
 

 

  Justičná akadémia  
Slovenskej republiky  

 
 

 
 

                                                         The Judicial Academy  
 of the Slovak Republic 

 
   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vydané: október 2011 

 
 
 Justičná akadémia 
Slovenskej republiky 
 





Justičná akadémia Slovenskej republiky je nezávislou vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou, 

ktorá zabezpečuje, organizuje a vykonáva vzdelávanie svojich cieľových skupín: 

 sudcov a prokurátorov, 

 justičných čakateľov, právnych čakateľov prokuratúry a 

 súdnych úradníkov.  

       Justičná akadémia Slovenskej republiky bola zria-

dená zákonom č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii 

ako samostatná právnická osoba, ktorá je rozpočto-

vou organizáciou Ministerstva spravodlivosti SR a 

hospodári s prostriedkami účelovo určenými 

v štátnom rozpočte na vzdelávanie svojich cieľových 

skupín. V sídle akadémie v Pezinku sa uskutočňujú 

vzdelávacie podujatia najmä na regionálnej úrovni.  

     Za účelom zabezpečenia vzdelávania pre západné, 

stredné a východné Slovensko sa vytvorili 3 regionál-

ne pracoviská v Pezinku, Banskej Bystrici a Košiciach.  

 

http://www.ja-sr.sk/node/337#5
http://www.ja-sr.sk/node/338#6
http://www.ja-sr.sk/node/339#2


The Judicial Academy of the Slovak Republic is an independent educational institution with nation – wide 

coverage that ensures, organizes and executes the training of its target groups: 

 judges and prosecutors, 

 future judges and future prosecutors and 

 court officials. 

       The Judicial Academy of the Slovak Republic was 

established under Act No. 548/2003 coll., as an in-

dependent legal entity, which is a budgetary organi-

sation of the Ministry of Justice of the Slovak Repub-

lic and manages funds specifically allocated in the 

state budget for the purposes of the education of its 

target groups. The Academy seat in Pezinok hosts 

educational events mainly at regional level.  

       In order to ensure education for the western, 

central and eastern Slovakia 3 regional centres were 

established in Pezinok, Banská Bystrica and Košice.  

  



       Väčšina vzdelávacích podujatí  akadémie sa však realizuje  

v moderne vybavenej budove Detašovaného pracoviska Jus-

tičnej akadémie Slovenskej Republiky v Omšení pri Trenčian-

skych Tepliciach.  

 

       Detašované pracovisko Justičnej akadémie bola uvedené 

do prevádzky dňa 20. marca 2008.  

 

       Ročne sa v detašovanom pracovisku koná približne 60 

vzdelávacích aktivít (od 2 dňových seminárov po týždňové 

školenia), pričom účastníci majú k dispozícii 2 moderné 

učebne a 25 dvojlôžkových izieb.  

 

       Okrem vzdelávania, ubytovacích a stravovacích služieb 

majú účastníci možnosť využiť služby bufetu a relaxačné vy-

bavenie budovy -  bazén, vírivé vane, saunu, fitnes či masáže.



 

       However, the majority of the educational activities are 

hosted in modernly equiped building of the Detached Centre 

of the Judicial Academy in Omšenie, close to Trenčianske 

Teplice. 

 

       The Detached centre of the Judicial Academy in Omšenie 

was officially opened on 20 March 2008. 

 

       It houses approximately 60 educational activities annu-

ally, from 2-day to 1-week trainings. The participants can use 

2 modern classes and 25 double rooms.  

 

       Apart from education, accommodation and boarding ser-

vices the participants can also use a coffee bar as well as re-

laxation and wellness facilities like swimming pool, whirl-

pools, sauna, gym or massages.  



     Základnou úlohou akadémie je zabezpečovať, organizovať a 

vykonávať vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych 

úradníkov, ako aj justičných čakateľov a právnych čakateľov 

prokuratúry. 

Justičná akadémia Slovenskej republiky okrem organizova-

nia celoživotného vzdelávania sudcov, prokurátorov a súdnych 

úradníkov pripravuje a následne overuje vedomosti a odborné 

predpoklady justičných čakateľov, čakateľov prokuratúry a 

vyšších súdnych úradníkov potrebné na výkon funkcie sudcu 

alebo prokurátora vykonaním odbornej justičnej skúšky.  

Akadémia ďalej vytvára, spravuje a chráni databázu súd-

nych spisov z oblasti trestného práva, správneho práva, pra-

covného práva, rodinného práva, obchodného práva a občian-

skeho práva, ktorá sa využíva jednak pri výberových kona-

niach na obsadenie voľného miesta sudcu podľa zásad pre 

výberové konania schválených Súdnou radou Slovenskej re-

publiky, ako aj pri písomnej časti odbornej justičnej skúšky. 



The basic role of the Academy is to ensure, organise and 

perform the education of the judges, prosecutors and court 

officials, as well as future judges and future prosecutors.  

In addition to organizing of lifelong training of judges, 

prosecutors  and court officials the Academy prepares and 

subsequently verifies the professional knowledge and as-

sumptions of future judges, future prosecutors and higher 

court officials necessary for the exercise of the position of a 

judge or a 

prosecutor by organizing a professional judicial examination. 

The Academy also elaborates, administers and protects the 

database of the files from the field of criminal law, administra-

tive law, labour law, family law, commercial law and civil law 

for the purpose of written part of the selection for judge va-

cancy in accordance with the principles for the selection pro-

cedure approved by the Judicial Council of the Slovak Republic 

as well as for the written part of professional judicial exam. 



ORGÁNY JUSTIČNEJ AKADÉMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky  

 

Rada je najvyšším orgánom, ktorý riadi po odbornej stránke 

vzdelávaciu činnosť akadémie, schvaľuje návrh rozpočtu akadémie, 

navrhuje ministrovi spravodlivosti kandidáta na funkciu riaditeľa 

a volí predsedov a  členov skúšobných komisií pre vykonanie odbornej justičnej skúšky.  

 

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky má 10 členov, pričom piatich členov volí Súdna rada Slo-

venskej republiky z radov sudcov a piatich členov vymenúva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Dvoch členov rady vymenúva minister na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky . 

 

Funkčné obdobie členov rady je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac v 

dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Zasadnutia Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky sa konajú 

spravidla jedenkrát v kalendárnom mesiaci s výnimkou letných prázdnin v sídle Justičnej akadémie Sloven-

skej republiky v Pezinku alebo v Detašovanom pracovisku v Omšení.  

http://www.ja-sr.sk/node/334


BODIES OF THE ACADEMY  

 

Board of the Academy 

The Board is the supreme body, which manages the educational 

activities of the Academy from the professional point of view, ap-

proves a draft budget of the Academy, proposes a candidate on the 

position of the Director to the Minister and elects chairmen and 

members of Examination Boards for the purposes of professional judicial examination.  

 

The Board has 10 members, whereas five members are nominated from among judges by the Judicial 

Council of the Slovak Republic and five members are nominated by the Minister of Justice. The Minister ap-

points two members of the Board according to the proposal of the General Prosecutor of the Slovak Republic.  

 

The members are elected for the period of 5-year term. The same person may be appointed as a member 

of Board for not more than two subsequent terms of office. The Board sessions are held usually once a calen-

dar month, except for summer holidays, in the headquarters of the Judicial Academy in Pezinok or in Acad-

emy premises in Omšenie. 



Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

 
Riaditeľ je štatutárnym orgánom akadémie, ktorého na návrh rady vymenúva a odvoláva minister spra-

vodlivosti na funkčné obdobie 5 rokov. Riaditeľ vymenúva na návrh rady zástupcu riaditeľa taktiež na funk-

čné obdobie 5 rokov tak, aby v prípade, ak je riaditeľom sudca, bol zástupcom prokurátor a naopak. Tá istá 

osoba môže vykonávať funkciu riaditeľa alebo funkciu zástupcu riaditeľa najviac dve po sebe nasledujúce 

funkčné obdobia.  

 

Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky, má prá-

vo vyjadrovať sa k prerokúvanej veci; nemá právo hlasovať.  

 

Riaditeľ najmä predkladá rade návrh ročného študijného plánu a výročnú správu o činnosti akadémie, 

predkladá ministrovi návrh rozpočtu, ktorý schválila rada a vymenúva a odvoláva zástupcu riaditeľa.  

 

 

Súčasným riaditeľom Justičnej akadémie Slovenskej republiky je JUDr. Peter Hulla.  

 

http://www.ja-sr.sk/node/524


Director of the Judicial Academy of the Slovak Republic 
 

The Director is the statutory body of the Academy, nominated to 5-year term and removed by the Minis-

ter of Justice upon proposal of the Board. The Director, upon the proposal of the Board, appoints the Deputy 

Director to 5-year term in such a manner that if the Director is a judge, the Deputy Director is to be a prose-

cutor and vice versa. The same person may be appointed as a Director or Deputy Director for not more than 

two consecutive terms.  

 

The Director has the right to participate in meetings of the Board of the Academy, the right to comment 

discussed issues with no right to vote.  

 
The Director mainly submits to the Board a draft annual academic plan and an annual report on the 

Academy activities; submits to the Minister a draft budget approved by the board and appoints and removes 

the Deputy Director. 

 
 
 
Current Director of the Judicial Academy of the Slovak Republic is JUDr. Peter Hulla. 



Pedagogický zbor Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

 
Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje vzdelávanie prostredníctvom pedagogického zboru 

podľa schváleného ročného študijného plánu. Pedagogický zbor sa skladá z: 

 

 vedúcich katedier – trvalo vykonávajú činnosť na akadémii a 

 externých členov - najmä sudcovia, prokurátori a odborníci z akademického prostredia, ktorí sú prijímaní 

Radou Justičnej akadémie Slovenskej republiky na základe kritérií stanovených radou 

 
Justičná akadémia Slovenskej republiky v súčasnosti pozostáva z nasledujúcich katedier práva: 

 

 katedra verejného práva 

- pozostáva z trestného práva, ústavného práva, finančného práva a správneho práva 

 katedra súkromného práva 

- pozostáva z obchodného a občianskeho práva 

 katedra medzinárodného a európskeho práva, prípravného vzdelávania a spoločensko-vedných 

disciplín 

http://www.ja-sr.sk/node/340


Pedagogical Staff of the Judicial Academy of the Slovak Republic 

 
 The Judicial Academy of the Slovak Republic ensures education by means of the pedagogical staff accord-

ing to the approved annual academic plan. The pedagogical staff comprises of:  

 

 Heads of the Departments – permanently working at the Judicial Academy of the Slovak Republic 

 External members - mainly judges, prosecutors and experts from academia who are chosen by the 

Board of the Judicial Academy according to the criteria established by the Board 

 
The Judicial Academy of the Slovak Republic currently comprises of the following departments of law:  

 

 Department of Public Law 

- consisting of criminal law, constitutional law, financial law and administrative law 

 Department of Private Law  

- consisting of civil law and commercial law 

 Department of International and European Law, Initial education and Social Science  

Disciplines  

 



VONKAJŠIE VZŤAHY JUSTIČNEJ AKADÉMIE  

Vonkajšie vzťahy Justičnej akadémie Slovenskej republiky sú budované na in-

tenzívnej spolupráci s vnútroštátnymi, ako aj zahraničnými partnermi v najmä 

oblasti vzdelávania sudcov a prokurátorov a tiež projektových aktivít týkajúcich sa 

rozvoja Justičnej akadémie Slovenskej republiky. V súčasnosti sa tiež pripravujú 

rokovania o spolupráci s akademickou obcou – s právnickými fakultami vysokých 

škôl Slovenskej republiky.  

Medzi „domácich partnerov“ Justičnej akadémie Slovenskej republiky patria najmä subjekty, s ktorými má 

akadémia osobitnú dvojstrannú dohodu, na základe ktorej sa realizujú spoločné projekty. Sem možno zahr-

núť spoluprácu s:                     Združením sudcov Slovenska, 

      EUROIURIS - Európskym právnym centrom a 

      Informačnou kanceláriou Rady Európy. 

V roku 2007 a 2008 akadémia iniciovala bilaterálnu spoluprácu s partnermi v rámci štátov Višegrádskej 

štvorky, s ktorými uzatvorila osobitné dvojstranné medzinárodné dohody o spolupráci : 

 s Poľskou Národnou školou pre sudcov a prokurátorov, 

 s Justičnou akadémiou Maďarskej republiky a 

 s Justičnou akadémiou Českej republiky. 

http://www.zdruzenie.sk/ZSS.html
http://www.euroiuris.sk/
http://www.radaeuropy.sk/
http://www.kcskspip.gov.pl/
http://mba.birosag.hu/Engine.aspx
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=7&j=17&k=220


EXTERNAL RELATIONS OF THE ACADEMY 

The external relations of the Academy are built on the basis of intensive co-

operation with both national and foreign partners in the specific field of training of 

judges and prosecutors as well as project activities related to the development of 

the Judicial Academy of the Slovak Republic. Currently negotiations on cooperation 

with academia are being prepared within the law faculties of the universities of the 

Slovak Republic.  

The domestic Academy partners are mainly entities that signed specific bilateral agreements with the 

Academy, on the strength of which the common projects are implemented. This includes cooperation with:  

 Slovak Association of Judges, 

 EUROIURIS – European legal centre and 

 Information Office of the Council of Europe. 

In 2007 and 2008 the Judicial Academy of the Slovak Republic initiated bilateral cooperation with part-

ners within the Visegrad Four countries and signed bilateral agreements on international cooperation with: 

 The Polish National School of Judiciary and Public Prosecution, 

 Judicial Academy of the Hungarian Republic and 

 Judicial Academy of the Czech Republic. 



Justičná akadémia Slovenskej republiky aktívne spolupracuje aj v rámci eu-

rópskeho justičného priestoru s viacerými národnými i nadnárodný-

mi inštitúciami, ktorých hlavnou náplňou činnosti je vzdelávanie sudcov, pro-

kurátorov a ďalších pracovníkov justície. Medzi najvýznamnejších partnerov  

akadémie s nadnárodnou pôsobnosťou patria najmä: 

 

 ENM (École Nationale de la Magistrature) - Francúzska Národná škola pre sudcov a prokurá-

torov, 

 ERA (Europäische Rechtsakademie) - Európska akadémia práva, 

 EJTN (European Judicial Training Network) - Európska justičná vzdelávacia sieť a 

 Lisabonská sieť (Rada Európy). 

 

Nakoniec do rámca úspešnej spolupráce patria aj kontakty so Súdnym dvo-

rom Európskych spoločenstiev, Radou Európy a Európskym súdom pre ľudské 

práva, najmä pri realizácií poznávacích návštev, študijných pobytov a stáži slo-

venských sudcov a prokurátorov v týchto inštitúciách.  

   

http://www.enm.justice.fr/
http://www.era.int/web/en/html/index.htm
http://www.ejtn.net/www/en/html/index.htm


 

The Judicial Academy of the Slovak Republic actively cooperates also 

within the European judicial area with several national and supranational 

institutions, which main activity is the training of judges, prosecutors and 

other judicial officials. Among the most significant Academy partners with 

supranational scope belong: 

 ENM (École Nationale de la Magistrature) – French National 

School for Judiciary, 

 ERA (Europäische Rechtsakademie) - European Academy of Law, 

 EJTN (European Judicial Training Network) and 

 Lisbon Network (Council of Europe). 

 

Finally the framework of the successful collaboration includes also contacts 

with the Court of Justice of the European Communities, the Council of Europe and 

the European Court of Human Rights, particularly within the implementation of 

number of visits, study visits and internships of the Slovak judges and prosecu-

tors in these institutions. 



 

 

 

 

Identifikácia organizácie: 

Názov:    Justičná akadémia Slovenskej republiky 

Sídlo:     Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 

Detašované pracovisko:  Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie 

IČO:     378 516 24 

DIČ:    202 188 79 67 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, č. ú.: 7000194169/8180 

web:     www.ja-sr.sk 

email:     akademia@ja-sr.sk  

telefón:    +421 33 69 03 301 

fax:     +421 33 69 03 320 

http://www.ja-sr.sk/
mailto:akademia@ja-sr.sk


 


