
Spr.: 418/2012 

Zápisnica  

z 30. zasadnutia Rady akadémie konaného 

v dňoch 11. – 12. októbra 2012 v Starej Lesnej 
 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. - ospravedlnený 

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - ospravedlnený 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Rokovanie Rady JA SR s vedením GP SR a krajskými prokurátormi 

3. Schválenie študijného plánu na rok 2013 

4. Vyhodnotenie jesenného termínu odbornej justičnej skúšky 

5. Rôzne  

6. Záver 

 

Ad 1. 11.10.2012 

Predseda privítal prítomných a vyjadril potešenie nad zorganizovaním spoločného 

pracovného rokovania Rady JA SR a vedenia GP SR spolu s krajskými prokurátormi. 

Vyzdvihol význam takýchto rokovaní, poďakoval za úzku spoluprácu pri organizovaní 

pracovného stretnutia a odovzdal slovo JUDr. Ladislavovi Tichému, prvému námestníkovi 

generálneho prokurátora vo funkcii generálneho prokurátora.  

JUDr. Tichý zdôraznil potrebu takýchto pracovných stretnutí v súvislosti s trendom, 

ktorý vyzdvihuje justičné vzdelávanie v celej EÚ. 

JUDr. Hulla následne oboznámil prítomných s bodmi rokovania: 

1. účasť/neúčasť prokurátorov a PČP na vzdelávacích podujatia JA SR 

Riaditeľ predložil prítomným štatistiku za obdobie január – jún 2012. Prehľadná 

tabuľka obsahuje aktuálne počty prokurátorov a PČP na jednotlivých KP a OP a ich reálnu 

účasť na vzdelávacích aktivitách, vyjadrenú v číslach a v percentách. Poznamenal, že v                   

 I. polroku 2012 sa JA SR stretla s fenoménom častého odhlasovania sa bez udania dôvodu 

alebo veľmi neskorého odhlasovania sa z podujatí, kedy už nie je možné ponúknuť miesto 

náhradníkovi a tiež s nedisciplinovanou účasťou/neúčasťou priamo na podujatí.   

V zmysle záverov pracovného stretnutia kontaktných osôb pre vzdelávanie 

(06.09.2012 v Pezinku) ako aj rozhodnutia vedenia JA SR, pri neospravedlnenej neúčasti 

alebo nedisciplinovanosti účastníkov vyhotovuje zodpovedný zamestnanec JA SR úradný 

záznam, ktorý zasiela príslušnej kontaktnej osobe krajského súdu alebo krajskej prokuratúry. 

Keďže JA SR nemá personálny dosah na cieľovú skupinu, je na riešenie takejto situácie 

kompetentný príslušný súd a príslušná prokuratúra.  

V súlade so „Zásadami výberu účastníkov na vzdelávacie podujatia“ vedie JA SR 

zoznam takýchto osôb a od roku 2013 sa nebude na nich vzťahovať „Zásada včasnosti 

prihlásenia sa na podujatie“ a nebudú sa môcť zúčastňovať seminárov.  

Postupne sa k tejto problematike a najmä kontrole vyjadrili všetci prítomní krajskí 

prokurátori.  

JUDr. Tichý súhlasí s uvedeným postupom a navrhuje, aby sa finančné náklady 

spojené s neskorým odhlásením sa alebo s neospravedlnenou neprítomnosťou boli zosobnené 

priamo účastníkovi. JUDr. Tichý súčasne ocenil postup JA SR – evidenciu účastníkov 

s neospravedlnenou účasťou.   

V závere poznamenal, že sa podarilo presvedčiť Radu prokurátorov, aby prijala 

bodový systém hodnotenia prokurátorov a všetky stanovené kritéria zohľadňovala pri 

kariérnom postupe prokurátorov. Tento postup bol výsledkom komparácie rôznych systémov 

v krajinách EÚ a bol inšpirovaný aj hodnoteniami sudcov a prokurátorov v okolitých štátoch.  

Jedným z kritérií hodnotení prokurátorov je aj účasť na vzdelávacích podujatiach, 
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organizovaných JA SR. Ubezpečil Radu akadémie a vedenie akadémie, že prokuratúra má 

záujem o vzdelávacie aktivity v rámci študijného plánu a bude vždy spolupracovať pri 

zabezpečovaní účastníkov v prípade potreby.  

Uviedol, že je potrebné opakovať podujatia, o ktoré je veľký záujem. Tiež je potrebné 

veľmi citlivo vyberať témy seminárov a jednotlivých podujatí tak, aby boli zamerané najmä 

procesnoprávne inštitúty a s dôrazom na riešenie praktických aplikačných problémov a menej 

sa venovať teórií.  

 

2. koordinácia vzdelávacích aktivít GP SR a JA SR 

 Riaditeľ požiadal vedenie prokuratúry, aby v budúcnosti bola zintenzívnená 

koordinácia medzi JA SR a GP SR prostredníctvom oddelenia vzdelávania s cieľom zamedziť 

organizovaniu duplicitných vzdelávacích aktivít.  

 JUDr. Tichý prisľúbil maximálnu spoluprácu a ubezpečil vedenie akadémie, že 

aktivity pripravované GP SR sú pracovnými stretnutiami prokurátorov pripravované za 

účelom riešenia konkrétnych pracovných problémov prokuratúry (napr. pokyny generálneho 

prokurátora v danej veci) a nie sú žiadnou konkurenciou pre vzdelávacie aktivity JA SR.   

 Obidve strany sa dohodli, že medzinárodné vzdelávacie aktivity organizované GP SR 

budú koordinované s JA SR a bude na ne pozvaný zástupca JA SR.  

 

3. pripomienky k návrhu študijného plánu na rok 2013 

Prítomným bol predložený návrh na študijný plán na rok 2013 s rozdelením 

jednotlivých seminárov podľa katedry práva a s určením miesta konania a príslušnej cieľovej 

skupiny. Postupne sa všetci vyjadrili k predloženému plánu a porovnali ho so schválenou 

obsahovou náplňou vzdelávania prokurátorov a PČP na roky 2013 a 2014. Všetky 

pripomienky sú súčasťou materiálu, ktorý Rada akadémie vyhodnotí na najbližšom zasadnutí, 

keď bude študijný plán schvaľovať. Predseda Rady akadémie a riaditeľ akadémie ubezpečili 

prítomných, že v rámci ekonomických možnosti rozpočtu JA SR sa budú snažiť vyhovieť, čo 

najväčšiemu počtu návrhov. 

Vedenie prokuratúry požiadalo Radu akadémie, aby pri príprave študijného plánu na 

nasledujúce obdobie bola venovaná väčšia pozornosť procesnoprávnym ustanoveniam 

v rámci trestného práva.  

Ďalej navrhli rozšíriť počet vzdelávacích dní v prospech trestného práva, najmä 

s ohľadom na bod 3 listu JUDr. Tichého 18.09.2012 (Obsahová náplň vzdelávania 

prokurátorov a PČP na roky 2013, 2014).  

Konštatovali, že je potrebné venovať sa problematike hospodárskej trestnej činnosti 

a pripraviť aj k týmto otázkam  vzdelávacie semináre.  

 

Prítomní sa zhodli na nasledovných záveroch: 

 JA SR bude dbať na zvýšenú kvalitu lektorov a na precizovanie programu 

jednotlivých vzdelávacích podujatí 

 Väčší dôraz je potrebné klásť na aplikačnú prax 

 JA SR sa vynasnaží diferencovať cieľové skupiny a nedopĺňať podujatie účasťou VSÚ 

a PČP 

 JA SR posilní regionálne vzdelávanie s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu 

 GP SR predloží JA SR legislatívne podnety na novelu zákona JA SR. Tento 

legislatívny návrh by mal obsahovať zrovnoprávnenie postavenia GP SR vzhľadom na 

voľbu členov Rady JA SR a to tak, že generálny prokurátor by vymenoval primeraný 

členov rady samostatne. Súčasne uviedol, že je potrebné zaviesť inštitút justičného 

čakateľa pre súdnictvo a teda vytvoriť podmienky pre JA SR v oblasti prípravného 

vzdelávania čakateľov. Je potrebné zosúladiť počet opravných skúšok OJS, 

v súčasnosti existuje rozpor medzi počtom opravnej OJS pre VSÚ a pre PČP a ďalšie 

legislatívne zmeny na prospech justičného vzdelávania na Slovensku.   
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V závere všetci prítomní vysoko pozitívne hodnotili spoločné pracovné rokovanie 

a vyjadrili presvedčenie, že podobné rokovania sa uskutočnia aj v budúcnosti s cieľom 

prehlbovať spoluprácu medzi oboma inštitúciami.   

 

Ad 2. 12.10.2012 

 

Predseda konštatoval, že dňa 11.09.2012 bolo per rollam prijaté nižšie uvedené 

uznesenie týkajúce sa odbornej justičnej skúšky. 

Uznesenie č. 286: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

v súlade s článkom VI. ods. 2 Skúšobného poriadku určila JUDr. Pavla Tomana 

(predseda skúšobnej komisie č. 3) ako pedagogický dozor na písomnej časti odbornej 

justičnej skúšky dňa 18. septembra 2012.       

 Zároveň informoval prítomných o zvolení JUDr. Jaroslava Chleboviča do Súdnej rady 

SR a vzdaní sa funkcie člena Rady akadémie JUDr. Oriňákom. Táto skutočnosť bude 

oznámená aj príslušným orgánom, ktoré členov Rady akadémie nominovali a zároveň budú 

vyzvané na vymenovanie nových členov Rady JA SR. 

 Predseda Rady akadémie poznamenal, že nie je dostatočný počet členov prítomných 

na zasadnutí a Rada nie je uznášania schopná.  

 Riaditeľ informoval prítomných o predložených materiáloch k jednotlivým bodom 

programu. Jesenný termín OJS a štatistika účasti uchádzačov bola predložená prítomným. 

Návrh formulácie o náhradnom predsedovi skúšobnej komisie bude zaslaný členom Rady na 

vyjadrenie tak, aby mohol byť materiál prijatý na najbližšom zasadnutí Rady a následne 

zapracovaný do Skúšobného poriadku.  

 Riaditeľ v krátkosti informoval o uskutočnenej zahraničnej pracovnej ceste 

v Mníchove, vyzdvihol možnosti ponúkanej spolupráce zo strany bavorského Ministerstva 

spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa, ako aj získané odborné materiály k problematike 

prípravného a celoživotného vzdelávania sudcov a prokurátorov a ku kariérnemu postupu 

sudcov a prokurátorov a samotných výberových konaní na tieto funkcie. 

 Ďalej informoval, že na najbližšom zasadnutí Rady budú predložené návrhy na 

externých členov pedagogického zboru JA SR (zoznam kandidátov spolu s vyplnenými 

dotazníkmi budú súčasťou podkladov budúceho zasadnutia). 

 V neposlednom rade sa prítomní dohodli na ďalšom postupe pri prácach na študijnom 

pláne na rok 2013. Kancelária akadémie zapracuje všetky námety a pripomienky zo strany 

vedenia GP SR a krajských prokurátorov a takto doplnený návrh študijného plánu zašle 

všetkým členom Rady akadémie s termínom na vyjadrenie sa k materiálu.  

Následne vedenie JA SR spracuje komplexný materiál, ktorý predloží na 

novembrovom zasadnutí na schválenie Rade.       

 Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 08.11.2012 

(štvrtok) so začiatkom o 10.00 hodine v Pezinku.   

 

  

V Pezinku dňa 16.10.2012 

Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 

Overil: JUDr. Pavol Toman 


