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Zápisnica  

z 2. zasadnutia Rady akadémie konaného 

dňa 24.09.2014 v Pezinku 
 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

JUDr. Jarmila Urbancová- ospravedlnená 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba predsedu, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov   

3. Rôzne (diskusia k predloţenému návrhu študijného plánu na rok 2015, iné) 

4. Záver 

 

Ad 1. Otvorenie 
Predsedníčka privítala prítomných, predstavila nového člena rady JUDr. Jozefa  

Janíka, sudcu Krajského súdu Trenčín a odovzdala mu menovací dekrét.  

Súčasne konštatovala, ţe rada je uznášania schopná.  

Vyzvala prítomných na doplnenie predloţeného programu zasadnutia. Prítomní nemali 

ţiadne pripomienky k predloţenému programu 2. zasadnutia a tento jednomyseľne schválili. 

Navrhla v súlade s článkom 4 ods. 10 Rokovacieho poriadku za overovateľa zápisnice 

z 2. zasadnutia rady JUDr. Lenku Praţenkovú, ktorá s predloţeným návrhom súhlasila.  

Uznesenie č. 11:  Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: 

Rada volí JUDr. Lenku Praženkovú za overovateľku zápisnice z 2. zasadnutia rady 

akadémie. 

 

Ad 2. Voľba predsedu, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov   
Predsedníčka rady v úvode informovala prítomných o postupe volieb v súlade so 

Štatútom JA SR a Volebným poriadkom JASR.  Konštatovala, ţe všetky oslovené subjekty 

(minister spravodlivosti SR, generálny prokurátor SR, Súdna rada SR, Rada prokurátorov SR) 

zaslali návrhy kandidátov na členov a náhradníkov skúšobných komisií. 

Predloţené návrhy spĺňajú všetky náleţitosti kladené v zákone a volebnom poriadku. 

Predsedníčka informovala prítomných o postupe volieb a to nasledovne: rada najskôr 

prijme uznesenie o rozdelení oblastí práva (predmetov) v súlade s partiou, následne sa bude 

hlasovať o členoch komisie, po zvolení členov komisie sa bude hlasovať o predsedovi 

komisie a nakoniec sa bude hlasovať o náhradných členoch. 

Vyzvala prítomných na predloţenie návrhu na rozdelenie skúšobných predmetov 

medzi kandidátov nominovaných na členov a náhradníkov tak, aby boli paritne rozdelené tri 

predmety v prospech prokurátorských kandidátov a dva predmety v prospech sudcovských 

kandidátov. 

JUDr. Toman navrhol:  

Oblasť trestného, správneho a ústavného práva pre prokurátorských kandidátov, 

Oblasť obchodného a občianskeho práva pre sudcovských kandidátov. 

JUDr. Szabo návrh JUDr. Tomana podporil.  

Uznesenie č. 12:  Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

schvaľuje v súlade s článkom VI. ods. 1 a 3 Štatútu akadémie rozloženie kandidátov 

v skúšobnej komisii č. 2 nasledovne: 2 kandidáti nominovaní Súdnou radou a ministrom 

spravodlivosti s pridelenými oblasťami občianskeho a obchodného práva a 3 kandidáti 
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nominovaní generálnym prokurátorom a Radou prokurátorov s pridelenými oblasťami 

trestného, ústavného a správneho práva.     

Následne prítomní hlasovali o členoch volebnej komisie v súlade s Rokovacím 

poriadkom. 

Uznesenie č. 13:  Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

určila volebnú komisiu pre účely tajného hlasovania o predsedoch, členoch skúšobných 

komisií a ich náhradníkov v zložení JUDr. Edita Bakošová, JUDr. Jozef Szabó, JUDr. 

Jozef  Janík. 

Členovia volebnej komisie oznámili, ţe si spomedzi seba zvolili za predsedníčku 

volebnej komisie JUDr. Editu Bakošovú. 

Následne vyzvala predsedníčka volebnej komisie na vyhotovenie hlasovacích lístkov 

v súlade s predchádzajúcimi uzneseniami a takto pripravené hlasovacie lístky skontrolovala 

volebná komisia. Dr. Bakošová dala pokyn, aby sa prítomným členom rady rozdali hlasovacie 

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

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

Dr. Bakošová (predsedníčka volebnej komisie) informovala prítomných o platnosti 

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

č. 2, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov. 

Uznesenie č. 14: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila skúšobnú 

komisiu č. 2 na trojročné funkčné obdobie (24.09.2014-24.09.2017) v nasledovnom 

zložení: 

JUDr. Marta Kolcúnová, PhD., oblasť trestného práva (8 hlasov) 

JUDr. Miriam Hrapková, oblasť ústavného práva (7 hlasov) 

JUDr. Richard Dukes, oblasť správneho práva (8 hlasov) 

JUDr. Daniela Švecová, oblasť občianskeho práva (8 hlasov) 

JUDr. Boris Tóth, oblasť obchodného práva (8 hlasov). 

Následne sa vyhotovili hlasovacie lístky na voľbu predsedu skúšobnej komisie č. 2, po 

ich overení volebnou komisiou, Dr. Bakošová dala pokyn, aby sa prítomným členom rady 

rozdali hlasovacie lístky. Dr. Bakošová (predsedníčka volebnej komisie) informovala 

prítomných o platnosti odovzdaných lístkov a o samotnom  výsledku volieb na predsedu 

skúšobnej komisie č. 2. 

Uznesenie č. 15: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila za predsedu 

skúšobnej komisie č. 2 JUDr. Martu Kolcúnovú, PhD. (5 hlasov). 

Následne sa vyhotovili hlasovacie lístky na voľbu náhradných členov, po ich overení 

volebnou komisiou, Dr. Bakošová dala pokyn, aby sa prítomným členom rady rozdali 

hlasovacie lístky. Dr. Bakošová (predsedníčka volebnej komisie) informovala prítomných 

o platnosti odovzdaných lístkov a o samotnom  výsledku volieb náhradných členov. 

Uznesenie č. 16: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila päť 

náhradných členov na trojročné funkčné obdobie (24.09.2014-24.09.2017) 

v nasledovnom zložení: 

JUDr. Iveta Kopčová, oblasť trestného práva (5 hlasov) 

JUDr. Jozef Maruščák, oblasť občianskeho práva (7 hlasov) 

JUDr. Ida Hanzelová, oblasť správneho práva (8 hlasov) 

JUDr. Katarína Pramuková, oblasť obchodného práva (8 hlasov) 

Mgr. Eva Kukanová, oblasť ústavného práva (8 hlasov). 

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.  
 



Spr.: 395/2014 

Ad 3. Rôzne 

Predsedníčka informovala, ţe členom rady bol pred zasadnutím zaslaný návrh 

študijného plánu na rok 2015. V tejto časti programu zasadnutia odovzdala slovo riaditeľovi 

akadémie. 

Dr. Hulla oboznámil prítomných o postupe, ktorý bol zvolený pri príprave návrhu 

študijného plánu na rok 2015. Informoval, ţe predloţený návrh je potrebné pripomienkovať 

a odborne sa k nemu vyjadriť. 

Predsedníčka vyzvala prítomných na predkladanie pripomienok a otázok 

k predloţenému návrhu študijného plánu na rok 2015. 

Následne prítomní členovia uviedli pripomienky k predloţenému návrhu študijného 

plánu na rok 2015. 

Dr. Szabó poznamenal, ţe návrh študijného plánu bol prediskutovaný aj s generálnym 

prokurátorom SR s tým, ţe vedenie GP SR nemá zásadné pripomienky a uviedol, ţe plán 

vychádza z určenej obsahovej náplne vzdelávania pre prokurátorov a po obsahovej stránke je 

vyhovujúci. Pre doplnenie uviedol, ţe GP SR vo svojich vzdelávacích zariadeniach organizuje 

pracovné porady, ktoré reflektujú aktuálne problémy prokurátorskej praxe. Zdôraznil, ţe 

nejde o duplicitné vzdelávacie aktivity s aktivitami JASR. 

Doc. Slašťan navrhol, aby sa problematika európskeho dedičského práva vyčlenila na 

samostatné podujatie vzhľadom na zmeny, ktoré budú účinné v roku 2015. Navrhol tieţ tri 

regionálne podujatia zamerané na praktické cvičenia k problematike európskeho platobného 

rozkazu, ktoré by lektorsky zastrešil. V závere navrhol v nadväznosti na list VV USA v SR J. 

E. Sedgwicka, ktorý bol doručený všetkým členom Rady JA SR, aby podporili spoluprácu 

s VV USA v SR a pozvali ako lektora prof. Moliterno na podujatie venované etike sudcu 

a prokurátora.     

Dr. Bargel navrhol, aby na podujatie „Kontradiktórne konanie“ bola ako lektorka 

pozvaná aj Dr. Kolcúnová z GP SR. 

Dr. Toman navrhol, aby na niektoré z trestných podujatí boli pozvaní zástupcovia MS 

SR, ktorí participujú na realizácii projektu k alternatívnych trestov (OPIS). Prítomní sa zhodli, 

ţe najvhodnejším seminárom bude „Obnova konania a ukladanie úhrnného a súhrnného 

trestu“ v rámci, ktorého bude pre zástupcov MS SR v rámci programu vyčlenený druhý deň 

(cca. 4 hodiny).   

Prítomní sa zhodli na tom, ţe predloţený materiál bude predmetom ďalšej diskusii 

a bude predloţený na schválenie na októbrovom zasadnutí rady. 

Uznesenie č. 17:  Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

vzala na vedomie predložený návrh študijného plánu na rok 2015 s tým, že po 

zapracovaní pripomienok bude návrh študijného plánu predložený na schválenie na 

najbližšom zasadnutí rady akadémie.    

Dr. Hulla poţiadal prítomných, aby určili predsedu skúšobnej komisie na pedagogický 

dozor na písomnú časť odbornej justičnej skúšky. Navrhol skúšobnú komisiu č. 3 

(JUDr. Pavol Toman, predseda). 

Predsedníčka vyzvala prítomných na hlasovanie o predloţenom návrhu: 

ZA: 8 hlasov 

PROTI : 0 hlasov 

ZDRŢAL SA: 1 hlas 

Uznesenie č. 18:  Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada určila na 

pedagogický dozor nad priebehom a výkonom odbornej justičnej skúšky na jesennom 

termíne 2014 (30.09.2014-písomná časť) predsedu skúšobnej komisie č. 3 JUDr. Pavla 

Tomana v súlade s článkom VI. ods. 2 Skúšobného poriadku. 
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Ad 4. Záver 

Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa uskutoční v dňoch 21.-

22.10. 2014 v zariadení prokuratúry VaRC v Starej Lesnej so začiatkom o 09,00 hodine 

s tým, ţe predpokladaný príchod do Starej Lesnej je dňa 21.10. 2014 (utorok) po 17,00 

hodine.     

 

 

V Pezinku, 30.09.2014 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Stríţová 

 

Overila: JUDr. Lenka Praţenková 

 

Schválila: JUDr. Viera Petríková 
 


