
Spr. 328/2019 

 
 

1 

Zápisnica 
z 3. zasadnutie Rady Justičnej akadémie v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku  

  dňa 10.12.2019 so začiatkom o 12,00 hodine 
 
 

Prítomní členovia Rady:  
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka rady 
JUDr. Roman Greguš, člen rady 
JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen rady 
JUDr. Peter Odaloš, člen rady 
JUDr. Branislav Pospíšil, člen rady 
JUDr. Jozef Szabó, člen rady 
JUDr. Boris Tóth, 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 
PhDr. Zuzana Kostolányiová, kancelária akadémie 
 
Ospravedlnení:  
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady 
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady 
 
Navrhnutý program:  

1. Otvorenie 
2. Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej 

republiky 
3. Návrh legislatívnej komisie na schválenie Skúšobného poriadku Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky 
4. Prerokovanie návrhu riaditeľa akadémie na výber členov pedagogického zboru 
5. Rôzne 

Informácia riaditeľa akadémie k implementácii projektu „Rozvoj systému 
špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v rámci operačného 
programu „Efektívna verejná správa“ v podmienkach Justičnej akadémie SR v roku 2019 

6. Záver 
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1. Otvorenie 
Predsedníčka rady JA SR privítala prítomných členov rady JA SR ako aj riaditeľa akadémie, 
pričom skonštatovala, že na 3. zasadnutí rady JA SR je prítomných 7 členov s tým, že JUDr. 
Martin Bargel, podpredseda rady JA SR, je ospravedlnený z dôvodu zahraničnej pracovnej 
cesty, prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a 
JUDr. Boris Tóth sa dostaví neskôr. Rada JA SR je uznášania schopná.  
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 3. zasadnutia rady JA SR 
a uviedla, že navrhuje pôvodne navrhovaný bod 2 presunúť a prerokovávať ho ako bod 4. 
Následne vyzvala prítomných na prípadné doplnenie programu. Vzhľadom k tomu, že neboli 
vznesené žiadne doplňujúce návrhy, predsedníčka rady JA SR dala o návrhu programu               
3. zasadnutia rady JA SR hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 17: Rada schválila program rokovania 3. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice JUDr. Petra Odaloša, ktorý prijal 
uvedený návrh, a vyzvala prítomných k hlasovaniu.  
Hlasovanie: 
ZA: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 18: Rada zvolila JUDr. Petra Odaloša za overovateľa zápisnice z 3. zasadnutia 
rady JA SR. 
 
2. Návrh legislatívnej komisie na schválenie Skúšobného poriadku Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky  
Predsedníčka rady JA SR oboznámila prítomných, že o tomto bode programu podá 
podrobnejšiu informáciu prof. Vojčík ako predseda legislatívnej komisie rady JA SR 
a odovzdala mu slovo.  
Prof. Vojčík uviedol, že zmeny prijaté na ostatnom zasadnutí rady boli zapracované do 
Skúšobného poriadku a na základe záverov prijatých na 2. zasadnutí rady JA SR boli 
dopracované prechodné a záverečné ustanovenia. Všetky uvedené zmeny v Skúšobnom 
poriadku boli farebne označené tak, aby bolo zrejmé, o akú zmenu sa jedná.  Upozornil 
prítomných na nové návrhy týkajúce sa záverečných a prechodných ustanovení a to aj vo 
vzťahu k zásadám platných pre retroaktivitu práva.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila k predmetnému bodu rozpravu.  
 
Na zasadnutie sa dostavil člen rady JA SR, JUDr. Boris Tóth.  
 
V rozprave sa prítomní venovali aj otázke technického zabezpečenia odborných justičných 
skúšok a pripravenosti akadémie na prijaté zmeny.   
Riaditeľ akadémie uviedol podrobnosti k stavu softvérového zabezpečenia a to aj vo vzťahu 
k výberovým konaniam na pozície justičných čakateľov, ktoré ma programovo zabezpečovať 
Justičná akadémia SR.  
prof. Vojčík uviedol, že vzhľadom na uvedené skutočnosti je právne dôvodné 
a uskutočniteľné zaviesť zmeny do praxe. 
Dr. Szabó uviedol, že vzhľadom na uvedené informácie k stavu technickej pripravenosti 
akadémie na zásadné zmeny v organizácii a realizácii, je podľa jeho názoru vhodné, aby sa 
daný bod programu presunul do času, kým nebude jasné, či je to uskutočniteľné. 
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V súvislosti s uvedeným členovia posudzovali aj to, ako upraviť účinnosť prijatých zmien 
a vzhľadom na predchádzajúce pripomienky vznesené v rámci diskusie prof. Vojčík navrhol, 
aby rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: „Rada ukladá riaditeľovi akadémie, aby 
zabezpečil z technického hľadiska možnosť elektronického vypracovávania a vyhodnocovania 
testov elektronicky do ďalšieho zasadnutia rady.“ 
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 19: Rada ukladá riaditeľovi akadémie zabezpečiť z technického hľadiska 
možnosť elektronického vypracovávania a vyhodnocovania skúšobných testov 
elektronicky. 
Predsedníčka rady JA SR súčasne navrhla, aby sa hlasovalo aj o presune tohto bodu 
programu na ďalšie zasadnutie rady.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 20: Rada presúva návrh legislatívnej komisie na schválenie Skúšobného 
poriadku Justičnej akadémie Slovenskej republiky na prerokovanie na nasledujúcom 
zasadnutí rady JA SR.  

 
3. Prerokovanie návrhu riaditeľa akadémie na výber členov pedagogického zboru Justičnej 

akadémie Slovenskej republiky 
Riaditeľ akadémie informoval prítomných, že na základe doručeného osobného dotazníka 
navrhuje zaradiť medzi externých členov pedagogického zboru akadémie dlhoročného 
lektora JUDr. Patrika Príbelského, PhD., sudcu Krajského sudu v Trenčíne pre oblasť 
trestného práva. Riaditeľ akadémie ďalej uviedol, že súčasne predkladá aj návrh na 
doplnenie pedagogického zboru o Mgr. Michala Novotného, podpredsedu Krajského sudu v 
Trnave pre oblasť civilného práva, osobný dotazník ktorého dostali členovia rady k dispozícii 
v deň zasadnutia. Vyzdvihol ich odborné kvality a stručne popísal všetky ich odborné a 
pedagogické aktivity pre akadémiu. 
Predsedníčka rady JA SR otvorila k predmetnému bodu rozpravu. Sama v rozprave uviedla, že 
sa jedná o odborníkov vo svojej oblasti a že podporuje tento návrh riaditeľa akadémie. 
S uvedeným súhlasili aj ďalší členovia rady JA SR. 
Následne dala predsedníčka rady za každého navrhovaného člena jednotlivo. 
Hlasovanie (Dr. Príbelský, PhD.):  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 21: Rada JA SR schvaľuje JUDr. Patrika Príbelského, PhD. za externého člena 
pedagogického zboru Justičnej akadémie SR s účinnosťou od 10.12.2019. 
Hlasovanie (Mgr. Novotný):  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 22: Rada JA SR schvaľuje Mgr. Michala Novotného za externého člena 
pedagogického zboru Justičnej akadémie SR s účinnosťou od 10.12.2019. 
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4. Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky 

Predsedníčka rady JA SR uviedla, že z dôvodu uplynutia funkčného obdobia riaditeľa Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky dňa 30.04.2020 je dôvodné vyhlásiť výberové konanie na 
voľné miesto riaditeľa. Ďalej uviedla, že tento postup je vhodné zvoliť aj s prihliadnutím na 
existujúce postupy pri obsadzovaní funkcie predsedu okresného alebo krajského súdu 
obdobný postup pri vyhlásení výberového konania (t.j. min. 90 dní pred uplynutím 
funkčného obdobia), ako aj s prihliadnutím na prax pri predchádzajúcich výberových 
konaniach na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa v minulosti. 
Predsedníčka rady JA SR ďalej informovala prítomných, že v súlade s čl. I ods. 1 a ods. 2 
Zásad výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky prijatých na základe § 7 písm. b) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej 
akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zásady“) výberové konanie na 
voľné miesto riaditeľa vyhlasuje rada JA SR. Výberové konanie sa vyhlasuje verejne, výveskou 
na informačnej tabuli súdov a prokuratúr a internetovej stránke akadémie, Ministerstva 
spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúry SR najmenej 30 dní pred uskutočnením 
výberového konania. Výberové konanie na základe zákonných lehôt je možné uskutočniť 
v navrhovaných termínoch: 21.01.2020 (utorok); 22.01.2020 (streda). Ďalej uviedla, že 
v zmysle čl. IV Zásad výberové konanie uskutočňuje výberová komisia zložená z piatich 
členov rady JA SR. Predsedom výberovej komisie je predseda rady JA SR, preto je potrebné 
zvoliť si výberovú komisiu, ktorá okrem uskutočnenia výberového konania posudzuje 
v zmysle čl. V Zásad aj predložené žiadosti uchádzačov z formálneho hľadiska a min. 7 dní 
pred uskutočnením výberového konania predseda výberovej komisie pozve uchádzačov, 
ktorí spĺňajú podmienky na výberové konanie.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila k tomuto bodu rozpravu. 
Vzhľadom na to, že sa nikto do rozpravy neprihlásil, požiadala prítomných, aby navrhli členov 
výberovej komisie.  
Dr. Odaloš navrhol ako člena výberovej komisie Dr. Szabóa. 
Dr. Chlebovič navrhol ako člena výberovej komisie prof. Vojčíka. 
prof. Vojčík navrhol ako člena výberovej komisie Dr. Greguša 
Predsedníčka rady JA SR navrhla ako člena výberovej komisie Dr. Bargela. 
Dr. Szabó navrhol ako člena výberovej komisie Dr. Odaloša 
Všetci prítomní prejavili s návrhmi na členov výberovej komisie súhlas. Dr. Bargel, ktorý sa na 
3. zasadnutí rady z pracovných dôvodov nezúčastnil, predložil vopred pre prípadný návrh za 
člena výberovej komisie písomný súhlas s členstvom. 
Predsedníčka rady JA SR dala hlasovať o jednotlivých návrhoch jednotlivo.  
Hlasovanie (Dr. Szabó):  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (prof. Vojčík):  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (Dr. Greguš):  
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (Dr. Bargel):  
ZA: 7 
PROTI: 0 
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ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (Dr. Odaloš):  
ZA: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 3 
Uznesenie č. 23: Rada zvolila štyroch členov výberovej komisie, ktorými sú: JUDr. Jozef 
Szabó, prof. Peter Vojčík, CSc. JUDr. Roman Greguš, JUDr. Martin Bargel s tým, že JUDr. 
Jana Bajánková ako predsedníčka Rady je predsedníčkou výberovej komisie v súlade s 
článkom IV Zásad výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky. 
 
Následne dala predsedníčka rady JA SR hlasovať o samotnom vyhlásení výberového konania 
na funkciu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky.  
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 24: Rada vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa s termínom konania 
výberového konania dňa 21.01.2020 (utorok) so začiatkom o 10,00 hod. v Pezinku s tým, že 
lehota na podávanie prihlášok je určená odo dňa vyhlásenia: 10.12.2019 - 10.01.2020 do 
12,00 hod.  
 
5. Rôzne 
Informácia riaditeľa akadémie k implementácii projektu „Rozvoj systému špecializovaného 
vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v rámci operačného programu „Efektívna 
verejná správa“ v podmienkach Justičnej akadémie SR v roku 2019 
Predsedníčka rady JA SR oboznámila prítomných o nasledujúcom bode programu 
a odovzdala riaditeľovi akadémie, aby podrobne informoval radu o stave implementácie 
projektu z  Európskeho sociálneho fondu. 
Riaditeľ akadémie osobitne zdôraznil nasledujúce fakty.  
Za obdobie implementácie projektu (od 11.09.2017 do 30.11.2019) sa uskutočnilo 197 
vzdelávacích podujatí a zúčastnilo sa na nich celkom 7402 účastníkov. 
Osobitne sa sleduje počet vzdelávacích podujatí z cyklu „Zvládanie záťažových situácií 
v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí“ ako aj počet účastníkov na nich. Za 
obdobie od 11.09.2017 do 30.11.2019 bolo zrealizovaných 36 týchto vzdelávacích podujatí 
a zúčastnilo sa na nich 349 účastníkov z cieľovej skupiny Justičnej akadémie SR a 312 
účastníkov z cieľovej skupiny Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Na vzdelávacích podujatiach za obdobie implementácie projektu (od 11.09.2017 do 
30.11.2019) bolo 510 lektorských výstupov slovenských lektorov a 103 vstupov lektorov zo 
zahraničia. 
Vo vzťahu k čerpaniu riaditeľ akadémie uviedol, že celkové čerpanie by malo do konca roka 
predstavovať sumu 767 489,74 €, čo je 18,04 %. Prítomných upozornil, že stále sa jedná len 
o predpokladané čerpanie.  
Pri informáciách o verejných obstarávaniach uviedol informácie o ukončených verejných 
obstarávaniach na zákazky s nízkou hodnotou a tiež zdôraznil skutočnosti týkajúce sa 
nadlimitných zákaziek, ktoré boli ukončené v priebehu októbra a novembra 2019 a ktoré sú 
ťažiskové pre finálnu úspešnosť projektu – jedná sa o ukončenie verejných obstarávaní na 
jazykové vzdelávanie, zahraničné stáže, konferencie a tlmočnícke a prekladateľské služby 
a o spustenie mediatéky.  
Osobitne riaditeľ akadémie poukázal na to, v akom rozsahu sa majú uskutočňovať jednotlivé 
aktivity v rámci zahraničných stáží a informoval prítomných aj o programe uskutočnených 
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stáží a v stručnosti aj o programe ďalších plánovaných stáží. Prítomných informoval aj o stave 
prípravných prác na zabezpečenie individuálnych stáží.  
Vo vzťahu k jazykovému vzdelávaniu riaditeľ akadémie uviedol, že príprava a uskutočňovanie 
aktivít v rámci tohto balíka služieb prebiehajú vo viacerých fázach, jednak sa už realizujú 
trojdňové vzdelávacie aktivity v právnickej terminológii a pracuje sa na zabezpečení 
trojsemestrálneho regionálneho jazykového vzdelávania.  
V stručnosti ďalej riaditeľ akadémie informoval prítomných aj o stave prác na mediatéke, 
ktorá zabezpečí interaktívnejšie vzdelávanie pre cieľovú skupinu akadémie. 
Na záver riaditeľ akadémie zdôraznil, že práve ukončenie spomenutých nadlimitných 
zákaziek umožní akadémii čerpať finančné prostriedky vo väčšej miere než tomu bolo 
doteraz. 
Predsedníčka rady JA SR otvorila k predmetnému bodu diskusiu.  
Prof. Vojčík vyjadril potešenie z úrovne vzdelávacích podujatí zorganizovaných v rámci 
projektu.  
Dr. Greguš vyzdvihol kvalitu zahraničnej stáže, na ktorej sa zúčastnil, a osobitne poukázal na 
kvalitu programu stáže a ďalej uviedol, že tieto stáže sú prínosom a že už teraz má vedomosť 
o plánoch viacerých sudcov zúčastniť sa na takejto stáži. Okrem toho uviedol, že verí v kvalitu 
všetkých ďalších stáží organizovaných v projekte.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Dr. Pospíšil sa prihlásil do rozpravy a navrhol v rámci bodu Rôzne, aby boli v súvislosti 
s novelou Exekučného poriadku účinnou od 01.01.2020, v rámci už schváleného 
vzdelávacieho podujatia v Študijnom pláne na rok 2020 doplnení ešte lektori Dr. Ivanko a Dr. 
Maliar. Predsedníčka rady JA SR uviedla, že návrh na doplnenie ďalšieho vzdelávacieho 
podujatia týkajúceho sa „Vybraných otázok z praxe“, ktoré vzídu z už schváleného podujatia 
ako aj z aplikačnej praxe bude súčasťou ďalšieho zasadnutia. 
Riaditeľ akadémie navrhol, aby sa uvedené podujatie realizovalo v akadémii v Pezinku s tým, 
že sa uskutoční aj videoprenos na všetkých súdoch pre umožnenie čo najväčšieho prístupu 
osôb k danému podujatiu.  
V rozprave prítomní diskutovali o odborných a technických možnostiach zabezpečenia 
vzdelávacieho podujatia s tým, že sa zhodli na doplnení – rozšírení lektorského zboru o vyššie 
menovaných lektorov, presune vzdelávacieho podujatia do Pezinku a jeho realizácii 
prostredníctvom videoprenosu. Organizačno-technické zabezpečenie zrealizuje útvar 
vzdelávania prostredníctvom príslušnej katedry po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 
akadémie.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Dr. Szabó informoval prítomných, že v rámci príprav „Plánu odbornej prípravy a vzdelávania 
prokuratúry SR  pre rok 2020“ sú rezervované v zariadeniach Generálnej prokuratúry SR 
termíny pre výjazdové zasadnutia Rady JA SR nasledovne: 
08.06. – 10.06.2020 v Starej Lesnej 
09.09. – 11.09.2020 v Krpáčove 
 
6. Záver 
Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným a oznámila, že ďalšie        
4. zasadnutie rady JA SR sa uskutoční dňa 21.01.2019 v Justičnej akadémii SR v Pezinku. Čas 
zasadnutia bude členom rady oznámený vopred pred zasadnutím.   
 
Predsedníčka rady JA SR poďakovala za tvorivý a konštruktívny prístup všetkých členov rady 
JA SR a zdôraznila, že v uplynulom roku rada JA SR naozaj prijala množstvo zásadných 
rozhodnutí. Súčasne sa poďakovala aj výkonnej zložke za spôsob, akým sa zabezpečujú 
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všetky aktivity, za ktoré je Justičná akadémia zodpovedná. Vyjadrila presvedčenie, že aj keď 
ďalší rok bude náročný a že prinesie so sebou nové výzvy, s týmto nasadením, ktoré rada JA 
SR prejavila v tomto roku, bude riešenie výziev o čosi jednoduchšie.  
 
 
V Pezinku dňa 10.12.2019 
 
 
 
Spísala: Mgr. Dominika Zavadová, PhD.  
 
 
 
Overil: JUDr. Peter Odaloš 
 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


