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Zápisnica  

z 6. zasadnutia Rady akadémie konaného 

dňa 28.04.2015 v Pezinku 
 

 

Prítomní: 

JUDr. Mária Drexlerová – ospravedlnená 

JUDr. Jozef Janík- ospravedlnený 

JUDr. Jozef Szabó- ospravedlnený 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Vyhlásenie volieb na predsedov a členov skúšobných komisií a ich náhradníkov 

3. Rôzne (podklad pracovnej skupiny k otázkam na OJS; finančný rozbor JA SR; a iné)  

4. Záver 

 

 

 

Ad 1. Otvorenie 
Predsedníčka rady privítala prítomných, súčasne konštatovala, že rada je uznášania 

schopná.  

Následne predsedníčka informovala prítomných o predloženom programe šiesteho 

zasadnutia Rady JA SR a vyzvala prítomných na jeho prípadne doplnenie. Prítomní nemali 

žiadne návrhy na doplnenie a zmenu programu šiesteho zasadnutia rady JA SR a program bol 

schválený. 

  Predsedníčka navrhla za overovateľku zápisnice z tohto zasadnutia JUDr. 

Praženkovú.   

Uznesenie č. 40:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada volí 

JUDr. Lenku Praženkovú  za overovateľku zápisnice zo 6. zasadnutia rady akadémie. 

 

Ad 2. Vyhlásenie volieb na predsedov a členov skúšobných komisií a ich náhradníkov 
Predsedníčka v krátkosti prítomných informovala o zaslaných podkladoch k tomuto 

bodu programu. Zároveň navrhla, a to aj vzhľadom na to, že trojročné funkčné obdobie končí 

trom skúšobným komisiám ku dňu 21.06.2015 (komisia č. 3, č. 4, č. 5) z celkového počtu päť 

komisií, aby sa voľba uskutočnila ešte pred letnými prázdninami a mohol tak byť 

zabezpečený bezproblémový priebeh jesenného termínu OJS. Vyzvala prítomných členov na 

diskusiu a podnety.   

Uznesenie č. 41:  Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: 

Rada vyhlasuje voľby  predsedov a členov skúšobných komisií a ich náhradníkov s tým, 

že termín na predloženie kandidátov pre subjekty, ktoré Rade JA SR kandidátov 

navrhujú (Súdna rada SR, minister spravodlivosti SR, generálny prokurátor SR, rada 

prokurátorov SR) bol určený na 31.05.2015. Voľby sa uskutočnia dňa 11.06.2015 na 7. 

zasadnutí Rady JA SR.  

Kancelária akadémie administratívne spracuje vyhlásené voľby bezprostredne po 

zasadnutí rady JA SR. 

 

Ad 3. Rôzne 

Predsedníčka vyzvala členov pracovnej komisie, aby referovali o stave prípravy 

návrhu na zmenu a doplnenie otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky. Doc. Slašťan 

v krátkosti informoval za celú pracovnú komisiu. Uviedol, že boli zozbierané podnety od 

skúšobných komisárov počas ústnej časti OJS v marci 2015 a čiastočne už boli podnety 

zapracované aj do jednotlivých oblastí práva. Zároveň požiadal, aby pracovná komisia ešte 

dostala čas na doriešenie niektorých časti otázok (najmä ústavné právo a medzinárodné 
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trestné právo). Pracovná komisia navrhuje nové znenie otázok schváliť per rollam 

s účinnosťou k 15.05.2015 s tým, že návrh by pracovná komisia predložila Rade JA SR 

10.05.2015.    

Uznesenie č. 42: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala 

na vedomie správu pracovnej komisie a súhlasí s navrhovaným postupom komisie pri 

zmene a následnom schválení nových otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky.  

  Riaditeľ podal krátku informáciu o rozpočte a jeho čerpaní v tomto roku 2015. 

Zároveň uviedol, že úzko spolupracuje a komunikuje s Ministerstvom spravodlivosti SR ako 

aj s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy ohľadne pripravovaných výziev na 

podávanie projektov financovaných z EÚ. Rozpočet úspešne podaných projektov by bol 

kvalitatívnym prínosom pre celý chod akadémie.  

Uznesenie č. 43: Rada prijala jednomyseľne uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala 

na vedomie informáciu ohľadne rozpočtu JA SR prezentovanú riaditeľom.  

 

Ad 4. Záver 

Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 11.06. 2015 

(štvrtok) v Pezinku so začiatkom o 09,00 hodine. 

 

Predsedníčka v závere všetkých prítomných informovala, že bezprostredne po 

skončení zasadnutia sa uskutoční v priestoroch akadémie slávnostné odovzdanie menovacieho 

dekrétu ministrom spravodlivosti SR úspešnému kandidátovi na funkciu riaditeľa akadémie 

JUDr. Petrovi Hullovi za prítomnosti predsedníčky Súdnej rady SR, predsedníčky najvyššieho 

súdu SR a zamestnancov akadémie. Všetci členovia Rady JA SR sú srdečne pozvaní.     

 

 

 

 

V Pezinku, 30.04.2015 

 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 

 

 

Overila: JUDr. Lenka Praženková 

 

 

Schválila: JUDr. Viera Petríková 

 

   

 


