
Spr. 405/2013 

Zápisnica (časť I.) 

z 35. zasadnutia Rady akadémie konaného 

dňa 06.06.2013 v Pezinku 
 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

JUDr. Viera Petríková- ospravedlnená 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľby na predsedov, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov 

3. Rôzne  

4. Záver 
 

Ad. 1 

Predseda privítal prítomných a konštatoval, že rada je uznášania schopná. Ďalej  navrhol, 

aby sa zasadnutie rozdelilo na dve samostatné zasadnutia vzhľadom na skutočnosť, že dvaja 

členovia rady (Dr. Praženková, Doc. Čentéš) sú nominovanými kandidátmi na členov 

skúšobných komisií a na bode 2 programu sa nemôžu zúčastniť (článok IV. ods.8 Volebného 

poriadku). Všetci prítomní súhlasili, že najskôr rada zasadne k bodu programu 3 (rôzne) 

a následne budú prebiehať voľby (osobné prezentácie prítomných kandidátov, tajné 

hlasovanie). 

Predseda ďalej informoval, že rada akadémie dňa 3.6.2013 prijala per rollam uznesenie 

týkajúce sa žiadosti generálneho prokurátora SR o povolenie mimoriadneho opravného 

termínu. 

Uznesenie č. 305: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schvaľuje 

mimoriadny opravný termín odbornej justičnej skúšky na základe písomnej ţiadosti 

doručenej z Generálnej prokuratúry SR pre právneho čakateľa Mgr. Štefana Boţíka. 

Rada JA SR zároveň určuje termín opravnej skúšky na 21.06.2013 so začiatkom o 8,00 

hodine v Pezinku. Skúšobnou komisiou bola určená komisia č. 3 (predseda JUDr. Pavol 

Toman). 
Hlasovanie: 

ZA: 9 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 

 

Ad. 3 

Predseda rady vyzval Dr. Papcunovú, aby predniesla informácie k bodu rôzne. 

Dr. Papcunová na úvod ospravedlnila z neúčasti riaditeľa akadémie Dr. Hullu, ktorý 

reprezentuje akadémiu na Valnom zhromaždení európskej justičnej siete a na zasadnutí 

Dozornej rady Európskej akadémie práva v Trieri.  

Ďalej postupne oboznámila prítomných s nižšie uvádzanými informáciami: 

 VIA IURIS zorganizoval dňa 24.5.2013 v Bratislave konferenciu s názvom „Vráťme 

etiku do hry“. V tlačovej správe vyzývajú predstavitelia VIA IURISU okrem iného aj Justičnú 

akadémiu, aby realizovala pravidelné programy vzdelávania zamarené na etiku. Zástupkyňa 

konštatovala, že na predmetnú konferenciu nebol pozvaný zástupca JA SR a akadémia nemá 

vedomosť, koľkí sudcovia sa podujatia zúčastnili. Taktiež uviedla, že akadémia pri príprave 

študijného plánu vychádza z obsahových náplní vzdelávania a požiadaviek odbornej justičnej 

verejnosti a účastníkov seminárov. Témam kultivácie osobnosti sudcu a prokurátora ako aj 

profesionálnej etiky sa venujú podujatia organizované pod katedrou súkromného práva. 
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 Vedenie akadémie zahájilo práce na príprave študijného plánu na rok 2014. Súdna 

rada SR bola oslovená so žiadosťou o zaslanie obsahovej náplne vzdelávania pre sudcov na 

nasledujúce obdobie, obsahová náplň pre prokurátorov je platná do roku 2014. Ambíciou je 

predložiť rade na jesennom zasadnutí prvú pracovnú verziu vyváženého študijného plánu na 

rok 2014. Zároveň požiadala prítomných o námety a podnety k tvorbe plánu, témam prípadne 

iné organizačné pripomienky, vedenie akadémie uvíta akúkoľvek spoluprácu zo strany členov 

rady. 

 Justičná akadémia na základe žiadosti Ministerstva spravodlivosti v spolupráci 

s Ministerstvom zahraničných vecí prijme trojčlennú delegáciu z Čiernej Hory v termíne 26.-

28.06.2013, cieľom zahraničnej návštevy bude oboznámiť sa so systémom prípravného 

a celoživotného vzdelávania v SR, prípadne rozvinúť spolupráce medzi oboma justičnými 

akadémia.  

 Na záver informovala prítomných o uverejnenej hodnotiacej správe o stave justície 

v SR, ktorú vypracovala Komisia EÚ (dokument sa nachádza aj na internetovej stránke). 

Uznesenie č. 306: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

vzala všetky informácie podané v bode rôzne na vedomie.  

 

Ad. 4 

Predseda v závere tohto bodu programu navrhol, aby ďalšie zasadnutie rady bolo v II. 

polroku 2013. Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 

19.09.2013 (štvrtok) so začiatkom o 09.00 hod. v Pezinku.     

 

V Pezinku, 10.06.2013 

 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 

 

 

Overil: JUDr. Pavol Toman 
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Zápisnica (časť II.) 

z 35. zasadnutia Rady akadémie konaného  

dňa 06.06.2013 v Pezinku 
 

 

 

Ad. 2 

Predseda informoval, že tento bod programu sa bude prejednávať na samostatnom 

zasadnutí bez prítomnosti Dr. Praženkovej a Doc. Čentéša vzhľadom na to, že sú kandidátmi 

vo voľbách (článok IV. ods.8 Volebného poriadku). 

 

Následne predseda rady pozval všetkých prítomných kandidátov, ktorí využili 

možnosť osobnej prezentácie pred radou v súlade s Volebným poriadkom. Všetkých 

prítomných privítal, poďakoval im za účasť, informoval ich o časovom úseku osobnej 

prezentácie (7-10 minút) a po žiadal ich, aby sa zamerali na svoju prednáškovú a publikačnú 

činnosť. Na záver poznamenal, že všetci kandidáti budú prostredníctvom kancelárie akadémie 

informovaní o výsledkoch volieb zaslaním zápisnice. Postupne pre členov rady predstúpili 

jednotliví kandidáti: JUDr. Lenka Praženková, Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., JUDr. Alena 

Radičová, JUDr. Milan Majerník, JUDr. Michal Vaľo, JUDr. Marš Žilinka, PhD..  

  

Predseda v krátkosti informoval prítomných o predchádzajúcich záveroch 

34.zasadnutia rady a prijatých uzneseniach o parite a rozdelení jednotlivých oblastí práva 

prislúchajúcich parite (uznesenie č. 301 a č. 302 zo dňa 16.05.2013). Následne vyzval 

predsedu volebnej komisie, aby skontroloval pripravené hlasovacie lístky.  

 

Dr. Purgat overil pripravené hlasovanie lístky a dal pokyn, aby sa prítomným členom 

rady rozdali. Po rozdaní hlasovacích lístkov, ich vyplnením jednotlivými členmi rady a ich 

odovzdaním sa odobrala volebná komisia s hlasovacou urnou na sčítanie všetkých hlasov. 

 

Dr. Purgat (predseda volebnej komisie) informoval prítomných o platnosti 

odovzdaných lístkov a o samotnom  výsledku volieb. Následne prečítal mená členov komisie 

č. 1, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov. 

 

Uznesenie č. 307: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila skúšobnú 

komisiu č. 1 a 5 náhradníkov na trojročné funkčné obdobie (06.06.2013-06.06.2016) 

v nasledovnom zloţení: 

komisia č. 1  

JUDr. Daniel Hudák (predseda skúšobnej komisie), oblasť ústavného práva, (7 hlasov) 

Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (člen skúšobnej komisie), oblasť trestného práva, (5 

hlasov) 

JUDr. Imrich Volkai (člen skúšobnej komisie), oblasť občianskeho práva, (7 hlasov) 

JUDr. Slavomír Šúrek (člen skúšobnej komisie), oblasť správneho práva, (6 hlasov) 

JUDr. Lenka Praţenková (člen skúšobnej komisie), oblasť obchodného práva (6 hlasov) 

 

Náhradníci 

JUDr. Eva Fulcová za oblasť obchodného práva, (5 hlasov) 

JUDr. Maroš Ţilinka, PhD. za oblasť trestného práva, (5 hlasov) 

JUDr. Ľuboš Sádovský za oblasť občianskeho práva, (4 hlasy) 

JUDr. Ľuboš Bunčiak za oblasť správneho práva, (4 hlasy) 

JUDr. Michal Vaľo, CSc. za oblasť ústavného práva, (4 hlasy) 
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Kancelária akadémie zašle informáciu o výsledkoch volieb všetkým kandidátom 

elektronickou poštou a uverejní výsledky na internetovej stránke akadémie. Odovzdanie 

menovacích dekrétov sa uskutoční po dohode riaditeľa spolu s členmi rady dodatočne a bude 

zvoleným členom a náhradníkom oznámené.  
 

 

V Pezinku, 10.06.2013 

 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 

 

 

Overil: JUDr. Pavol Toman 
 

 


