostatočné finančné krytie
pre bežné fungovanie rady JA SR.
Prof. Vojčík v tejto súvislosti uviedol, že by bolo vhodné, aby sa tento rozpočet navýšil,
nakoľko sa jedná o nízku sumu, nezodpovedajúcu reálnym nákladom.
Predsedníčka rady ukončila rozpravu a dala o predmetnom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 246: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada konštatuje, že
prostriedky vyčlenené na reprezentačný fond pre radu JA SR a riaditeľa JA SR sú
nepostačujúce a odporúča tieto prostriedky navýšiť.
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Návrh riaditeľa akadémie na výber externého člena pedagogického zboru
Riaditeľ akadémie uviedol, že na záver zasadnutia by rád predstavil kandidátku, ktorú
navrhuje za externú členku pedagogického zboru akadémie, doc. PhDr. Gabrielu
Mikuláškovú, PhD.. Menovaná je lektorkou JA SR v oblasti zvládania záťažových situácií vo
veciach maloletých detí a riešiteľkou vedecko-výskumného projektu JA SR v oblasti
sexuálneho zneužívania maloletých. Navrhovaná kandidátka na externú členku
pedagogického zboru akadémie je uznávanou odborníčkou v oblasti psychológie a
psychodiagnostiky pri vedení rozhovoru s účastníkmi konania a pri rozhodovaní. Primárne sa
zameriava na problematiku rozhodovania vo veci maloletých a zvládanie záťažových situácií.
Kandidátka má docentúru z oblasti všeobecnej a experimentálnej psychológie, doktorandské
štúdium absolvovala z oblasti psychológie. Má bohaté praktické didaktické skúsenosti
a publikačnú činnosť.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 247: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada JA SR schvaľuje doc.
PhDr. Gabrielu Mikuláškovú, PhD. za externú členku pedagogického zboru Justičnej
akadémie SR s účinnosťou od 12.02.2019.
9. Termín 32. zasadnutia Rady akadémie:
Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným a oznámila, že ďalšie
32. zasadnutie Rady akadémie sa uskutoční dňa 17.04.2019 o 13.00 hod. v Justičnej akadémii
v Pezinku.
Na základe návrhu dr. Szabóa bolo súčasne schválené aj výjazdové zasadnutie rady JA SR vo
VaRC Stará lesná v dňoch 03.06. – 05.06.2019.
V Pezinku dňa 12.02.2019

Spísala: Mgr. Dominika Zavadová, PhD.

Overil: JUDr. Jozef Szabó

Schválila: JUDr. Jana Bajánková
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