
Spr.300/2012 

Zápisnica z 28. zasadnutia rady akadémie konaného  

dňa 04. júna 2012 v Pezinku 
 

Prítomní: 

Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.- ospravedlnený 

JUDr. Anton Oriňák- ospravedlnený 

 

Program: 
1. Otvorenie 

2. Výberové konanie na predsedov a členov skúšobných komisií a ich náhradníkov 

3. Rôzne  

4. Záver 

 

 

Ad 1. 

Predseda privítal prítomných a konštatoval, že rada je uznášania schopná. Predseda 

vyzval prítomných členov o doplnenie a schválenie programu zasadnutia. Program bol 

schválený bez pripomienok. 

 

Ad 2. 

Dr. Toman hneď v úvode navrhol preloženie termínu výberového konania na 

predsedov a členov skúšobných komisií a ich náhradníkov na 22.06.2012 v Košiciach na 

výjazdové zasadnutie a to s ohľadom na výnimočnú situáciu, ktorá vznikla, keď 4 členovia 

rady akadémie boli navrhnutí ako kandidáti, čo bolo zrejmé až po zostavení a predložení 

zoznamu nominovaných. 

Uznesenie č. 273: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

presúva termín samotných volieb na predsedov a členov skúšobných komisií a ich 

náhradníkov na výjazdové zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 21.-22.6.2012 

v Košiciach. 

 Dr. Toman navrhuje, aby sa na dnešnom zasadnutí riešila otázka prípravy volieb a vecí 

s tým súvisiacich. Zároveň informoval, že možnosť osobnej prezentácie využilo 5 kandidátov 

zo všetkých pozvaných a preto navrhuje, aby sa pristúpilo k ich prezentácii/vystúpeniu. 

 Dr. Bakošová informovala prítomných, že sa vzdáva kandidatúry na člena skúšobnej 

komisie.  

Uznesenie č. 274: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

vzala na vedomie vzdanie sa kandidatúry JUDr. Edity Bakošovej.  

Dr. Toman najskôr privítal všetkých prítomných kandidátov a oboznámil ich, že na 

osobnú prezentáciu pred radou majú vyhradený čas 5-10 minút a požiadal, aby sa zamerali na 

informácie týkajúce sa prednáškovej a publikačnej činnosti. Postupne všetci kandidáti 

predstúpili pred radu:  

1. JUDr. Peter Odaloš: v krátkosti informoval o svojom doterajšom pôsobení v skúšobnej 

komisii a o svojich praktických skúsenostiach v oblasti prípravného trestného konania, 

drogovej kriminality a trestného práva procesného ako takého. 

2. JUDr. Jozef Szabo: v krátkosti prezentoval svoje pôsobenie v rôznych odborných 

komisiách a najmä prezentoval svoju lektorskú činnosť v rámci predskúškových sústredení 

a prípravného vzdelávania čakateľov v oblasti európskeho a medzinárodného trestného práva 

(európsky zatýkací rozkaz, uznávanie a výkon rozhodnutí). 

3. JUDr. Ctibor Koštáľ: v krátkosti informoval o svojich dlhoročných skúsenostiach 

s prednáškovou činnosťou a s aplikačnou praxou, zároveň predostrel prítomným svoje námety 

na samotný priebeh OJS a formy skúšania na písomnej a ústnej časti. 

4. JUDr. Peter Sepeši: v krátkosti informoval o svojom pôsobení na JA SR v minulosti 

a svojej odbornej činnosti v súčasnom období, vyzdvihol svoju špecializáciu v oblasti 

trestného práva (správanie diváka na športových podujatiach, problematika životného 

prostredia a jadrová energetika s ohľadom na trestné právo). 
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5. Doc. JUDr. Anton Dulák, PhD.: v krátkosti prezentoval svoju osobnosť a svoje dlhoročné 

pôsobenie na akademickej pôde. Svoje skúsenosti z prednáškovej činnosti (problematika 

náhrady škody v kontexte práva EÚ a vnútroštátnej úprav, ochrana spotrebiteľa), publikačnej 

ako aj skúšania adeptov má nie len z vysokoškolského prostredia ale aj z právnických 

profesií, najmä advokácie. 

Dr. Volkai požiadal prítomných nominovaných kandidátov z členov rady, aby sa tiež 

osobne prezentovali. Postupne pred členov rady predstúpila JUDr. Jarmila Urbancová, JUDr. 

Jaroslav Chlebovič a JUDr. Pavol Toman.      

V závere Dr. Volkai všetkým poďakoval za prezentácie a pripomenul hodnotenie 

marcových OJS a taktiež poznamenal, že by sa mohli skvalitniť skúšobné komisie a ich 

činnosť. Taktiež by sa mala zvážiť aj možnosť vytvorenia väčšieho počtu skúšobných 

komisií. V tomto prípade by do úvahy pripadala zmena štatútu JA SR (článku VI ods.4). Táto 

zmena by umožnila voľbu ďalších skúšobných komisií. Ostatné náležitosti ako je postavenie 

náhradníkov, ich pozývanie a pod. bolo ďalej predmetom diskusie. 

Dr. Toman súhlasí s návrhom Dr. Volkaia. Zároveň poznamenal, že tento bod 

programu sa nedá zvládnuť počas jedného zasadnutia rady a navrhol vytvorenie „legislatívnej 

komisie“, ktorá by sa zaoberala doplnením a úpravou Štatútu JA SR a ostatných interných 

aktov akadémie. Za členov komisie navrhuje Dr. Volkaia, Doc. Čentéša, Dr. Bargela. 

Legislatívna komisia by do nasledujúceho zasadnutia pripravila a predložila komplexný 

materiál, ktorý by vyriešil počet skúšobných komisií, spresnil by ich voľbu a v neposlednom 

rade aj postavenie náhradníkov. 

Uznesenie č. 275: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

vytvorila „legislatívnu komisiu“, ktorej členmi sú Dr. Volkai, Dr. Bargel a Doc. Čentéš. 

Komisia pripraví do nasledujúceho zasadnutia rady akadémie komplexný materiál 

týkajúci sa úpravy zmien Štatútu JA SR a interných aktov s tým súvisiacich vo veci 

volieb skúšobných komisií. 

 

Ad 3. 

Riaditeľ informoval prítomných o plánovanom rozpočte na nasledujúce roky 2013, 

2014, 2015 (materiál má iba informatívnu povahu, avšak žiaden iný zdroj informácii 

momentálne z MS SR nie je možné získať). Z materiálu vyplýva, že v roku 2013 bude mať 

akadémia krátený rozpočet v kategórii 630 o 48 904 tis. Euro. S ohľadom na tieto skutočnosti 

bude vedenie akadémie musieť pristúpiť k zníženiu počtu a rozsahu počtu aktivít v študijnom 

pláne na rok 2013.  

Uznesenie č. 276: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

vzala na vedomie informácie podané riaditeľom akadémie týkajúce sa plánovaného 

rozpočtu akadémie na roky 2013, 2014, 2015. 

Riaditeľ ďalej informoval o potvrdenom termíne z GP SR výjazdového zasadnutia 

rady JA SR v zariadení prokuratúry v Starej Lesnej. Prítomní vzali na vedomie navrhovaný 

a schválený termín 11.-12.10. 2012. 

Dr. Volkai informoval prítomných o programe plánovaného výjazdového zasadnutia 

rady JA SR v Košiciach. Podrobný program spolu s organizačným zabezpečením bude 

zaslaný kanceláriou akadémie členom rady.  

V závere zasadnutia poďakovali členovia rady riaditeľovi a ostatným zamestnancom 

akadémie za zdarný priebeh a výbornú organizáciu medzinárodnej konferencie s názvom 

„Československé právnické dni“, ktorá sa uskutočnila v rámci spolupráce s Právnickou 

fakultou Masarykovej univerzity v Brne v termíne 30.-31.05.2012 v Omšení. 

   

V Pezinku, 05.06.2012  

 

Spísala: JUDr. Katarína Strížová 

Overil: JUDr. Pavol Toman 


