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Zápisnica 
zo 7. zasadnutia Rady Justičnej akadémie dňa 10. septembra 2020 so začiatkom o 13.00 hod. 

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. Branislav Pospíšil, člen rady 
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen rady 
JUDr. Boris Tóth, člen rady 
JUDr. Jozef Szabó, člen rady 
JUDr. Peter Odaloš, člen rady 
 
Ospravedlnení: 
JUDr. Roman Greguš, člen rady 
JUDr. Jaroslav Chlebovič, 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 
 
Navrhnutý program:  
 

1. Otvorenie 
2. Komplexné organizačné zabezpečenie náhradného jarného termínu a jesenného termínu 

odborných justičných skúšok 
3. Návrh na schválenie pedagogického dozoru na písomnej časti náhradného jarného a 

jesenného termínu odborných justičných skúšok 
4. Vzdelávací proces v II. polroku 2020 – dištančné vzdelávanie a prezenčná forma 

vzdelávania 
5. Výnimka z opatrenia prijatého uznesením č. 71 zo dňa 06.04.2009 – stanovenie 

minimálneho počtu účastníkov vzdelávacieho podujatia 
6. Rôzne 

Informácia o príprave Študijného plánu na rok 2021  
 
Informácia riaditeľa o aktuálnom priebehu realizácie projektu „Rozvoj systému 
špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v rámci operačného 
programu „Efektívna verejná správa“ – Jazykové vzdelávanie a letné jazykové školy 
 
Informácia riaditeľa o stave čerpania finančných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2020 a o Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023  

 
7. Záver 
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1. Otvorenie 
Predsedníčka rady JA SR privítala prítomných členov rady a riaditeľa akadémie, pričom 
skonštatovala, že 7. zasadnutia rady JA SR sa zúčastňuje 8 členov, pričom členovia rady JA SR 
JUDr. Jaroslav Chlebovič a JUDr. Roman Greguš sa ospravedlnili z pracovných dôvodov a rada 
JA SR je uznášania schopná.  
Predsedníčka rady JA SR informovala o predloženom programe 7. zasadnutia rady JASR a 
vyzvala prítomných na jeho prípadné doplnenie. 
Vzhľadom na to, že neboli vznesené žiadne návrhy na doplnenie, predsedníčka rady JA SR 
dala o návrhu programu 7. zasadnutia rady JA SR hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 53: Rada schválila program rokovania 7. zasadnutia rady JA SR. 
 
Predsedníčka rady JA SR navrhla za overovateľa zápisnice zo 7. zasadnutia rady JA SR Dr. 
Tótha, ktorý s uvedeným návrhom prejavil súhlas. 
Hlasovanie: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Uznesenie č. 54: Rada zvolila prof. JUDr. Borisa Tótha za overovateľa zápisnice zo 7. 
zasadnutia rady JA SR. 
 
2. Komplexné organizačné zabezpečenie náhradného jarného termínu a jesenného termínu 

odborných justičných skúšok v roku 2020 
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, ktorý prítomných informoval 
o prebiehajúcich prípravných prácach na zabezpečenie náhradného jarného termínu a 
jesenného termínu odborných justičných skúšok.  
Riaditeľ akadémie ďalej uviedol, že na náhradný jarný termín odbornej justičnej skúšky je 
prihlásených 87 účastníkov, z ktorých sa doteraz ospravedlnili traja účastníci. Vzhľadom na 
pandemickú situáciu bola písomná časť z dôvodu zachovania bezpečnostných a hygienických 
opatrení rozdelená do dvoch dní, pričom na dňa 22.09.2020 bolo pozvaných celkom 45 
účastníkov, ktorí absolvujú celú písomnú časť, alebo tí, ktorí opravujú test a niektoré 
z rozhodnutí. Dňa 23.09.2020 na skúšku bolo pozvaných 30 účastníkov, ktorí opravujú iba 
test. Pri celkovom rozdelenom počte 84 účastníkov pripadá v jeden deň ústnej časti odbornej 
justičnej skúšky (29.09.-30.09.2020) 42 účastníkov a pri počte sedem skúšobných komisií, 
pripadá na jednu komisiu 6 účastníkov. 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval, že pokiaľ ide o jesenný termín odbornej justičnej 
skúšky, na základe vyžiadania na predloženie návrhov účastníkov bolo z Ministerstva 
spravodlivosti SR doručených dňa 10.07.2020 spolu 43 návrhov účastníkov na vykonanie 
skúšky. Z Ústavného súdu SR neposlali žiaden návrh, Generálna prokuratúra SR bude 
predkladať návrhy až v ďalšom roku. Vzhľadom na nízky počet prihlásených účastníkov je 
možné predpokladať, že bude možné realizovať písomnú časť v jeden deň, avšak len za 
predpokladu, že to dovolí vývoj pandemickej situácie s COVID-19. Pri počte sedem 
skúšobných komisií pripadá na jednu komisiu 6,1 účastníka, teda aj tu je možné 
predpokladať, že v ústnu časť bude možné vykonať v jednom dni. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
V súvislosti s predchádzajúcimi informáciami predsedníčka rady JA SR navrhla, aby vzhľadom 
na aktuálny vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 rada prijala uznesenie, ktorým 
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poverí riaditeľa akadémia vykonaním mimoriadnych opatrení počas konania odbornej 
justičnej skúšky v zmysle opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila k danému bodu programu diskusiu. 
Prof. Vojčík uviedol, že s návrhom súhlasí a doplnil, že z jeho pohľadu ako skúšobného 
komisára ako aj zo skúseností pri skúšaní štátnic z právnickej fakulty, je vhodné, aby sa čo 
najviac obmedzil počet osôb a ich kumulácia v priestoroch akadémie počas skúšok, s tým, že 
vyhlásenie výsledkov urobí hneď po vyskúšaní príslušná skúšobná komisia a následné 
slávnostné odovzdávanie osvedčení sa môže v tomto roku vynechať.  
Dr. Szabó s uvedeným súhlasil a len doplnil, že oceňuje aktivitu akadémie a to predovšetkým 
kroky s cieľom minimalizovať riziko prenosu infekčnej choroby nielen pre účastníkov 
odbornej justičnej skúšky, ale aj pre skúšobné komisie a personál akadémie.  
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že je v tejto súvislosti potrebné pracovať aj so skúšobnými 
komisármi a to v dostatočnom čase pred skúškami, aby boli informovaní čo najviac 
o spôsobe realizácie skúšky a boli pripravení na obmedzenia.  
Dr. Pospíšil súhlasil s tým, aby táto flexibilita pri rozhodovaní riaditeľa ad hoc bola 
zachovaná. Podľa jeho názoru je dôležité skúšku zrealizovať, a to aj vzhľadom na to, že ľudia 
dlho čakajú na vykonanie skúšky a nie je vhodné, aby sa skúška znova prekladala. 
Predsedníčka rady JA SR ukončila rozpravu a dala o predmetnom návrhu hlasovať.  
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 55: Rada poveruje riaditeľa Justičnej akadémie SR, aby vzhľadom na vývoj 
pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 vykonal mimoriadne opatrenia počas konania 
odborných justičných skúšok v zmysle aktuálneho nariadenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR.  
 
3. Návrh na schválenie pedagogického dozoru na písomnej časti náhradného jarného a 

jesenného termínu odborných justičných skúšok 
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 v oboch termínoch. 
Predsedníčka rady JA SR navrhla, aby sa za trestnú časť ako pedagogický dozor na 
náhradnom termíne odbornej justičnej skúšky zúčastnil Dr. Bargel dňa 22.09.2020.  
Prof. Vojčík a Dr. Bargel navrhli, aby predsedníčka rady JA SR ako predsedníčka komisie č. 3 
vykonávala pedagogický dozor na písomnej časti skúšky za netrestnú oblasť. 
Predsedníčka rady JA SR ďalej uviedla, že okrem predsedu a člena skúšobných komisií 
zabezpečujú po organizačnej stránke dozor na písomnej časti odbornej justičnej skúšky aj 
zamestnanci akadémie, navrhuje doc. Csacha, dr. Zavadovú, Dr. Mikulovú, Dr. Čentéšovú, 
Mgr. Kráľovičovú a dr. Ivanča.  
Následne prítomní členovia rady JA SR pristúpili k hlasovaniu o návrhoch na pedagogický 
dozor počas písomnej časti odbornej justičnej skúšky v dňoch 22.09.2020 a 23.09.2020. 
Hlasovanie za Dr. Bajánkovú 
Hlasovanie: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie za Dr. Bargela 
Hlasovanie: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
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ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie za zamestnancov akadémie 
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 56: Rada v súlade s článkom VI. ods. 2 Skúšobného poriadku určila 
predsedníčku skúšobnej komisie č. 3: JUDr. Janu Bajánkovú, člena skúšobnej komisie č. 4: 
JUDr. Martina Bargela a ďalšie osoby: Doc. Csacha, JUDr. Čentéšovú, Mgr. Zavadovú, JUDr. 
Mikulovú, Mgr. Kráľovičovú a  JUDr. Ivanča ako pedagogický dozor na písomnej časti 
odbornej justičnej skúšky v dňoch 22.09.2020 a 23.09.2020. 
 

Ako dozor na jesennom termíne odbornej justičnej skúšky predsedníčka rady JA SR navrhla, 
aby aj tu za trestnú časť ako pedagogický dozor vykonával Dr. Bargel.  
Následne Dr. Bargel navrhol, aby predsedníčka rady JA SR ako predsedníčka komisie č. 3 
vykonávala pedagogický dozor aj na písomnej časti skúšky v jesennom termíne za netrestnú 
oblasť. 
Predsedníčka rady JA SR navrhla, aby po organizačnej stránke dozor na písomnej časti 
odbornej justičnej skúšky tí istí zamestnanci akadémie ako na náhradnom termíne a vyzvala 
prítomných členov na hlasovanie o návrhoch na pedagogický dozor počas písomnej časti 
odbornej justičnej skúšky v dňoch 08.10.2020 a 09.10.2020. 
Hlasovanie za Dr. Bajánkovú 
Hlasovanie: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie za Dr. Bargela 
Hlasovanie: 
ZA: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
Hlasovanie za zamestnancov akadémie 
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 57: Rada v súlade s článkom VI. ods. 2 Skúšobného poriadku určila 
predsedníčku skúšobnej komisie č. 3: JUDr. Janu Bajánkovú, člena skúšobnej komisie č. 4: 
JUDr. Martina Bargela a ďalšie osoby: Doc. Csacha, JUDr. Čentéšovú, Mgr. Zavadovú, JUDr. 
Mikulovú, Mgr. Kráľovičovú a JUDr. Ivanča ako pedagogický dozor na písomnej časti 
odbornej justičnej skúšky v dňoch 08.10.2020 a 09.10.2020. 
 
4. Vzdelávací proces v II. polroku 2020 – dištančné vzdelávanie a prezenčná forma 

vzdelávania 
Predsedníčka rady JA SR odovzdala slovo riaditeľovi akadémie, aby prítomných informoval 
o vzdelávacom procese v druhom polroku 2020 v zmysle schváleného Študijného plánu.   
Riaditeľ akadémie v tejto súvislosti uviedol, že za kľúčové považuje udržateľnosť 
vzdelávacieho procesu a  v druhom polroku 2020 je naplánovaných celkovo 31 regionálnych 
vzdelávacích podujatí v Justičnej akadémii v Pezinku, na Krajskom súde v Košiciach a Úrade 
priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici a v DP Omšenie sa plánuje zrealizovanie 22 
vzdelávacích podujatí. Uvedený počet vzdelávacích podujatí akadémia plánuje zrealizovať či 
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už prezenčnou formou alebo dištančnou formou prostredníctvom on-line aplikácie ZOOM, 
čo je však podmienené pandemickým vývojom situácie s COVID-19. V súčasnosti je snaha 
o podporné zabezpečenie všetkých podujatí tak, aby z dôvodu druhej vlny koronakrízy 
vzdelávacie podujatia neboli rušené, a aby vzdelávací proces prebiehal kontinuálne aj 
v druhom polroku. Justičnou akadémiou boli v tejto súvislosti oslovení radou schválení 
lektori podujatí v druhom polroku s tým, či v prípade obmedzení súhlasia s realizáciou 
podujatí aj pomocou on-line platformy ZOOM, po ich súhlasnom stanovisku sú podujatia 
expedované pre účastníkov vzdelávacích podujatí.  
Pokiaľ ide o prezenčnú formu vzdelávania, riaditeľ akadémie informoval, že pokiaľ to bude 
dovoľovať situácia, akadémia je pripravená pri dodržaní všetkých hygienických 
a bezpečnostných opatrení realizovať podujatia v multifunkčnej miestnosti v Pezinku pre 
maximálne 44 ľudí (vrátane lektorov) a v Detašovanom pracovisku v Omšení je možné 
realizovať prezenčnou formou podujatia pre maximálne 26 ľudí (vrátane lektorov).  
Záverom riaditeľ akadémie prítomných členov rady JA SR informoval, že súčasne v rámci 
aktivít projektu OP EVS je už spustený druhý semester intenzívneho trojsemestrálneho 
jazykového vzdelávania v anglickom jazyku on-line formou, ktorého realizovanie bolo v apríli 
kľúčové pre modernizáciu vzdelávacieho procesu, a tiež v rovnakom čase začiatok prvého 
semestra pre novo prihlásených záujemcov o toto jazykové vzdelávanie. Napriek 
pandemickej situácii sa podarilo poskytnúť možnosť individuálnej zahraničnej stáže na ESĽP, 
ktorá sa začala 06.09.2020. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie. 
 
5. Výnimka z opatrenia prijatého uznesením č. 71 zo dňa 6.4.2009 – stanovenie 

minimálneho počtu účastníkov vzdelávacieho podujatia 
Riaditeľ akadémie uviedol, že v súvislosti s prípravou študijného plánu na rok 2021 sú 
navrhované vzdelávacie podujatia, ktoré majú špecifický charakter, a sú svojím obsahom 
úzko zamerané, no aktuálnosťou reagujú na požiadavky súčasnej doby (napr. Trestný čin 
poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva podľa § 249 Trestného 
zákona). Ďalej poukázal v tejto súvislosti na uznesenie č. 71 zo dňa 06.04.2009, ktorým rada 
JA SR jednohlasne stanovila minimálny počet účastníkov vzdelávacích podujatí akadémie na 
20 osôb v záujme čo najhospodárnejšieho vynakladania pridelených rozpočtových 
prostriedkov. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na špecializované vzdelávanie. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, zohľadňujúc aj špecifický charakter niektorých 
pripravovaných podujatí, ktoré môžu byť aj v budúcnosti zaradené do študijného plánu, bolo 
navrhnuté tento stanovený minimálny počet účastníkov znížiť.  
Predsedníčka rady JA SR otvorila k predmetnému bodu diskusiu.  
Prof. Vojčík navrhol, že sa domnieva, aby sa predchádzajúce uznesenie zrušilo a aby sa 
akadémia nezaväzovala minimálnymi počtami.  
V nasledujúcej diskusii sa však prítomní zhodli na tom, že je vhodnejšie stanoviť minimálny 
počet, aby bola dodržaná hospodárnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov akadémie. 
Hlasovanie: 
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie č. 58: Rada mení uznesenie č. 71 zo dňa 06.04.2009 a schvaľuje organizovanie 
vzdelávacích podujatí špecializovaného vzdelávania s minimálnym počtom 10 účastníkov, 
s výnimkou jazykového vzdelávania. 

6. Rôzne 
Informácia o príprave Študijného plánu na rok 2021  
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Riaditeľ akadémie prítomných informoval o príprave Študijného plánu na rok 2021. Uviedol, 
že primárnym zámerom je vniesť do vzdelávania interaktivitu a aktívne členenie tém podľa 
špecializácie a profesijných záujmov cieľovej skupiny. Realizovanie vzdelávacích podujatí sa 
plánuje ako v prezenčnej forme, tak aj v dištančnej forme pomocou on-line nástroja 
„ZOOM“. V rámci plnenia programového vyhlásenia vlády, kde je stanovené podporovanie 
vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov s dôrazom na etické požiadavky výkonu 
funkcie sudcu a mäkké zručnosti pri využití interaktívnych foriem vzdelávania, sa plánuje aj 
rozšírenie vzdelávania v oblasti profesijnej etiky a tiež rozšírenie kurzov na posilnenie 
mäkkých zručností cieľovej skupiny. Hlavným cieľom študijného plánu na rok 2021 má byť 
dosiahnutie komplexného a pestrého programu vzdelávania, ktorý sleduje trendy 
právnického vzdelávania, zohľadňujúc pritom primerane aj výzvy, ktoré vyplývajú zo 
spoločenskej situácie, a efektívne reagujú na naliehavé potreby cieľovej skupiny vo vzťahu k 
doplneniu tém a metód vzdelávania. Študijný pán bude predložený na schválenie Rady JA SR 
po jeho dopracovaní na najbližšie rokovanie rady.  
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 

 
Informácia riaditeľa o aktuálnom priebehu realizácie projektu „Rozvoj systému 
špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v rámci operačného 
programu „Efektívna verejná správa“ – Jazykové vzdelávanie a letné jazykové školy 
Riaditeľ akadémie stručne členov rady JA SR informoval o aktivitách jazykového vzdelávania 
v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 
zamestnancov“.  
Uviedol, že 02.03.-04.03.2020 sa uskutočnilo trojdňové vzdelávacie podujatie v odbornej 
právnickej terminológii v anglickom jazyku prezenčnou formou. Zúčastnilo sa ho 40 
zástupcov cieľovej skupiny projektu. Ďalšie trojdňové podujatie v právnickej terminológii vo 
francúzskom jazyku bolo pripravené v termíne 20.04.-22.04.2020, v nadväznosti na Verejnú 
vyhlášku, ktorou hlavný hygienik uložil zákaz organizovania hromadných akcií, bolo podujatie 
zrušené.  
V tomto roku akadémia začala realizovať aj trojsemestrálne intenzívne jazykové kurzy 
anglického jazyka. Do prvého semestra, ktorý bol v rozsahu 1200 odučených hodín 
realizovaný od apríla do júla 2020, sa celkovo prihlásilo 265 záujemcov. Semester úspešne 
ukončilo testom 202 účastníkov, t.j. 76,2 % z celkového počtu prihlásených. Dištančná forma 
v tomto prípade vzdelávania bola celkovo hodnotená pozitívne a tiež dopomohla 
k zvýšenému záujmu justičnej verejnosti o jazykové vzdelávanie. 
Začiatkom augusta 2020 sa tiež uskutočnili aj tri letné jazykové školy, z toho dve podujatia v 
anglickom jazyku a jedno podujatie vo francúzskom jazyku, v priestoroch Village resort 
Hanuliak Belá. Spolu absolvovalo letné jazykové školy 96 sudcov, prokurátorov a justičných 
zamestnancov, z toho letnú školu anglického jazyka absolvovalo 80 záujemcov a na letnej 
škole francúzskeho jazyka sa zúčastnilo len 16 osôb, a to aj napriek tomu, že boli výrazné 
znížené požiadavky na znalosť francúzskej právnickej terminológie.  
Od 07.09.2020 pokračuje intenzívne vzdelávania v anglickom jazyku v celkovom rozsahu 
1720 hodín. Úspešní absolventi prvého semestra začali II. semester a súčasne 139 nových 
záujemcov začalo od septembra prvý semester. Jedná sa celkom o 43 študijných skupín na 
obdobie mesiacov september až december 2020.  
Rada zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Informácia riaditeľa o stave čerpania finančných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2020 a o Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023  
Riaditeľ akadémie odovzdal slovo Mgr. Zavadovej, aby stručne informovala prítomných 
o stave rozpočtových prostriedkov akadémie v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 za 
obdobie do 31.08.2020, ako aj o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021-2023.  
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Menovaná uviedla, že čerpanie rozpočtu je v súčasnosti ovplyvnené do veľkej miery 
aktuálnou pandemickou situáciou, akadémia čaká zo strany Ministerstva spravodlivosti SR na 
odpoveď týkajúcu sa dofinancovania vybraných kategórií 610, 620 a 630. Po skončení 
tretieho kvartálu bude možné hodnotiť stav čerpania finančných prostriedkov podrobnejšie.  
V súvislosti s prípravou „Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023“ bol na 
vyžiadanie Ministerstva spravodlivosti SR spracovaný a schválený rozpis východísk na roky 
2021 až 2023. V jednotlivých kategóriách došlo k navýšeniu rozpočtových prostriedkov na 
uvedené obdobie, čím bol zohľadnený Návrh rozpočtu Justičnej akadémie SR pre rok 2021 
a nasledujúce roky z predchádzajúceho obdobia, s výnimkou kategórie 640 Bežné transfery, 
z ktorej akadémia vypláca PN zamestnancom, ale z týchto zdrojov tiež uhrádza členský 
poplatok do EJTN, a kde bol rozpočet oproti predchádzajúcim rokom znížený. Uvedená 
úprava nebola zo strany zatiaľ nijak zdôvodnená a pre akadémiu predstavuje prekážku 
v realizácii medzinárodných aktivít a zabezpečenia vybraných náhrad pre zamestnancov.  
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie.  

Riaditeľ akadémie následne uviedol, že síce oficiálne výsledky tohtoročnej písomnej časti 
hromadného výberového konania ešte nie sú známe, a nerád by prezentoval neoverené 
informácie, považuje však za potrebné informovať členov rady JA SR o tom, že podľa doteraz 
dostupných informácií úspešnosť zúčastnených uchádzačov sa v písomnej časti tohto oproti 
dvom minulým rokom znížila. V niektorých častiach písomnej časti možno badať výrazné 
rozdiely v ich hodnotení a následnej úspešnosti uchádzačov za jednotlivé krajské súdy. 
V nadväznosti však na priebežné výsledky ako aj na osobné stretnutie s predsedom Súdnej 
rady zastáva názor, že je vhodné zamyslieť sa nad zorganizovaním okrúhleho stola k spôsobu 
realizácie výberových konaní a ich obsahu. Vzhľadom na to, že v tomto roku výberové 
konanie pre obvod Krajského súdu v Bratislave sa uskutočnilo v priestoroch akadémie 
riaditeľ akadémie uviedol, že v komisii im chýbal odborník na trestné právo a preto vidí 
zmysel aj v tom, aby sa reagovalo aj na to, aby v jednotlivých komisiách boli zástupcovia ako 
za civilný úsek, tak aj za trestný úsek.  
Predsedníčka rady JA SR požiadala Dr. Tótha ako predsedu Krajského súdu v Bratislave, aby 
aj on prezentoval skúsenosti súdu pri realizácii hromadného výberového konania a aby 
uviedol, či sa počas realizácie vyskytli nejaké nezrovnalosti v písomných podkladoch na 
hromadné výberové konanie. 
Dr. Tóth stručne prítomných informoval o tom, ako prebiehalo hromadné výberové konanie 
pre obvod Krajského súdu v Bratislave. Uviedol, že vie o probléme odborného zamerania 
jednotlivých členov komisie práve na ich krajskom súde, ďalej prezentoval pripomienky 
prekladom z cudzieho jazyka a k tomu, že sudca prvého stupňa nepotrebuje k výkonu svojej 
práce cudzí jazyk a môže sa stať, že aj odborne dobrí ľudia sa nemusia cez preklad textu 
v cudzom jazyku dostať. Ďalej uviedol, že má informácie, že problémy s písomnými 
podkladmi neboli a že komisia hovorila o tom, že sa jednalo o primerane náročnú písomnú 
časť výberového konania.  
Dr. Bargel súhlasil s Dr. Tóthom v tom, že cudzí jazyk by mal byť bonusom pri hodnotení 
uchádzačov a nie kritériom na ďalší postup v hromadnom výberovom konaní.  
Prof. Vojčík v súvislosti s tým poznamenal, že preklad môže byť problematický, ale až 
oficiálna štatistika napovie, ktorá z častí písomnej časti hromadného výberového konania 
mala pre celkové výsledky v písomnej časti najvyššiu váhu. 
Prof. Slašťan uviedol, že sa k danej problematike môže vyjadriť aj ako člen komisie, aj ako 
uchádzač. Ako člen komisie uviedol, že z jeho skúseností takmer niet koho vybrať, nakoľko 
hromadného výberového konania sa zúčastňujú rôzni kandidáti, aj takí, ktorí v iných 
právnických profesiách neuspeli, a vôbec nie najlepší z najlepších, čo sa môže javiť tak, že 
sudcovské povolanie nie je asi pre týchto najlepších atraktívne. Z pohľadu uchádzača vo 
výberovom konaní prezentoval názor, že preňho bol preklad prijateľný. Navrhuje však v tejto 
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súvislosti viac osvety aj zo strany členov rady JA SR, aby sa jazykových kurzov zúčastňovali aj 
mladí ľudia. Súčasne uviedol, že dnešní absolventi vysokých škôl neovládajú ani slovenský 
jazyk, o cudzom nehovoriac, pričom jazykové znalosti majú byť základom vzdelania. 
Dr. Pospíšil poukázal na to, že jazykové znalosti sú potrebné, ale niektoré znalosti cudzieho 
jazyka sú v súčasnosti považované za nadstavbu (napr. nemčina, francúzština). Súhlasí 
s tvrdením prof. Vojčíka, že je potrebné vyhodnotiť váhu prekladu predovšetkým v porovnaní 
s ostatnými časťami hromadného výberového konania. 
Dr. Szabó uviedol, že nedostatky pri preklade textu z cudzieho jazyka nie sú pri výberových 
konaniach realizovaných na Generálnej prokuratúre SR dôvodom na diskvalifikáciu.  
Dr. Odaloš súhlasil s Dr. Tóthom a prof. Vojčíkom a uviedol, že nová generácia ovláda jazyk 
viac ako generácia staršia, ale napriek tomu sa domnieva, že naozaj nemá byť neznalosť 
odborného cudzieho jazyka diskvalifikačnou.  
Dr. Tóth uviedol, že sa mu páči postup Generálnej prokuratúry SR, ďalej uviedol, že jazyková 
výbava by mala byť preskúmavaná v iných prípadoch, napr. uchádzanie sa o stáž, kde by 
jazyk mal byť na potrebnej odborne vysokej úrovni. Súhlasí s tým, aby jazyk bol hodnotený 
ako bonus.  
Riaditeľ akadémie uviedol, že diskusia podporuje jeho myšlienku, aby akadémie usporiadala 
okrúhly stôl, resp. diskusné fórum k tomu, čo má byť predmetom výberového konania, ako 
ho realizovať, ako majú pracovať výberové komisie pri hodnotení a pod.. Súčasne uviedol, že 
toto hromadné výberové konanie nereagovalo na posunutie termínu odbornej justičnej 
skúšky, a teda mnohí z prihlásených sa nezúčastnili z dôvodu toho, že neabsolvovali predtým 
skúšku. Takéto podujatie by malo byť zrealizované až po ukončení ústnej časti hromadného 
výberového konania, aby mali možnosť prihlásiť sa aj tí. 
Predsedníčka rady JA SR uviedla, že výkonná zložka má podrobne zmapovať výsledky 
hromadného výberového konania, a to predovšetkým k obsahu jednotlivých častí písomnej 
časti hromadného výberového konania, aby z toho bolo možné urobiť analýzu, ktorá by 
pomohla pri ďalšej príprave podkladov na hromadné výberové konanie, ale aj iné výberové 
konania zo strany akadémie. Bohužiaľ, v silách akadémie nie je ovplyvniť všetky 
problematické aspekty výberových konaní, preto je potrebné sústrediť sa na to, čo akadémia 
môže zmeniť a tú nadstavbu potom rozvinúť v rámci diskusného fóra, aj to skôr len 
v akademickej rovine. 
Rada zobrala uvedené informácie na vedomie.  
 
7. Termín nasledujúceho zasadnutia Rady akadémie 
Predsedníčka rady JA SR na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a 
oznámila, že ďalšie, 8. zasadnutie rady JA SR, sa uskutoční dňa 27.10.2020 o 13,00 hod. 
v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku, podľa aktuálnej pandemickej situácie. 
 
V Pezinku dňa 10.09.2020 
 
 
Spísala: Mgr. Dominika Zavadová, PhD.  
 
 
Overil: JUDr. Boris Tóth 
 
 
Schválila: JUDr. Jana Bajánková 


