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Zápisnica 
zo 4. zasadnutia Rady Justičnej akadémie dňa 11. februára 2020 so začiatkom o 12,30 hodine 

v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku 
 
 

Prítomní členovia Rady:  
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka rady 
JUDr. Martin Bargel, podpredseda rady 
JUDr. Jozef Szabó, člen rady 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen rady 
JUDr. Jaroslav Chlebovič, člen rady 
JUDr. Branislav Pospíšil, člen rady 
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady 
JUDr. Boris Tóth, člen rady 
 
Ďalší prítomní podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a Rokovacieho poriadku Rady:  
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie 
PhDr. Zuzana Kostolányiová, vedúca kancelárie akadémie 
 
Ospravedlnení:  
JUDr. Roman Greguš, člen rady 
JUDr. Peter Odaloš, člen rady 
 
Navrhnutý program:  

1. Otvorenie 
2. Informácia o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky 
3. Komplexné organizačné zabezpečenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky 
4. Schválenie pedagogického dozoru na jarnom termíne odbornej justičnej skúšky 
5. Návrh na schválenie Výročnej správy za rok 2019 
6. Návrh na doplnenie Študijného plánu pre rok 2020 
7. Rôzne 

Informácia riaditeľa akadémie o vyhodnotení plnenia príjmov a čerpaní výdavkov za rok 
2019 a o schválenom rozpočte pre rok 2020 
Informácia riaditeľa akadémie týkajúca sa technického zabezpečenia písomnej časti 
odbornej justičnej skúšky  

8. Záver 
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1. Otvorenie 
Predsedníčka rady JA SR privítala prítomných členov rady a riaditeľa akadémie, pričom 
skonštatovala, že 4. zasadnutia rady JA SR sa zúčastňuje 8 členov, JUDr. Roman Greguš, člen 
rady JA SR, je ospravedlnený z pracovných dôvodov a JUDr. Peter Odaloš, člen rady JA SR, sa 
ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Konštatovala, že Rada JA SR je uznášania schopná.  
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 4. zasadnutia rady JA SR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie.  
Prof. Vojčík uviedol, že v rámci bodu 2 predloženého programu je potrebné v zmysle zákona 
o Justičnej akadémii spojiť Informáciu o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky aj s hlasovaním rady JA SR o predložení návrhu 
úspešného kandidáta na funkciu riaditeľa akadémie na vymenovanie ministrovi 
spravodlivosti SR. 
Predsedníčka rady JA SR dala o doplnenom návrhu programu 4. zasadnutia rady JA SR 
hlasovať.  
 
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 27: Rada schválila program rokovania 4. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice zo 4. zasadnutia rady JA SR prof. 
JUDr. Petra Vojčíka, CSc., ktorý s uvedeným návrhom prejavil súhlas.   
 
Hlasovanie: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 28: Rada zvolila prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc. za overovateľa zápisnice zo      
4. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR pred otvorením ďalšieho bodu programu uviedla, že je potrebné, 
aby si členovia spomedzi seba zvolili volebnú komisiu. Súčasne navrhla ako členov volebnej 
komisie Dr. Szabóa, Dr. Chleboviča a prof. Slašťana. Menovaní s členstvom v komisii súhlasili. 
Predsedníčka rady JA SR dala o jednotlivých členoch volebnej komisie hlasovať osobitne. 
Hlasovanie (Dr. Szabó): 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
Hlasovanie (Dr. Chlebovič): 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
Hlasovanie (prof. Slašťan): 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
Volebná komisia si zvolila predsedu, prof. Slašťana.  
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2. Informácia o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky a hlasovanie o predložení návrhu úspešného kandidáta na funkciu 
riaditeľa akadémie na vymenovanie ministrovi spravodlivosti SR 

Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných, že z dôvodu uplynutia funkčného obdobia 
riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky dňa 30.04.2020 sa v súlade so Zásadami 
výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky uskutočnilo dňa 21. januára 2020 výberové konanie na funkciu riaditeľa akadémie, 
pričom JUDr. Peter Hulla bol v danom výberovom konaní výberovou komisiou označený ako 
úspešný kandidát. 
Vzhľadom na to, že o predložení návrhu úspešného kandidáta na funkciu riaditeľa akadémie 
na vymenovanie ministrovi spravodlivosti SR v zmysle zákona o Justičnej akadémii rada JA SR 
hlasuje tajne, predseda volebnej komisie požiadal o vyhotovenie hlasovacích lístkov, ktoré 
boli následne odovzdané prítomným členom rady JA SR.  
Prof. Slašťan ako predseda volebnej komisie informoval prítomných členov rady JA SR, že 
bolo rozdaných a následne do urny odovzdaných 8 hlasovacích lístkov, všetky boli platné. 
Výsledky hlasovania boli nasledujúce: súhlas s predložením návrhu prejavilo 8 členov rady JA 
SR, nesúhlas neprejavil ani jeden z prítomných členov rady JA SR. 
Uznesenie č. 29: Rada berie na vedomie výsledky výberového konania na funkciu riaditeľa, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 21. januára 2020 so začiatkom o 10,00 hodine, a navrhuje 
ministrovi spravodlivosti SR v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej 
akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov vymenovať za riaditeľa Justičnej 
akadémie Slovenskej republiky úspešného kandidáta, JUDr. Petra Hullu, ktorý sa súčasne 
umiestnil aj ako prvý v poradí. 
 
3. Komplexné organizačné zabezpečenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky  
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby prítomných informoval 
o podrobnostiach týkajúcich sa komplexného zabezpečenia jarného termínu odbornej 
justičnej skúšky.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že účasť na jarnom termíne odbornej justičnej skúšky 2020 bolo  
doručených celkom 86 návrhov od oprávnených subjektov a to v stanovenej lehote do 
27.01.2020. Minister spravodlivosti SR navrhol 34 VSÚ, AS na vykonanie prvého termínu 
skúšky, na vykonanie opravnej skúšky navrhol 26 VSÚ, AS a na vykonanie ďalšej opravnej 
skúšky navrhol 17 VSÚ. Generálny prokurátor navrhol 1 PČP na vykonanie prvého termínu 
skúšky a na vykonanie opravnej skúšky 7 PČP. Jeden návrh na vykonanie skúšky zaslal aj 
predseda Ústavného súdu SR.  
Z uvedeného počtu účastníkov, ktorí opravujú niektorú z  častí  skúšky, 30 účastníkov (24 
VSÚ, AS; 6 PČP) opravuje test, 6 účastníkov (5 VSÚ; 1 PČP) opravuje niektoré z rozhodnutí a 2 
VSÚ opravujú celú písomnú časť. Opravy ústnej časti sa zúčastní 12 účastníkov VSÚ, pričom 1 
oblasť opravujú 4 účastníci, 2 oblasti opravujú 3 účastníci a 5 oblastí opravujú 5 účastníci. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
4. Schválenie pedagogického dozoru na jarnom termíne odbornej justičnej skúšky 
Predsedníčka rady JA SR v spojení s predchádzajúcimi informáciami riaditeľa akadémie 
k počtom účastníkov na jarnom termíne odbornej justičnej skúšky uviedla, že v zmysle čl. VI 
ods. 2 Skúšobného poriadku je potrebné schváliť pedagogický dozor nad priebehom 
a výkonom písomnej časti skúšky. Ďalej uviedla, že dozor vykonáva predseda skúšobnej 
komisie určenej rozhodnutím rady alebo ním poverený člen skúšobnej komisie alebo člen 
pedagogického zboru akadémie. 
Predsedníčka rady JA SR navrhla, aby na písomnej časti OJS, ktorá sa uskutoční dňa 
26.03.2020, pedagogický dozor vykonávali nasledujúce osoby: JUDr. František Mozner 
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(náhradný člen skúšobnej komisie pre oblasť trestného práva), a za akadémiu doc. Csach, Dr. 
Bachleda, Dr. Zavadová, Dr. Čentéšová, Dr. Urbanská a Dr. Kostolányiová. 
Podpredseda rady JA SR Dr. Bargel navrhol Dr. Bajánkovú, predsedníčku skúšobnej komisie  
č. 3, ako dozor nad priebehom a výkonom písomnej časti skúšky.  
Predsedníčka rady JA SR dala o uvedených návrhoch hlasovať. 
 
Hlasovanie (Dr. Mozner): 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Hlasovanie (Dr. Bajánková): 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
Hlasovanie za ostatné navrhované osoby: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 30: Rada v súlade s článkom VI. ods. 2 Skúšobného poriadku určila JUDr. Janu 
Bajánkovú (predsedníčku skúšobnej komisie č. 3) a JUDr. Františka Moznera (náhradného 
člena skúšobnej komisie), doc. Csacha, Dr. Bachledu, Dr. Zavadovú, Dr. Čentéšovú, Dr. 
Urbanskú a Dr. Kostolányiovú ako pedagogický dozor na písomnej časti odbornej justičnej 
skúšky dňa 26.03.2020 (štvrtok).  
 
5. Návrh na schválenie Výročnej správy za rok 2019 
Predsedníčka rady JA SR udelila slovo riaditeľovi akadémie, aby informoval o Výročnej správe 
za rok 2019. 
Riaditeľ akadémie uviedol, 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. Výročná správa bola spracovaná písomne a všetci členovia rady JA SR sa s ňou mohli 
oboznámiť. 
K samotnému návrhu Výročnej správy riaditeľ akadémie uviedol, že bola spracovaná 
zodpovednými vedúcimi zamestnancami, resp. zamestnancami priamo sa podieľajúcimi na 
konkrétnych činnostiach (knižnica akadémie, medzinárodné vzťahy, projekt OP EVS a pod.). 
Výročná správa obsahuje podstatné informácie týkajúce sa hlavnej činnosti akadémie, 
vzdelávania, ako aj informácie o najvýznamnejších udalostiach počas uplynulého roku. 
Prítomní členovia rady JA SR nemali k predloženej Výročnej správe žiadne pripomienky.  
 
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 31: Rada JA SR schvaľuje Výročnú správu o činnosti Justičnej akadémie 
Slovenskej republiky za rok 2019. 
 
6. Návrh na doplnenie Študijného plánu pre rok 2020 
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby uviedol podrobnosti 
k predkladanému návrhu na doplnenie Študijného plánu pre rok 2020. Riaditeľ akadémie 
uviedol, že navrhuje do Študijného plánu doplniť tri podujatia. Prvé podujatie s názvom 
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„Poskytovanie príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ochrana 
finančných záujmov EÚ s dôrazom na trestnoprávnu rovinu“ je potrebné do Študijného plánu 
na rok 2020 doplniť z dôvodu zmien pri postihovaní trestného činu poškodzovania 
finančných záujmov EÚ a tiež na základe žiadosti Úradu vlády SR z novembra 2019. Podujatie 
sa bude konať 28.09.2020 v JA SR v Pezinku a bude lektorsky zabezpečené Dr. Šantom z ÚŠP 
a Mgr. Bollovou z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR. Podujatie 
bude otvorené pre primárnu aj sekundárnu cieľovú skupinu akadémie.  
 
Druhé podujatie s názvom „Diskusné fórum k civilným procesným kódexom (III. ročník)“ 
nadväzuje na predchádzajúce diskusné fóra realizované v predchádzajúcich dvoch rokoch. 
Vzhľadom na to, že niektoré nezodpovedané okruhy otázok (pre obmedzený časový rozsah 
podujatia) a novo otvorené témy, ako aj v súvislosti s tým, že tento formát mal pozitívne 
ohlasy nielen zo strany prítomných účastníkov, ale aj samotných diskutujúcich z radov 
sudcov, je vhodné v tomto úspešnom formáte diskusného typu pokračovať aj v roku 2020. 
Garantom podujatia bude aj v roku 2020 Dr. Bajánková a moderátorom podujatia zostane 
Mgr. Novotný, v diskusnom paneli budú tiež nominovaní účastníci zo strany súdov. Podujatie 
sa uskutoční 08.06.2020 v priestoroch JA SR v Pezinku. 
 
Tretie podujatie „Letná jazyková škola – Nemecký jazyk“ je navrhované na doplnenie 
z dôvodu dlhodobej požiadavky zo strany účastníkov ako aj z dôvodu zachovania 
kontinuálnosti vzdelávania vo všetkých cudzích jazykoch. Predmetné podujatie bude 
financované z rozpočtových prostriedkov akadémie, pričom lektorsky ho bude zabezpečovať 
Mgr. Petra Milošovičová, PhD. v dňoch 06.-08.07.2020 v Detašovanom pracovisku akadémie 
v Omšení. 
Vzhľadom na to, že do rozpravy sa nikto neprihlásil, dala predsedníčka rady JA SR o doplnení 
Študijného plánu pre rok 2020 hlasovať. 
 
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 32: Rada schvaľuje doplnenie Študijného plánu pre rok 2020 o nasledujúce 
podujatia: „Poskytovanie príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a 
ochrana finančných záujmov EÚ s dôrazom na trestnoprávnu rovinu“ 28.09.2020 v JA SR 
v Pezinku, „Diskusné fórum k civilným procesným kódexom (III. ročník)“ 08.06.2020 v JA SR 
v Pezinku a „Letná jazyková škola – Nemecký jazyk“ 06.-08.07.2020 v Detašovanom 
pracovisku akadémie v Omšení. 
 
7. Rôzne 
Informácia riaditeľa akadémie o vyhodnotení plnenia príjmov a čerpaní výdavkov za rok 
2019 a o schválenom rozpočte pre rok 2020 
Riaditeľ akadémie stručne prítomných informoval o vyhodnotení plnenia príjmov a čerpaní 
výdavkov za rok 2019 a o schválenom rozpočte pre rok 2020.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že rozpočet pre rok 2020 predstavuje vyššiu sumu rozpočtových 
prostriedkov ako v roku 2019, konkrétne v kategórii 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 
a s ňou súvisiacej kategórii 620 poistné a príspevok do poisťovní. V kategórii 630 tovary 
a služby sa jedná o 56 902,00 € nižšiu sumu schválených rozpočtových prostriedkov, čo má 
v praxi negatívny dopad na chod akadémie z pohľadu ekonomiky a jej správy, a čo tiež 
bezprostredne súvisí so zabezpečením hlavnej činnosti – vzdelávaním a jeho plynulým 
chodom. Rovnaký počet vzdelávacích podujatí ako v roku predchádzajúcom je možné 
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zabezpečiť len vďaka implementácii projektu Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania 
sudcov a justičných zamestnancov v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. 
Na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2020 zo dňa 
15.01.2020 bol akadémii účelovo určený limit na reprezentačné výdavky na podpoložke 
633016 v celkovej výške 700,00 €, čo je rovnaká suma ako v roku 2019. Tieto prostriedky sú 
určené na reprezentačné výdavky riaditeľa akadémie a rady JA SR.  
Vzhľadom na to, že všetky podrobnosti boli zaslané členom rady JA SR pred samotným 
zasadnutím rady JA SR na nahliadnutie a preštudovanie, riaditeľ akadémie odkázal členov 
rady JA SR vo zvyšku na predložený materiál.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 

Informácia riaditeľa akadémie týkajúca sa technického zabezpečenia písomnej časti 
odbornej justičnej skúšky  
Riaditeľ akadémie informoval prítomných, že v súvislosti s Uznesením č. 19, ktorým mu rada 
JA SR uložila povinnosť zabezpečiť z technického hľadiska možnosť elektronického 
vypracovávania a vyhodnocovania skúšobných testov elektronicky, v predchádzajúcich 
týždňoch požiadal o súčinnosť ministerstvo spravodlivosti SR, nakoľko softvér na výberové 
konania a správu databáz spravuje MS SR.  
Ďalej uviedol, že oddelenie justičných databáz spracovalo všetky požiadavky na plne 
elektronické testovanie a vyhodnocovanie testov, týkajúce sa všeobecných atribútov 
systému, spôsobu testovania, vyhodnocovania a štatistiky a archivovania, ktoré boli následne 
zaslané ministerstvu ako aj dodávateľovi služby s navrhovaným termínom realizácie 
požiadaviek dňa 11.03.2020. Dodávateľ služby potvrdil mailom dňa 09.02.2020, že sú 
požiadavky zrozumiteľné a že termín 11.03.2020 je prijateľný na realizovanie implementácie 
požiadaviek do prevádzky.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila k danému bodu rozpravu.  
Dr. Pospíšil sa opýtal, či je MS SR výhradným správcom a či nie je rozumné, aby JA SR bolo 
zmluvnou stranou zmluvy pri správe softvéru. 
Riaditeľ akadémie uviedol, že sa jedná o komplikovanejší zmluvný vzťah, ale že je vzhľadom 
na situáciu jednoduchšie, hospodárnejšie, aby bolo ministerstvo spravodlivosti zmluvnou 
stranou, pričom uviedol, že podrobnosti môže na zasadnutí prítomným poskytnúť aj           
Mgr. Zavadová z oddelenia justičných databáz.  
Mgr. Zavadová následne informovala prítomných členov rady JA SR o spôsobe fungovania 
softvéru a jeho správe, ako aj o podmienkach spolupráce s MS SR pri realizovaní požiadaviek 
na jeho úpravu.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Riaditeľ akadémie následne uviedol, že v rámci bodu a v súvislosti s predchádzajúcimi 
informáciami ohľadne softvéru na výberové konania považuje za potrebné prítomných 
členov rady JA SR informovať aj o priebehu príprav na výberové konania na funkciu 
justičného čakateľa a to aj vzhľadom na to, že výberové konanie bolo vyhlásené na 
16.04.2020.  
Riaditeľ akadémie ďalej uviedol, že správa databáz na výberové konania na funkciu 
justičného čakateľa bola akadémii zverená zákonom s účinnosťou od 01.01.2020. Napriek 
krátkosti času, akadémia pracuje na tom, aby databázy boli čo najskôr naplnené obsahom 
v takom rozsahu, ako to požaduje vyhláška o justičných čakateľoch.  
Do tvorby je v súčasnosti zapojených viacero osôb, predovšetkým z pedagogického 
prostredia, pričom termín ukončenia prác je zmluvne dohodnutý na 28.02.2020. Následne 
bude vykonaná revízia tak, aby bolo možné zo strany akadémie riadne a včas zabezpečiť prvé 
výberové konanie na funkciu justičného čakateľa.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 



Spr. 57/2020 

 
 

7 

8. Termín nasledujúceho zasadnutia Rady akadémie: 
Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a 
oznámila, že ďalšie, 5. zasadnutie rady JA SR, sa uskutoční dňa 05.03.2020 so začiatkom 
o 9,00 hod. v Justičnej akadémii SR v Pezinku.  
 
V Pezinku dňa 11.02.2020 
 
 
Spísala: Mgr. Dominika Zavadová, PhD.  
 
 
 
Overil: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. 
 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


