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Zápisnica 
zo 6. zasadnutia Rady Justičnej akadémie dňa 02. júna 2020 so začiatkom o 13,00 hodine 

v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku 
 
 

Prítomní členovia Rady:  
JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka rady 
JUDr. Martin Bargel, podpredseda 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 
JUDr. Roman Greguš, člen rady 
JUDr. Peter Odaloš, člen rady 
 
Ďalší prítomní podľa zákona č. 548/2003 Z. z. a Rokovacieho poriadku Rady:  
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ akadémie 
JUDr. Dagmar Hupková, poverená vedením kancelárie 
 
Ospravedlnený: 
JUDr. Jozef Szabó, člen rady 
 
Navrhnutý program:  

1. Otvorenie 
2. Správa o výsledku prihlásenia do výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa 

Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
3. Voľba predsedov, členov a náhradných členov skúšobných komisií 
4. Termíny odbornej justičnej skúšky v roku 2020 – náhradný termín za jarný termín OJS 

a riadny jesenný termín OJS 
5. Vzdelávací proces v čase pandémie COVID-19 – dištančné vzdelávanie pomocou on-line 

nástroja „ZOOM“ a prezenčná forma vzdelávania po ukončení pandémie 
6. Návrh na doplnenie študijného plánu – vzdelávacie podujatie so zameraním na používanie  

on-line nástroja pre dištančné vzdelávanie „ZOOM“  
7. Rôzne 

Informácia riaditeľa o aktuálnom priebehu realizácie projektu „Rozvoj systému 
špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v rámci operačného 
programu „Efektívna verejná správa“  
Informácia riaditeľa o tvorbe databáz pre výberové konania na funkciu justičného 
čakateľa 
Informácia riaditeľa o stave čerpania finančných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2020  
Informácia riaditeľa o prijatých opatreniach v súvislosti so šírením prenosného ochorenia 
COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2), repatriačné stredisko v DP JA SR v 
Omšení 

8. Záver 
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1. Otvorenie 
Predsedníčka rady JA SR privítala prítomných členov rady a riaditeľa akadémie, pričom 
skonštatovala, že 6. zasadnutia rady JA SR sa zúčastňuje 9 členov, JUDr. Jozef Szabó, člen 
rady JA SR, sa ospravedlnil z pracovných dôvodov, a rada JA SR je uznášania schopná.  
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 6. zasadnutia rady JASR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. Vzhľadom na to, že neboli vznesené žiadne 
doplňujúce návrhy, predsedníčka rady JA SR dala o návrhu programu hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 37: Rada schválila program rokovania 6. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice zo 6. zasadnutia rady JA SR prof. 
Slašťana, ktorý s uvedeným návrhom prejavil súhlas, a dala o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 38: Rada zvolila prof. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana, PhD. za overovateľa 
zápisnice zo 6. zasadnutia rady JA SR. 
 
2. Správa o výsledku prihlásenia do výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa 

Justičnej akadémie Slovenskej republiky 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných, že na základe uznesenia č. 35 zo dňa 
07.04.2020 bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa s termínom 
konania výberového konania v mesiaci jún 2020. Informácia o uvedenom výberovom konaní 
bola v zmysle Zásad výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej 
akadémie SR (ďalej len „Zásady“) zverejnená na internetovej stránke Generálnej prokuratúry 
SR, ako aj Ministerstva spravodlivosti SR a bola tiež dostupná na informačných tabuliach 
súdov a prokuratúr. Lehota na podávanie prihlášok bola stanovená do 07.05.2020 do 12,00 
hod.. V uvedenej lehote nebola doručená žiadna prihláška uchádzača, ktorý by sa 
o predmetnú funkciu zaujímal. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predsedníčka rady JA SR 
uviedla, že je potrebné znova vyhlásiť výberové konanie podľa § 7 písm. a), b) zákona č. 
548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a čl. I Zásad, a otvorila k predmetnému bodu rozpravu. 
Riaditeľ akadémie vystúpil v rozprave a uviedol, že podľa jeho názoru by sa výberové konanie 
v novom termíne malo uskutočniť v nadväznosti na výsledky voľby na generálneho 
prokurátora, nakoľko do funkcie zástupcu riaditeľa môže byť kandidát vymenovaný len s 
predchádzajúcim súhlasom generálneho prokurátora na dočasné pridelenie na výkon 
uvedenej funkcie.  
S uvedeným prejavili prítomní členovia rady JA SR súhlas a zhodli sa, že je vhodné prijať 
termín, ktorý bude nadväzovať na nové vedenie generálnej prokuratúry. Výberové konanie 
by sa uskutočnilo dňa 29. októbra 2020 o 10,00 hod. v priestoroch Justičnej akadémie v 
Pezinku s tým, že lehota na zasielanie prihlášky bude do 15. októbra 2020 do 12,00 hod..  
O vyhlásení výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky dala následne predsedníčka rady JA SR hlasovať. 
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie č. 39: Rada vyhlasuje výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa s 
termínom konania výberového konania dňa 29. októbra 2020 o 10,00 hod. v Justičnej 
akadémii v Pezinku, s lehotou na zaslanie prihlášky do výberového konania do 15. októbra 
2020 do 12,00 hod.. 
 
Predsedníčka rady 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, predsedníčka rady JA SR požiadala prítomných, aby navrhli členov 
výberovej komisie.  
Dr. Bargel navrhol ako členov výberovej komisie Dr. Szabóa a Dr. Odaloša. 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za ďalších členov komisie Dr. Bargela a Dr. Pospíšila.  
Dr. Odaloš, Dr. Bargel, Dr. Pospíšil s návrhmi na členstvo vo výberovej komisii vyjadrili súhlas, 
pričom Dr. Szabó, ktorý sa na 6. zasadnutí rady z pracovných dôvodov nezúčastňuje, 
predložil vopred pre prípadný návrh za člena výberovej komisie písomný súhlas s členstvom.  
Hlasovanie (Dr. Szabó): 
ZA: 9 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0 
Hlasovanie (Dr. Odaloš): 
ZA: 8 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (Dr. Bargel): 
ZA: 8 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (Dr. Pospíšil): 
ZA: 8 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 40: Rada zvolila za štyroch členov výberovej komisie na funkciu zástupcu 
riaditeľa, ktorými sú JUDr. Jozef Szabó, JUDr. Peter Odaloš, JUDr. Martin Bargel, JUDr. 
Branislav Pospíšil 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. 
 
3. Voľba predsedov, členov a náhradných členov skúšobných komisií 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala, že v mesiacoch jún 2020 a september 2020 
končí funkčné obdobie skúšobnej komisii č. 2 a skúšobnej komisii č. 6 a štyrom náhradným 
členom skúšobných komisií v septembri 2020, a súčasne je od 18.03.2020 z dôvodu vzdania 
sa funkcie členky skúšobnej komisie č. 5 JUDr. Jarmily Urbancovej neobsadené jedno miesto 
člena tejto skúšobnej komisie za oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného 
práva. Z uvedených dôvodov bola dňa 07.04.2020 vyhlásená voľba na predsedu, členov 
skúšobnej komisie a náhradných členov v súlade s čl. IV ods. 4 a 5 Štatútu. Predsedníčka rady 
JA SR ďalej uviedla, že v stanovenej lehote boli predložené návrhy od všetkých oprávnených 
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subjektov (ministerka spravodlivosti SR, Súdna rada SR, generálny prokurátor SR, Rada 
prokurátorov SR).  
Podpredseda rady JA SR upozornil prítomných členov rady JA SR, že v zmysle čl. IV ods. 3 
Volebného poriadku rada posudzuje predložené návrhy, nielen z formálneho hľadiska, ale 
posudzuje aj to či kandidáti spĺňajú všetky podmienky pre zaradenie do voľby a výkon 
funkcie spojenej s členstvom v skúšobnej komisii. 
Dr. Odaloš v rozprave uviedol, že niektoré navrhnuté osoby zo strany prokuratúry síce 
nemajú dokladovanú prednáškovú činnosť alebo pedagogickú činnosť v prospech akadémie, 
avšak majú napríklad prednáškovú činnosť v rámci prípravy právnych čakateľov prokuratúry, 
alebo skúšajú právnych čakateľov prokuratúry v rámci ich priebežných hodnotení. Dr. Odaloš 
ďalej uviedol, že v tomto zmysle je možné považovať ich návrhy za kompletné. 
Prof. Vojčík uviedol, že pre odstránenie všetkých pochybností by bolo možno vhodné, aby sa 
chýbajúce náležitosti vyžiadali u všetkých kandidátov, kde neboli predložené všetky povinné 
podklady, ale vzhľadom na situáciu si uvedomuje, že takýto postup by nebol v záujme 
akadémie mať kontinuálne obsadené všetky skúšobné komisie. 
Prítomní členovia rady JA SR sa v nasledujúcej diskusii zhodli, že formálne nedostatky nie sú 
prekážkou pre posúdenie predložených návrhov v súlade so zákonnými a vykonávacími 
predpismi a ich nasledujúce zaradenie do procesu voľby. 
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 41: Rada Justičnej akadémie posúdila predložené návrhy kandidátov 
a konštatuje, že okrem kandidáta doc. JUDr. Ing. Mateja Kačaljaka, PhD., ktorý nespĺňa 
požiadavku podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona o Justičnej akadémii, a preto sa vylučuje z 
procesu voľby, ostatní kandidáti spĺňajú všetky zákonom predpokladané náležitosti. 
Návrhy kandidátov na členov skúšobnej komisie JUDr. Michaela Marková, JUDr. Juraj 
Čižmárik a JUDr. Jana Hatalová, PhD. neobsahujú náležitosti podľa čl. III ods. 4 písm. e) 
Volebného poriadku.  
 
V zmysle ustanovení Štatútu a Volebného poriadku majú navrhnutí kandidáti právo na 
osobnú prezentáciu pred členmi rady JA SR. Navrhnutí kandidáti boli vopred oslovení 
s možnosťou účasti a osobnej prezentácie na 6. zasadnutí rady JA SR. Toto právo využil JUDr. 
Vladimír Javorský, PhD., nominovaný generálnym prokurátorom SR ako aj Radou 
prokurátorov. 
 
Predsedníčka rady JA SR privítala Dr. Javorského na zasadnutí a vyzvala ho, aby stručne 
prezentoval svoju osobu a motiváciu sa stať členom skúšobnej komisie.  
Dr. Javorský uviedol, že pracuje ako prokurátor, avšak vykonával prax aj ako advokát, 
v stručnosti prezentoval svoju publikačnú a prednáškovú činnosť, a to ako v prospech 
Justičnej akadémie SR, ale napríklad aj Justičnej akadémie ČR. Ďalej konkretizoval svoje 
pracovné aktivity a tiež jeho súčasné primárne profesionálne záujmy. 
Dr. Odaloš sa prítomného kandidáta na funkciu člena skúšobnej komisie opýtal, akej oblasti 
trestného práva by sa chcel venovať v rámci činností vykonávaných pre akadémiu. 
Dr. Javorský uviedol, že jeho záujmom je predovšetkým trestné právo, osobitne sa teraz 
najviac venuje otázkam dokazovania a použiteľnosti niektorých vybraných dôkazov, avšak 
nerád by sa do budúcna nejako špecificky profiloval.  
Vzhľadom na to, že prítomní členovia rady JA SR nemali ďalšie otázky, predsedníčka rady JA 
SR poďakovala Dr. Javorskému a informovala ho, že v prípade záujmu môže počkať na 
výsledky voľby. 
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Predsedníčka rady JA SR prerušila zasadnutie na 15 minút. 
 
Po prestávke predsedníčka rady JA SR uviedla, že je potrebné si zvoliť členov volebnej 
komisie a za členov volebnej komisie navrhla JUDr. Odaloša, prof. Vojčíka a JUDr. Chleboviča, 
ktorí s návrhom súhlasili. Vzhľadom na to, že ostatní členovia nemali voči navrhnutým 
kandidátom pripomienky, dala predsedníčka rady JA SR hlasovať za každého navrhnutého 
člena volebnej komisie osobitne.  
Hlasovanie (Dr. Odaloš): 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (prof. Vojčík): 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie (Dr. Chlebovič): 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 42: Rada zvolila členov volebnej komisie v zložení: 
JUDr. Peter Odaloš (Za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 1) 
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (Za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 1) 
JUDr. Jaroslav Chlebovič (Za: 8, Zdržal sa: 0, Proti: 1). 
 
Predsedníčka rady JA SR vyzvala členov volebnej komisie, aby si spomedzi seba zvolili 
predsedu. Volebná komisia si zo svojich členov zvolila za predsedu prof. Vojčíka, čo následne 
oznámila prítomným členom rady JA SR.  
 
Predsedníčka rady JA SR prítomných informovala o rozložení parity pre jednotlivé komisie, 
kde je potrebné voliť všetkých členov, nakoľko v prípade skúšobnej komisie č. 5 sa jedná 
o voľbu iba jedného člena, ktorého nominuje Súdna rada SR alebo ministerka spravodlivosti. 
Predsedníčka rady JA SR prítomných následne oboznámila s rozložením parity pre komisiu č. 
2 v zmysle čl. VI ods. 3 Štatútu. Dvaja členovia sú navrhnutí Súdnou radou SR a ministerkou 
spravodlivosti SR (oblasť práva: oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva 
procesného, rodinného práva, pracovného práva a obchodného práva) a traja členovia 
navrhnutí generálnym prokurátorom SR a Radou prokurátorov SR (oblasť práva: oblasť 
trestného, oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva, oblasť 
ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry). 
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 43: Rada Justičnej akadémie schvaľuje paritu pre skúšobnú komisiu č. 2 
nasledovne: 2 členovia sú navrhnutí Súdnou radou SR a ministerkou spravodlivosti SR 
(oblasť práva: oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, 
rodinného práva, pracovného práva a obchodného práva) a 3 členovia navrhnutí 
generálnym prokurátorom SR a Radou prokurátorov SR (oblasť práva: oblasť trestného, 
oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva a oblasť ústavného 
práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry). 
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Predsedníčka rady JA SR navrhla rozloženie parity pre skúšobnú komisiu č. 6 nasledovne – 
dvaja členovia navrhnutí Súdnou radou SR a ministerkou spravodlivosti SR (oblasť práva: 
oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a 
pracovného práva a oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry) a 
traja členovia navrhnutí generálnym prokurátorom SR a Radou prokurátorov SR (oblasť 
práva: oblasť obchodného práva, oblasť trestného práva a oblasť správneho práva, 
správneho súdnictva a finančného práva). 
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 44: Rada Justičnej akadémie schvaľuje paritu pre skúšobnú komisiu č. 6 
nasledovne: 2 členovia navrhnutí Súdnou radou SR a ministerkou spravodlivosti SR(oblasť 
práva: oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva 
a pracovného práva a oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a 
prokuratúry) a 3 členovia navrhnutí generálnym prokurátorom SR a Radou prokurátorov 
SR (oblasť práva: oblasť obchodného práva, oblasť trestného práva a oblasť správneho 
práva, správneho súdnictva a finančného práva). 
 
Predseda volebnej komisie požiadal o vyhotovenie hlasovacích lístkov a následne prítomní 
členovia rady JA SR pristúpili k tajnej voľbe členov skúšobnej komisie č. 2.  
Po odvolení volebná komisia pristúpila k prekontrolovaniu hlasovacích lístkov a spočítaniu 
jednotlivých hlasov. Prof. Vojčík informoval, že bolo rozdaných a po hlasovaní aj 
odovzdaných 9 platných hlasovacích lístkov za každú oblasť a oznámil počet hlasov pridelený 
jednotlivým kandidátom na členov skúšobnej komisie č. 2 za jednotlivé oblasti. 
Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a 
pracovného práva – JUDr. Robert Šorl, PhD. – 8 hlasov 
Oblasť obchodného práva – doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. – 9 hlasov 
Oblasť trestného práva – JUDr. Marta Kolcunová, PhD. – 7 hlasov 
Oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva – Mgr. Richard Dukes – 7 
hlasov 
Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry – JUDr. Peter Sepeši – 
9 hlasov 
Uznesenie č. 45: Rada zvolila členov skúšobnej komisie č. 2 na trojročné funkčné obdobie 
(25.09.2020 – 24.09.2023) v zložení: 
JUDr. Robert Šorl, PhD. (8 hlasov) pre oblasť občianskeho práva hmotného a civilného 
práva procesného, rodinného práva a pracovného práva  
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. (9 hlasov) pre oblasť obchodného práva  
JUDr. Marta Kolcunová, PhD. (7 hlasov) pre oblasť trestného práva 
Mgr. Richard Dukes (7 hlasov) pre oblasť správneho práva, správneho súdnictva a 
finančného práva  
JUDr. Peter Sepeši (9 hlasov) pre oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a 
prokuratúry 
 
Predseda volebnej komisie požiadal o vyhotovenie hlasovacích lístkov a následne prítomní 
členovia rady JA SR pristúpili k tajnej voľbe členov skúšobnej komisie č. 6. 
Prof. Vojčík po odvolení prítomných členov rady JA SR informoval, že bolo rozdaných 9 
hlasovacích lístkov. S výnimkou jedného hlasovacieho lístka pri voľbe člena skúšobnej 
komisie pre oblasť trestného práva boli všetky ostatné odovzdané hlasovacie lístky platné. 
Následne oznámil počet hlasov pridelený jednotlivým kandidátom na členov skúšobnej 
komisie č. 6 za jednotlivé oblasti práva. 
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Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a 
pracovného práva – Mgr. Dušan Čimo – 8 hlasov 
Oblasť obchodného práva –JUDr. Zuzana Šotiková – 9 hlasov 
Oblasť trestného práva – JUDr. Vladimír Javorský, PhD. – 8 hlasov 
Oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva – JUDr. Slavomír Filipčík – 
9 hlasov 
Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry – JUDr. Libor Duľa – 9 
hlasov. 
Uznesenie č. 46: Rada zvolila členov skúšobnej komisie č. 6 na trojročné funkčné obdobie 
(15.06.2020 – 14.06.2023) v zložení: 
Mgr. Dušan Čimo (8 hlasov) pre oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva 
procesného, rodinného práva a pracovného práva  
JUDr. Zuzana Šotiková (9 hlasov) pre oblasť obchodného práva  
JUDr. Vladimír Javorský, PhD. (8 hlasov) pre oblasť trestného práva 
JUDr. Slavomír Filipčík (9 hlasov) pre oblasť správneho práva, správneho súdnictva a 
finančného práva  
JUDr. Libor Duľa (9 hlasov) pre oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov 
a prokuratúry. 
 
Následne sa uskutočnila voľba člena skúšobnej komisie č. 5 pre oblasť správneho práva, 
správneho súdnictva a finančného práva.  
Predseda volebnej komisie požiadal o vyhotovenie hlasovacích lístkov a prítomní členovia 
rady pristúpili k tajnej voľbe člena skúšobnej komisie. Po prekontrolovaní hlasovacích lístkov 
a spočítaní hlasov oznámil prof. Vojčík ako predseda volebnej komisie výsledky. Rozdaných aj 
odovzdaných bolo 9 hlasovacích lístkov, všetky boli platné, a za člena skúšobnej komisie č. 5 
bol zvolený nasledovný kandidát: doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. (9 hlasov). 
Uznesenie 47: Rada zvolila doc. JUDr. Martina Vernarského, PhD. za člena skúšobnej 
komisie č. 5 na trojročné funkčné obdobie (02.06.2020 – 01.06.2023) pre oblasť správneho 
práva, správneho súdnictva a finančného práva. 
 
Predsedníčka rady JA SR zo zvolených členov komisie č. 2 vyhlásila následne voľbu na 
predsedu skúšobnej komisie č. 2. 
Po vyhotovení hlasovacích lístkov členovia rady JA SR pristúpili k tajnej voľbe. Volebná 
komisia prekontrolovala hlasovacie lístky a po spočítaní hlasov oznámil prof. Vojčík výsledok 
hlasovania s tým, že bolo rozdaných a odovzdaných 9 hlasovacích lístkov, všetky boli platné, 
a v tajnej voľbe získal víťazný kandidát na predsedu skúšobnej komisie č. 2 nasledovný počet 
hlasov: JUDr. Marta Kolcunová, PhD. – 9 hlasov.  
Uznesenie č. 48: Rada zvolila za predsedníčku skúšobnej komisie č. 2 JUDr. Martu 
Kolcunovú, PhD. (9 hlasov). 
 
Predsedníčka rady JA SR zo zvolených členov komisie č. 6 vyhlásila následne voľbu na 
predsedu skúšobnej komisie č. 6. 
Po vyhotovení hlasovacích lístkov členovia rady JA SR pristúpili k tajnej voľbe. Predseda 
volebnej komisie prof. Vojčík po odvolení a prekontrolovaní hlasovacích lístkov oznámil 
výsledok hlasovania s tým, že bolo rozdaných a odovzdaných 9 hlasovacích lístkov, všetky 
boli platné, a v tajnej voľbe získal víťazný kandidát na predsedu skúšobnej komisie č. 2 
nasledovný počet hlasov: JUDr. Libor Duľa – 9 hlasov.  
Uznesenie č. 49: Rada zvolila za predsedu skúšobnej komisie č. 6 JUDr. Libora Duľu (9 
hlasov). 
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Po voľbe predsedu komisie č. 6 bol Dr. Javorský pozvaný na zasadnutie a bol oboznámený 
s výsledkom volieb. Predsedníčka rady JA SR menovanému zablahoželala k úspechu. 
 
Následne sa uskutočnila voľba náhradných členov skúšobných komisií. 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 9 hlasovacích lístkov, všetky boli 
platné, a za náhradníkov pre jednotlivé oblasti práva boli zvolení nasledovní kandidáti:  
Oblasť trestného práva: doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. (6 hlasov) 
Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a 
pracovného práva: JUDr. Milan Hlušák (8 hlasov), doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. (7 hlasov), 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (9 hlasov) 
Oblasť obchodného práva: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. (9 hlasov) 
Oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva: JUDr. Jana Hatalová, PhD. 
(9 hlasov) 
Uznesenie č. 50: Rada zvolila nasledujúcich náhradných členov skúšobných komisií na 
trojročné funkčné obdobie (02.06.2020-01.06.2023): 
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. (6 hlasov) pre oblasť trestného práva 
JUDr. Milan Hlušák (8 hlasov), doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. (7 hlasov), prof. JUDr. 
Marek Števček, PhD. (9 hlasov) pre oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva 
procesného, rodinného práva a pracovného práva 
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. (9 hlasov) pre oblasť obchodného práva 
JUDr. Jana Hatalová, PhD. (9 hlasov) pre oblasť správneho práva, správneho súdnictva a 
finančného práva. 
 
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 a členov rady JA SR 
dodatočne, čo bude zvoleným členom a náhradným členom včas oznámené.  
 
4. Termíny odbornej justičnej skúšky v roku 2020 – náhradný termín za jarný termín OJS 

a riadny jesenný termín OJS 
Predsedníčka rady JA SR informovala prítomných, že vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku 
situácie s COVID-19 a s tým súvisiacimi nariadeniami hlavného hygienika SR neboli 
uskutočnené odborné justičné skúšky v riadnom termíne. Ďalej uviedla, že od 20. mája 2020 
sú povolené hromadné podujatia s maximálnou účasťou do 100 ľudí za dodržania 
konkrétnych bezpečnostných opatrení v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva    
zo dňa 19.05.2020 (dodržiavanie hygienických opatrení a odstupu 2 metre medzi osobami). 
Vzhľadom na uvedené považuje za dôvodné zaoberať sa schválením náhradného termínu za 
jarný termín odbornej justičnej skúšky, resp. riadnym už schváleným jesenným termínom 
skúšok.  
V zmysle predložených návrhov zo strany akadémie predsedníčka rady JA SR navrhla, aby sa 
náhradný termín za jarný termín odbornej justičnej skúšky konal v nasledujúcich dňoch: 
písomná časť 22.09.2020 (utorok), 23.09.2020 (streda), ústna časť 29.09.2020 (utorok), 
30.09.2020 (streda) a otvorila k danému bodu programu diskusiu. 
Do diskusie sa zapojil prof. Slašťan, ktorý uviedol, že viacerí účastníci by podľa jeho 
vedomostí ocenili skorší termín skúšok, a to aj vzhľadom na to, že pri plánovaní čerpania 
dovoleniek na prípravu na skúšky vychádzali z pôvodného termínu. Vzhľadom na uvedené 
navrhuje termín schváliť na posledný augustový týždeň, uviedol tiež, že tí, ktorí budú 
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neúspešní v septembrovom termíne, budú mať problém pri opravnom termíne a ten by sa 
im posunul až o rok.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že je potrebné brať na vedomie aj to, že v auguste sú viaceré 
organizačné riziká. Tiež spresnil, že bez ohľadu na to, aká bude situácia v navrhovaných 
termínoch, je potrebné zachovať všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia a preto sú 
navrhované dva dni písomnej časti. Súčasne poukázal na to, že nie je možné za súčasného 
stavu prispôsobovať náhradný termín skúšok posunutému termínu hromadného výberového 
konania, nakoľko otázka posunu hromadného výberového konania nebola s akadémiou 
nijako zo strany Súdnej rady vopred konzultovaná.  
Následne dala predsedníčka hlasovať o náhradnom termíne hlasovať. 
Hlasovanie:  
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 51: Rada schvaľuje náhradný termín odbornej justičnej skúšky pre rok 2020 
nasledovne – písomná časť 22.09.2020 (utorok), 23.09.2020 (streda), ústna časť 29.09.2020 
(utorok), 30.09.2020 (streda). 
 
Predsedníčka rady ďalej uviedla, že podľa jej názoru zmena alebo posun jesenného termínu 
nie je vzhľadom na situáciu vhodná a otvorila k tejto časti tohto bodu programu rozpravu.  
V diskusii sa prítomní členovia rady JA SR zhodli, že presun by nebol v záujme účastníkov, 
ktorí s týmto termínom rátajú. Nakoľko však nie je možné predpokladať, aká bude situácia 
v októbri, prítomní členovia rady JA SR sa zhodli tiež na tom, že je vhodné rozšíriť písomnú 
časť na dva dni tak, aby boli v prípade potreby aj počas jesenného termínu zachované a 
dodržané všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia. 
Hlasovanie:  
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 52: Rada schvaľuje doplnenie – rozšírenie termínu písomnej časti jesenného 
termínu odbornej justičnej skúšky na rok 2020 o ďalší deň, t. j. 09.10.2020 (piatok). 
 
5. Vzdelávací proces v čase pandémie COVID-19 – dištančné vzdelávanie pomocou on-line 

nástroja „ZOOM“ a prezenčná forma vzdelávania po ukončení pandémie 
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie a požiadala ho o stručné 
informácie k predmetnému bodu.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že vzdelávacie podujatia boli organizované v prezenčnej forme do 
09.03.2020, následne sa podujatia z dôvodu šírenia pandémie nerealizovali, a to aj v 
nadväznosti na rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, ktorými bol uložený zákaz 
organizovania hromadných podujatí až do odvolania. Z celkového počtu 28 podujatí 
schválených v Študijnom pláne pre rok 2020 nezrealizovalo z dôvodu pandémie COVID-19 
v riadnom termíne, pričom 4 zo zrušených podujatí sa zrealizovali, resp. zrealizujú 
v náhradnom termíne do konca júna, 7 podujatí je navrhovaných na presun na druhý polrok 
2020 a na prvý polrok 2021 sa navrhuje presun 17 vzdelávacích podujatí.  
Od 14.04.2020 prebiehajú intenzívne odborné jazykové kurzy anglického jazyka v dištančnej 
forme prostredníctvom platformy ZOOM, kurzy sú realizované v rámci projektu 
financovaného z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej len „OP 
EVS“). Súčasne od 20.04.2020 prebiehajú aj vzdelávacie aktivity celoživotného vzdelávania 
v dištančnej forme prostredníctvom platformy ZOOM, jedná sa predovšetkým o podujatia 
v rámci projektu OP EVS. Celkovo sa v dištančnej forme zrealizovalo do konca mája 13 
vzdelávacích podujatí a v júni a začiatkom júla sa v dištančnej forme plánuje zrealizovať ešte 
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11 podujatí. Po uvoľnení opatrení je prezenčná forma navrhovaná zatiaľ pri jednom 
jednodňovom podujatí. 
V júni 2020 je tiež plánované realizovanie predskúškového sústredenia a prípravného 
vzdelávania dištančnou formou. 
Rada vzala uvedené informácie na vedomie. 

6. Návrh na doplnenie študijného plánu – vzdelávacie podujatie so zameraním na používanie 
on-line nástroja pre dištančné vzdelávanie „ZOOM“  

Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby následne uviedol ďalšie 
podrobnosti k predkladanému návrhu na doplnenie Študijného plánu pre rok 2020. 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že navrhuje do študijného plánu doplniť jedno 
podujatie so zameraním na uľahčenie používania aplikácie ZOOM, ktorá sa v súčasnej dobe 
používa pre zabezpečenie intenzívneho jazykového vzdelávanie v anglickom jazyku v rámci 
projektu OP EVS, ako aj pre vzdelávacie podujatia celoživotného vzdelávania v rámci 
schváleného Študijného plánu pre rok 2020.  
Vzdelávacie podujatie by sa uskutočnilo dňa 22.6.2020 pod názvom „Poďte si s nami skúsiť 
ako sa dá pracovať a vzdelávať online v aplikácii ZOOM“ pre celú cieľovú skupinu, t.j. sudca, 
prokurátor, vyšší súdny úradník, justičný čakateľ, právny čakateľ prokuratúry, asistent sudcu 
NS SR. Seminár by lektorsky zastrešili Denisa Petriláková a Peter Psota.  
Prof. Slašťan sa prihlásil do rozpravy, pričom do pozornosti prítomných dal aj možnosť 
realizovať podujatia s českými lektormi aj v budúcnosti v dištančnej forme a navrhol, aby sa 
študijný plán doplnil aj o dve dvojdňové podujatia. Ďalej uviedol, že podujatie s názvom 
„Aktuálna judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti aplikácie základných zásad práva EÚ 
(zásada priameho účinku, prednosti, proporcionality a iné)“ by lektorsky zabezpečoval spolu 
s prof. Simanom v septembri a podujatie s názvom „Uznávanie a výkon cudzích súdnych 
rozhodnutí v civilných veciach“ s Dr. Valdhansom v októbri. 
Riaditeľ akadémie uviedol, že víta aktivitu prof. Slašťana, pričom ho vzhľadom na riadny chod 
vzdelávacieho procesu požiadal o doplnenie presných termínov, kedy by sa realizovali 
navrhované podujatia. 
Hlasovanie: 
ZA: 9 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 53: Rada Justičnej akadémie schvaľuje doplnenie Študijného plánu na rok 
2020 o vzdelávacie podujatia v dištančnej online forme „Poďte si s nami skúsiť ako sa dá 
pracovať a vzdelávať online v aplikácii ZOOM“ s termínom konania 22.06.2020, „Aktuálna 
judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti aplikácie základných zásad práva EÚ (zásada 
priameho účinku, prednosti, proporcionality a iné)“ s termínom konania v septembri 2020 
a „Uznávanie a výkon cudzích súdnych rozhodnutí v civilných veciach“ s termínom konania 
v októbri 2020 s tým, že predkladateľ doplní presný termín dodatočne. 
 
7. Rôzne 
Informácia o aktuálnom priebehu realizácie projektu „Rozvoj systému špecializovaného 
vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v rámci operačného programu „Efektívna 
verejná správa“ v podmienkach Justičnej akadémie SR v roku 2020 
Riaditeľ akadémie zdôraznil predovšetkým aktivity týkajúce sa vzdelávacieho procesu. 
Uviedol, že Justičná akadémia pripravila a zabezpečila k 30.04.2020 v rámci projektu 
realizáciu celkovo 14 vzdelávacích podujatí, ktorých sa zúčastnilo sa na nich 589 účastníkov. 
Od 14.04.2020 sú poskytované cieľovej skupine odborné jazykové kurzy dištančnou formou 
pomocou platformy ZOOM v celkovom počte 30 študijných skupín v celkovom počte 200 
účastníkov pričom jeden semester trvá 40 hodín. V termíne od 20.04.2020 do 30.06.2020 sú 
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prostredníctvom aplikácie ZOOM zabezpečované aj vzdelávacie podujatia celoživotného 
vzdelávania v rámci študijného plánu na rok 2020 v celkovom rozsahu 45 vzdelávacích dní. 
V termíne 02.03.–06.03.2020 sa uskutočnila jedna zahraničná skupinová stáž do Francúzska 
a Luxemburska. V dôsledku situácie s COVID-19 boli zo strany európskych súdov zrušené 
skupinové stáže, ktoré boli plánované v mesiacoch apríl a jún 2020. Pokiaľ ide 
o jednomesačné stáže, dňa 17.06.2020 sa uskutoční preverenie jazykových znalostí 
prihlásených záujemcov z databázy. V prípade uvoľnenia opatrení sa plánuje vyslanie 
záujemcov na jednomesačné zahraničné stáže na jeseň 2020, čo je podmienené akceptáciou 
zo strany zahraničných partnerov.  
Riaditeľ akadémie ďalej stručne prítomných informoval o čerpaní finančných prostriedkov 
v projekte v roku a o tom, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú koronavírusom je 
možné v tomto roku očakávať o čosi nižšie čerpanie, než bolo pôvodne plánované. Riaditeľ 
akadémie ďalej uviedol, že kompletný materiál s podrobnosťami bol zaslaný členom rady JA 
SR pred samotným zasadnutím rady JA SR a v prípade doplňujúcich otázok k čerpaniu je 
všetkým členom rady JA SR k dispozícii.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Informácia riaditeľa o tvorbe databáz pre výberové konania na funkciu justičného čakateľa 
Riaditeľ akadémie stručne informoval prítomných členov rady JA SR o krokoch, ktoré boli 
vykonané v súvislosti s uskutočnením výberového konania na funkciu justičného čakateľa, 
ktoré bolo predsedníčkou Súdnej rady SR vyhlásené dňa 07.02.2020 s termínom konania dňa 
16.04.2020, súbežne pre osem obvodov krajských súdov.  
Databázy boli jednotlivými tvorcami akadémii dodané v riadnom čase (t.j. do 29.02.2020) 
a oddelením justičných databáz spracované tak, aby bolo možné ich pre potreby výberového 
konania použiť v požadovanom rozsahu v pôvodne stanovenom termíne. Dňa 26.03.2020 
predsedníčka Súdnej rady SR zrušila výberové konanie na funkciu justičného čakateľa z 
dôvodu zvýšeného rizika šírenia vírusového prenosného respiračného ochorenia COVID-19. 
V súčasnosti nie je zrejmý nový termín výberového konania. Databázy sú však v určitom 
rozsahu použiteľné aj na iné výberové konania, a v prípade potreby ich bude vedieť 
akadémia využiť. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Informácia riaditeľa akadémie o stave čerpania finančných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu na rok 2020 
Riaditeľ akadémie stručne prítomných o stave rozpočtových prostriedkov akadémie v rámci 
schváleného rozpočtu na rok 2020 do 30.04.2020 z dôvodu zmeny vedenia útvaru 
ekonomiky a vnútornej správy a organizačných zmien účinných od 01.05.2020, ale aj 
z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu. Riaditeľ akadémie ďalej 
uviedol, že v prípade záujmu, bude celý materiál k stavu čerpania rozpočtových prostriedkov 
poskytnutý členom rady JA SR. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
Informácia riaditeľa o prijatých opatreniach v súvislosti v súvislosti so šírením prenosného 
ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2), repatriačné stredisko 
Detašovaného pracoviska JA SR v Omšení 
Riaditeľ akadémie informoval členov rady JA SR o opatreniach prijatých v rámci COVID-19. 
Zamestnanci akadémie boli pravidelne informovaní o prijatých bezpečnostných opatreniach 
nadväzujúcich na rozhodnutia prijaté príslušnými štátnymi orgánmi. Pre zamestnancov 
akadémie boli zabezpečené potrebné ochranné pomôcky. Dňa 13.03.2020 bolo vydané 
Opatrenie č. 4/2020 týkajúce sa úpravy výkonu práce počas trvania mimoriadnej situácie a 
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zamestnanci, ktorým to dovoľoval predmet vykonávanej práce, mali schválený Home Office. 
Práca na doma bola zrušená k 11.05.2020, od kedy bol obnovený riadny pracovný čas.  
Detašované pracovisko Justičnej akadémie v Omšení poskytuje od 08.04.2020 svoje priestory 
ako karanténne stredisko pre občanov Slovenskej republiky pri návrate zo zahraničia 
(repatriantov). Pre repatriantov je zabezpečené ubytovanie podľa pokynov Ústredného 
krízového štábu (repatrianti sú ubytovaní buď samostatne alebo po dvoch, strava im je 
poskytovaná trikrát denne). Služby v karanténnom stredisku zabezpečujú v nevyhnutnom 
rozsahu zamestnanci DP Omšenie. Ochranné prostriedky sú priebežne doplňované 
Ministerstvom vnútra SR na základe objednávky. Objekt je strážený 24 hodín armádou 
a políciou. 
Dr. Odaloš sa pripojil k informácii riaditeľa akadémie a uviedol skúsenosti prokuratúry s ich 
repatriačným strediskom v Krpáčove.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie 
 
8. Termín nasledujúceho zasadnutia Rady akadémie: 
Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a 
oznámila, že ďalšie 7. zasadnutie rady JA SR sa uskutoční ako výjazdové v termíne 09.09.-
11.09.2020 v Krpáčove.  
 
 
V Pezinku dňa 02.06.2020 
 
 
Spísala: Mgr. Dominika Zavadová, PhD.  
 
 
Overil: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


