
VÝSLEDKY  odbornej justičnej skúšky (celková štatistika)

23. 06. 2009 (písomná časť) a 01. - 02. 07. 2009 (ústna časť)

Justičná akadémie Slovenskej republiky, Pezinok

Por. č. Test počet bodov

Rozhodnutie v trestnej 

veci

Rozhodnutie v inej ako 

trestnej veci Ústna časť skúšky

1. 15,5 prospel prospel s vyznamením x

2. 16 prospel prospel x

3. 14,5 prospel prospel x

3. a neabsolvoval neabsolvoval neabsolvoval prospel

4. 18,5 prospel s vyznamenaním prospel prospel

5. 15,5 prospel prospel s vyznamenaním x

6. 11,5 prospel prospel x

7. 13,5 prospel prospel s vyznamenaním x

8. 14 prospel prospel x

9. 18 prospel prospel prospel s vyznamenaním

10. 18 prospel prospel prospel

11. 18,5 prospel prospel prospel

12. 13,5 prospel prospel x

13. 18,5 prospel prospel prospel s vyznamenaním

14. 18 prospel prospel prospel s vyznamenaním

15. 19,5 prospel prospel prospel

15.a neabsolvoval neabsolvoval neabsolvoval neprospel

16. 19,5 prospel prospel s vyznamenaním prospel s vyznamenaním

17. 18,5 prospel prospel s vyznamenaním prospel

18. 18,5 prospel prospel prospel

19. 17 prospel s vyznamenaním prospel x

20. 19,5 prospel prospel s vyznamenaním prospel

21. 19 prospel prospel prospel

22. 20 prospel s vyznamenaním prospel s vyznamenaním prospel

23. 19,5 prospel prospel prospel s vyznamenaním

24. 16 prospel prospel x

25. 16,5 prospel prospel x



26. 19,5 prospel s vyznamenaním prospel prospel s vyznamenaním

27. 22 prospel prospel prospel

28. 18 prospel s vyznamenaním prospel s vyznamenaním prospel

29. 18 prospel s vyznamenaním prospel neprospel

30. 8,5 prospel prospel x

31. 18,5 nevypracovával nevypracovával prospel 

32. nevypracovával nevypracovával prospel prospel

33. 18 nevypracovával nevypracovával neprospel

POZNÁMKA :

Výsledok označený červeným písmom je neúspešný                           

Písomnej časti OJS sa zúčastnilo 33 uchádzačov z toho 21 uchádzačov postúpilo na ústnu časť OJS a 

12 uchádzačov bolo hodnotených stupňom neprospel. 

Ústnej časti OJS sa zúčastnilo 23 uchádzačov z toho 6 prospelo s vyznamenaním, 14 prospelo a 3 neprospeli.
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