
Zápisnica z 25. zasadnutia rady akadémie konaného  

dňa 23. januára 2012 v Pezinku 
 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. – ospravedlnený 

 

Program:  

1. Otvorenie 

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

2011“ 

3. Koordinácia a medzirezortná spolupráca - MS SR, GP SR, JA SR  

4. Komplexné zabezpečenie odborných justičných skúšok – výstup vzdelávacej komisie 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

 

Ad 1. 

Predseda privítal prítomných, poprial všetko dobré v novom roku a konštatoval, že 

rada je uznášania schopná. 

Predseda vyzval prítomných členov o doplnenie a schválenie programu zasadnutia. 

Program bol schválený bez pripomienok.   

 

Ad 2. 

Predseda informoval prítomných o skutočnosti, že nebolo možné predložiť návrh 

Výročnej správy akadémie za rok 2011 z technických dôvodov, preto sa tento bod presúva na 

februárové zasadnutie rady. 

 

Ad 3. 

Predseda odovzdal slovo k tomuto bodu programu riaditeľovi akadémie.  

Riaditeľ požiadal na začiatku študijného roka o väčšiu koordináciu pri tvorbe plánov 

aktivít MS SR a GP SR a informoval, že prítomným členom boli predložené plány aktivít MS 

SR (Inštitút vzdelávania) a GP SR s vyznačenými podujatiami, ktoré sa dostávajú do kolízie 

s obsahovou náplňou vzdelávania ako aj s konkrétnymi témami určenými v študijnom pláne 

na rok 2012. Zároveň pripomenul, že je potrebná dôsledná koordinovanosť, kooperácia tak, 

aby nedochádzalo k zámenám a duplicite tém vzdelávania nakoľko môže v určitých prípadoch 

dôjsť k určitým problémom s organizovaním podujatí. Justičná akadémia dôsledne pripravuje 

a realizuje vzdelávací proces prostredníctvom nástrojov, ktorými sú obsahová náplň 

vzdelávania schvaľovaná Súdnou radou po dohode s ministrom spravodlivosti ako aj 

určovaná generálnym prokurátorom ako aj prostredníctvom jednotlivých pripomienok 

relevantných subjektov, ktorý sa zúčastňujú vzdelávania, koncepcia vzdelávania preto všetky 

zainteresované subjekty by mali si plniť svoje úlohy v prospech kvality vzdelávania 

cieľových skupín. Nakoľko je začiatok vzdelávacieho procesu v tomto roku je vhodné 

o týchto skutočnostiach upovedomiť zástupcov oboch rezortov.   

Predseda privítal na zasadnutí Mgr. Boženu Švagerkovú, zástupcu GP SR a následne 

vyzval prítomných na diskusiu k predmetnej veci. 

Doc. Čentéš navrhol, aby zástupca GP SR bol pozývaný na rokovania vo veci 

návrhoch a schvaľovaní  študijného plánu v ďalších rokoch, aby sa eliminovali duplicitné 

vzdelávacie podujatia GP SR. 



Dr. Papcunová v tejto veci poznamenala, že koordinácia je dôležité najmä vo veci 

účasti prokurátorov na podujatiach JA SR, keďže cieľová skupina akadémie je veľmi 

pracovne vyťažená. 

Mgr. Švagerková poznamenala niektoré informácie pri tvorbe vlastného plánu aktivít. 

Od vzniku JA SR postupne GP SR vypúšťala niektoré témy podujatí a prenechávala ich 

v kompetencii JA SR. Taktiež uviedla, že plánované aktivity sú organizované skôr ako 

metodické porady, pracovné rokovania zamerané na rozbor konkrétnych živých spisov 

v rámci jednotlivých prokuratúr (nie je to klasická forma vzdelávacieho podujatia/seminára).  

Dr. Toman navrhol, aby sa rada obrátila písomne na ministerku spravodlivosti 

a generálneho prokurátora a požiadala ich o väčšiu koordináciu a kooperáciu pre ďalšie 

obdobie. 

Dr. Hulla v závere poznamenal, že v rámci štatistiky za rok 2011 akadémia dosiahla 

účasť sudcov na vzdelávacích podujatiach v prepočte na normodeň index 0,8 a účasť 

prokurátor index 0,7. Z uvedeného vyplýva, že aj v tejto oblasti budeme musieť urobiť 

súčinnostné kroky v rezortoch tak, aby sme sa priblížili k priemerným hodnotám indexu 

vyspelých európskych krajín. Aj uvedené skutočnosti sú dôvodom spoločného postupu pre 

vzdelávanie cieľových skupín.  

Uznesenie č. 248: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

poveruje predsedu rady akadémie k zaslaniu listu ministerke spravodlivosti 

a generálnemu prokurátorovi, v ktorých vyzve na lepšiu koordináciu, kooperáciu 

a zosúladene príslušných vzdelávacích aktivít JA SR, Inštitútu vzdelávania MS SR a GP 

SR.      
 

Ad 4. 

Predseda odovzdal slovo k tomuto bodu programu Dr. Oriňákovi ako predsedovi 

vzdelávacej komisie. 

Dr. Oriňák informoval o záveroch pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 

20. 12. 2011. Zápis z pracovného rokovania bol predložený všetkým prítomným. Postupne sa 

vyjadril k jednotlivým bodom rokovania. Skúšobný poriadok nie je potrebné dopĺňať ani 

meniť. Otázky na ústnu časť OJS sa upravovali len gramaticky a boli uverejnené na 

internetovej stránke akadémie v stanovenej lehote. Otázky na písomný odborný test boli 

rozdané prítomným, aby skontrolovali ich znenie, z obchodného práva bude dostatočný počet 

otázok doplnený. Takto upravené a doplnené otázky budú zaradené do databázy JA SR 

v zmysle Skúšobného poriadku akadémie.  

Doc. Čentéš informoval, že predmetom rokovania bola aj príprava spisov pre VSÚ 

a PČP.  

Dr. Toman informoval prítomných o svojich poznatkoch z predskúškového 

sústredenia, tieto skúsenosti veľmi úzko súvisia s prípravou súdnych spisov pre VSÚ na 

písomnú časť OJS.  Preto navrhuje, aby súdne spisy, ktoré budú vybrané na písomnú časť OJS 

obsahovali rozsudky s celým odôvodnením (teda, obžalovaný nevyhlásil, že je vinný a nebol 

vypracovaný zjednodušený rozsudok bez odôvodnenia). Spisy pre VSÚ a PČP budú doručené 

na JA SR do konca februára s náležitým obsahom a v dostatočnom počte tak, aby sa mohli 

použiť na žrebovanie v marcovom termíne OJS. 

Mgr. Švagerková informovala prítomných o tom, že PČP podľa nového pokynu 

generálneho prokurátora musia pravidelne vyhotovovať písomné rozhodnutia ako preskúšanie 

na písomnú časť OJS.   

Uznesenie č. 249: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

berie na vedomie správu vzdelávacej komisie, súhlasia s jej závermi a obsahom. Rada 

súhlasí s odporúčaním na nový výber súdnych spisov na písomnú časť OJS pre VSÚ a 

PČP.     



 

Ad 5. 

Predseda odovzdal slovo k tomuto bodu programu riaditeľovi akadémie. 

 

Zaujatie stanoviska k platnej právnej úprave výberových konaní na voľné miesta sudcov –  

Prítomným bola predložená nová vyhláška MS SR účinná k 1.1.2012 a návrh listu pre 

pani ministerku spravodlivosti vo veci zaujatia stanoviska nesúladu ustanovení zákona o JA 

a citovanej vyhlášky.  

Riaditeľ informoval, že akadémii boli určené kompetencie a právomoci aj napriek 

tomu, že nebol novelizovaný zákon o JA SR v rámci predmetu činnosti. Zároveň oboznámil 

prítomných s obsahom vyhlášky a konkrétnych úloh, ktoré z toho vyplývajú a je ich potrebné 

zrealizovať do 30.6.2012. Akadémie je povinná vytvoriť a viesť databázu 1000 ks  otázok 

a 100 ks prípadových štúdii na účely písomnej časti výberového konania. Poukázal tiež na 

skutočnosť, že jazykové preklady písomnej časti výberového konania ostali v kompetencii 

MS SR.  Požiadal radu o zaujatie stanoviska a určenie ďalšieho postupu v danej veci.  

Predseda vyzval prítomných na diskusiu a vyjadrenie. 

Doc. Čentéš navrhuje, aby na ďalšie zasadnutie bol pozvaný zástupca MS SR a boli 

prediskutované všetky podrobnosti platnej vyhlášky a dohodol sa ďalší postup. 

Dr. Toman navrhuje zaslať list pani ministerke, ktorý by obsahoval všetky 

pripomienky zo strany akadémie.  

Dr. Bargel poznamenal, že v otázke počtu súdnych spisov by doporučoval riadiť sa 

zásadami teórie práva (zákon má väčšiu právnu silu oproti prijatej vyhláške a teda má 

prednosť pri aplikácii). 

Dr. Volkai požiadal, aby akadémia dopracovala návrh listu pani ministerke, zaslala ho 

na pripomienkovanie členov rady a následne zaslala na MS SR. Pre výberové konanie na 

voľné miesto sudcu na OS BA V. v termíne 7.-9.2.2012 rada súhlasí, aby sa poslal počet 

spisov na výberové konanie v zmysle vyhlášky (teda dvojnásobok trestných a dvojnásobok 

netrestných spisov). 

Uznesenie č. 250: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

akadémie poveruje predsedu rady akadémie k zaslaniu listu pani ministerke, ktorého 

obsahom bude upozornenie na absenciu právomoci vytvárať databázu písomných testov 

a prípadových štúdií (§ 3 zákona o JA SR, predmet činnosti) ako aj nesúlad v úprave 

medzi vyhláškou a zákonom požadovaného počtu spisov na výberové konanie.  

 

Problematika organizovania rehabilitácii v DP v Omšení: 

Riaditeľ informoval o záveroch z rokovania na pôde MS SR, na ktorej sa okrem iného 

predostrela požiadavka MS SR na organizovanie rehabilitácii sudcov v zariadení akadémie 

v Omšení. Riaditeľ odporúča zaujať súhlasné stanovisko avšak s tým, aby táto činnosť 

neohrozovala hlavnú náplň akadémie (vzdelávanie) a zároveň, aby rada poverila riaditeľa na 

ďalšie rokovanie najmä za účelom stanovenia ekonomických a personálnych podmienok. 

Riaditeľ poznamenal, že v predmete činnosti akadémie je uvedená iba činnosť relaxácie a nie 

rehabilitácie. V závere poznamenal, že Inštitút MS SR bez dohody o spolupráci s JA SR 

využíva pre ubytovaných vo svojom zariadení relaxačné služby akadémie v Omšení (tento 

proces bol do podpisu dohody o spolupráci medzi oboma inštitúciami zrušený).  

Dr. Volkai poznamenal, že je dôvodné upozorniť MS SR na rozdiel medzi 

rehabilitáciami a relaxačnými službami. Zároveň poznamenal, že súhlasí, aby MS SR využilo 

relaxačné priestory v budove akadémie v Omšení v rámci organizovania rehabilitácii sudcov 

v zmysle zákona o akadémie teda na základe prenájmu zariadenia v Omšení. Vedenie 

akadémie by malo v zmysle záverov zaslať list na MS SR. 



Uznesenie č. 251: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Relaxačné 

služby poskytované v rámci rehabilitácií sudcov je možné realizovať v Detašovanom 

pracovisku akadémie v Omšení len za podmienok prenájmu priestorov slúžiacich na 

relaxačný pobyt Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Rada konštatuje, že 

zariadenie Detašovaného pracoviska akadémie v Omšení nespĺňa náležitosti 

a podmienky poskytovania rehabilitačných pobytov pre sudcov. Poskytnutie priestorov 

slúžiacich na relaxáciu v Detašovanom pracovisku akadémie v Omšení je možné len za 

podmienok, aby samotný priebeh neohrozil kvalitu, rozsah a dostupnosť vzdelávacích 

činností Justičnej akadémie Slovenskej republiky.  

    

Nominácia na externého člena pedagogického zboru JA SR:  

Riaditeľ predložil návrh na externého člena pedagogického zboru JUDr. Milana 

Hulmáka, PhD.. Zároveň uviedol, že lektor už prednášal na seminári v Omšení s veľmi 

pozitívnym hodnotením zo strany účastníkov a preto doporučuje menovaného prijať za 

externého člena. 

Doc. Čentéš sa taktiež veľmi pozitívne vyjadril na adresu nominovaného, keďže jeho 

prácu dobre pozná a nominant je veľmi aktívny aj v publikačnej činnosti. 

Uznesenie č. 252: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

vybrala za externého člena pedagogického zboru katedry súkromného práva JUDr. 

Milana Hulmáka, PhD.. Kancelária vyhotoví menovací dekrét a zabezpečí potrebnú 

administráciu. 
 

Riaditeľ ďalej informoval o návrh dohody o spolupráci s Centrom právnej pomoci 

(CPP) ako aj o skutočnosti, že do predloženého návrhu CPP zapracovalo možnosť účasti 

právnikov centra na podujatiach akadémie. Toto ustanovenie je nad rámec predmetu činnosti 

a stanovenej cieľovej skupine akadémie určenej zákonom.  

Uznesenie č. 253: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

súhlasí s podpisom dohody o spolupráci s Centrom právnej pomoci avšak nie 

s ustanoveniami dohody, ktoré rozširujú cieľovú skupinu Justičnej akadémie. Možnosť 

účasti právnikov CPP na vzdelávacích aktivitách akadémie je možná novelizáciou  

zákona o Justičnej akadémii, a to v rámci rozšírenia cieľovej skupiny vzdelávania. 

Koordináciu vo vzťahu k CPP by malo zabezpečovať Ministerstvo spravodlivosti SR 

a teda iniciovať prípadnú novelizáciu zákona.   
 

Vedúca kancelárie informovala prítomných o možnosti zúčastniť sa na odborných 

seminároch organizovaných našou partnerskou organizáciu v ČR. Komplexný zoznam 

ponúkaných seminárov je uverejnený na internetovej stránke akadémie. JA SR na základe 

reciprocity taktiež ponúkla celkovo 13 odborných seminárov pre kolegov z ČR.  

 

Prítomní sa zhodli, že nasledujúce zasadnutie rady akadémie sa uskutoční dňa 

05.03. 2012 o 13,00 hodine v Pezinku.    

 

 

V Pezinku, 30. 01. 2012  

 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Strížová  

 

 

Overil: JUDr. Pavol Toman   


