
Spr.: 174/2013 

Zápisnica  

z 33. zasadnutia Rady akadémie konaného 

dňa 20.03.2013 v Pezinku 
 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. – ospravedlnený 

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. - ospravedlnený 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie Výročnej správy o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 

2012 

3. Odborná justičná skúška – vyhodnotenie jarného termínu 

4. Rôzne  

5. Záver 

 

Ad 1.  

Predseda privítal prítomných a konštatoval, že Rada je uznášania schopná. Následne 

vyzval prítomných na pripomienkovanie a doplnenie programu zasadnutia. Prítomní 

jednomyseľne program schválili. 

 

Ad 2.  

 Predseda rady vyzval prítomných na prednesenie pripomienok k návrhu výročnej 

správy, ktorá bola zaslaná všetkým členom rady elektronickou poštou. Predseda vyzdvihol 

kvalitu pripraveného podkladu a vysokú úroveň predloženej výročnej správy. 

 Riaditeľ poznamenal, že výročná správa bude preložená do anglického jazyka 

a zaslaná partnerským organizáciám do zahraničia, taktiež bude uverejnená na internetovej 

stránke akadémie. 

 Zástupkyňa riaditeľa poznamenala, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa do 

textu doplnili logá všetkých partnerov akadémie, publikačná činnosť akadémie a samotný 

obsah výročnej správy sa zjednodušil a sprehľadnil.     

Uznesenie č. 297: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

schválila predlžený text Výročnej správy Justičnej akadémie Slovenskej republiky za 

rok 2012.      

 

Ad 3. 

 Predseda rady konštatoval, že odborná úroveň a pripravenosť účastníkov odbornej 

justičnej skúšky bola na jarnom termíne OJS veľmi nízka. Táto situácia je odrazom 

momentálnej právnej situácie a neexistencie inštitútu justičného čakateľa. Ako predseda 

skúšobnej komisie vidí veľký rozdiel v odbornej pripravenosti medzi právnymi čakateľmi 

prokuratúry a vyššími súdnymi úradníkmi. Vyzval prítomných na vyjadrenie sa 

k predmetnému bodu.  

 Doc. Čentéš podporil konštatovanie Dr. Tomana a je veľmi rád, že sa zahájili práce na 

legislatívnych postupoch s cieľom zavedenia inštitútu spoločného čakateľa. Aby bola kvalita 

úspešných účastníkov OJS, je potrebné prípravu VSÚ a PČP zmeniť. 

 Dr. Hulla v krátkosti informoval o priebehu jarného termín OJS, oboznámil 

prítomných o štatistike úspešnosti/neúspešnosti uchádzačov. Ďalej uviedol, že príprava otázok 

do databázy na písomný odborný test ako aj výber spisov na písomnú časť OJS by sa mal 

uskutočňovať v užšej spolupráci s jednotlivými členmi skúšobných komisií v záujme 

zvyšovania kvality otázok a spisov. Taktiež poznamenal, že oslovil všetkých predsedov 

skúšobných komisií, aby za svoju skúšobnú komisiu predložili po 5 otázok za každú oblasť 

práva, a to v termíne do 20.03.2013. Vzhľadom na to, že viacerí tento termín nevedia dodržať, 

požiadali o predĺženie lehoty na predkladanie predmetných otázok, a to do 12.04.2013.  
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V závere poznamenal, že zadania pre PČP na písomnej časti OJS neboli adekvátne pripravené 

a odovzdané - pre netrestnú oblasť boli predložené prípadové štúdie. 

Doc. Čentéš navrhuje vzniknutú situáciu riešiť listom na Dr. Tichého, v ktorom sa 

zosumarizujú podnety zo strany skúšobných komisárov a požiada sa o zabezpečenie 20 

prokurátorských spisov pre trestnú a 20 prokurátorských netrestnú oblasť na jesenný termín 

OJS. 

Riaditeľ vyhotoví list, ktorý podpíše aj predseda rady JA SR, v ktorom požiadajú 

o konkrétne spisy pre trestnú a netrestnú oblasť s termínom dodania predmetných spisov do 

15.06.2013. 

Dr. Hulla ďalej poznamenal, že komisii č. 1 končí trojročné funkčné obdobie. Dr. 

Toman požiadal vedenie o prípravu podkladov na vyhlásenie volieb. Termín predkladania 

návrhov na kandidátov bol stanovený na 30.04.2013 a samotná voľba by sa uskutočnila dňa 

06.06.2013 so začiatkom o 09.00 hod. 

Uznesenie č. 298: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: 

Rada vyhlasuje voľbu na predsedov a členom skúšobných komisií a ich náhradníkov 

v súlade s volebným poriadkom.         
Dr. Hulla ďalej informoval o inšpiratívnom podklade – skúšobný priadok Slovenskej 

advokátskej komory. Zároveň informoval o postupoch v legislatívnej komisii.  

 

Ad 4. 

Riaditeľ v rámci tohto bodu informoval prítomných o nasledovnom: 

 Požiadal, aby boli určené zodpovedné osoby na kontrolu ďalších súdnych spisov 

potrebných pre účely výberového konania na voľné miesto sudcu (117 ks civilných a 81 ks 

trestných spisov). Je potrebné doplniť závery zo zasadnutia rady JA SR zo dňa 30.11.2012. 

Uznesenie č. 299: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

rozhodla, že predsedovia všetkých piatich skúšobných komisií rozdelia medzi svojich 

členov podľa právneho zamerania na kontrolu spisy, ktoré budú použité na výberových 

konaniach na voľné miesto sudcu a zabezpečia tak kvalitu spisov v databáze JA SR. 

Kancelária akadémie vyhotoví list adresovaný predsedom skúšobných komisií, v ktorom 

sa požiadajú o súčinnosť a spisy na kontrolu im budú doručené. 

 Informácia o pripravovanej konferencii ČS DNI 2013, ktorá sa uskutoční dňa 

30.05.2013 v DP v Omšení, zároveň oficiálne pozval členov rady na konferenciu (pozvánka 

s programom bude zaslaná dodatočne poštou). 

 Informácia o prebiehajúcej finančnej kontrole MS SR v JA SR, o záveroch bude Rada 

informovaná. 

 Požiadavka na schválenie „univerzálneho plnomocenstva“ pre riaditeľa JA SR na 

presun termínov jednotlivých vzdelávacích podujatí v rámci schváleného študijného plánu 

(informatívny charakter: zmena termínu seminára KVP „Úhrnný, súhrnný trest“ z júna 2013 

na máj 2013, a to z dôvodu pracovnej vyťaženosti oslovených lektorov; schválenie skrátenia 

prvej časti predskúškového sústredenia zo 4 dní na 2 dni v rámci KSP; zmena termínu 

seminára KSP „Ochrana osobnosti, tlačový zákon.“  

Uznesenie č. 300: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada sa 

zhodla na tom, že nie je dôvodné udeliť výnimku - „univerzálneho plnomocenstva“, 

keďže rada schvaľuje študijný plán bez termínov, riaditeľ má kompetenciu 

meniť/presúvať termíny jednotlivých seminárov na základe písomnej žiadosti vedúcich 

katedier práva. 

 

 Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 16.05.2013 

(štvrtok) so začiatkom o 09.00 hod. v Pezinku.    

 

V Pezinku dňa 20.03.2013 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 

Overil: JUDr. Pavol Toman 


