
Spr.: 600/2013 

Zápisnica  

z 37. zasadnutia Rady akadémie konaného 

dňa 07.11.2013 v Pezinku 
 

 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

JUDr. Viera Petríková - ospravedlnená 

JUDr. Edita Bakošová – ospravedlnená 

Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. – ospravedlnený 

Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. - ospravedlnený 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Odborná justičná skúška – vyhodnotenie jesenného termínu 2013  

3. Zásady pre výber účastníkov medzinárodných aktivít – schválenie návrhu 

4. Výber externých členov pedagogického zboru akadémie – schválenie predložených  

návrhov 

5. Rôzne  

6. Záver 
 

Ad. 1 

Predseda privítal prítomných, požiadal o predloženie návrhu na prípadné doplnenie 

programu dnešného zasadnutia, zároveň konštatoval, že Rada je uznášania schopná. Prítomní 

nemali žiadne pripomienky k predloženému programu zasadnutia. 

 Predseda informoval o schvaľovaní uznesenia č. 318 zo dňa 18.10.2013 mimo 

zasadnutia rady (per rollam).  

Rada jednomyseľne prijala uznesenie č. 318 v nasledovnom znení: Rada 

schvaľuje dokument adresovaný ministrovi spravodlivosti SR „výhrada k rozpočtu 

akadémie na rok 2014“, ktorý bude základom pre oficiálne rokovania predsedu Rady 

akadémie a riaditeľa akadémie.   

 

Ad. 2 

Riaditeľ v krátkosti informoval o štatistických ukazovateľoch jesenného termínu 

odbornej justičnej skúšky. Opäť prítomní konštatovali, že súčasná právna situácia, kedy de 

iure a de facto neexistuje prípravné vzdelávanie na súdoch sa odzrkadľuje vo výsledkoch 

a úrovni pripravenosti vyšších súdnych úradníkov na OJS.   

V tejto súvislosti predseda rady apeloval na členov rady, aby využili svoje odborné 

argumenty a pracovné pozície pri presadzovaní prinavrátenia inštitútu čakateľa a teda aj 

prípravného vzdelávania a angažovali sa pri legislatívnom procese týkajúcom sa tejto oblasti. 

Riaditeľ požiadal o zaujatie stanoviska k predloženým návrhom na zmenu otázok na 

ústnu časť OJS ako aj návrhu na zmenu Skúšobného poriadku.  

Prítomní sa zhodli na tom, že otázky na ústnu časť OJS ako aj doručené návrhy od 

členov skúšobných komisií na ich zmenu bude analyzovať komisia pre vzdelávanie zložená 

z členov rady a nové znenie otázok budú schvaľované mimo zasadnutia rady (per rollam), 

najneskôr do 15.11.2013. Prítomní navrhli, aby sa členom komisie pre vzdelávanie stal Dr. 

Bargel a nastúpil tak na miesto Dr. Oriňáka v tejto komisii.   

Komisia Čentéš, Mamojka, Oriňák, navrhuje, aby sa Bargel doplnil do predmetnej 

komisie.  

Uznesenie č. 319  Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: 

Rada schvaľuje za člena komisie pre vzdelávanie JUDr. Martina Bargela. Súčasné 
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zloženie komisie pre vzdelávanie je nasledovné: Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., prof. 

JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., JUDr. Martin Bargel.   

Predseda vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu na zmenu 

Skúšobného poriadku. Po zapracovaní drobných pripomienok prítomní hlasovali 

o predloženom návrhu.  

Uznesenie č. 320 Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: 

Rada schvaľuje Skúšobný poriadok Justičnej akadémie Slovenskej republiky 

s účinnosťou k 7.11.2013. text Skúšobného poriadku tvorí prílohu č. 1 zápisnice. 

V nadväznosti na predchádzajúce zasadnutie rady ako aj odporúčaný postup pre 

Generálnu prokuratúru  predseda rady informoval o doručenej žiadosti generálneho 

prokurátora na uskutočnenie mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky pre dvoch 

právnych čakateľov prokuratúry v mesiaci február 2014. Predseda požiadal o vyjadrenie sa 

prítomných členov rady. Prítomní navrhli, aby z dôvodu hospodárnosti a efektivity bola 

určená skúšobná komisia č. 3 (predseda JUDr. Pavol Toman). 

Uznesenie č. 321 Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: 

Rada schvaľuje mimoriadny termín odbornej justičnej skúšky na základe predloženej 

žiadosti pre dvoch právnych čakateľov prokuratúry na 17.2. 2014 (písomná časť) a 24.2. 

2014 (ústna časť). Ako pedagogický dozor na písomnú časť skúšky budú pozvaní Doc. 

JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (trestná oblasť) a  JUDr. René Vanek (netrestná oblasť). Na 

ústnu časť skúšky bude pozvaná komisia č. 3. 

 

Ad. 3 

Riaditeľ akadémie informoval prítomných o dôvodoch, ktoré viedli k aktualizácii 

a doplnení už existujúcich Zásad pre výber účastníkov. Jedná sa najmä o stanovenie presných 

a jasných pravidiel výberu účastníkov na podujatia organizované partnerskými organizáciami 

v zahraničí, ktoré akadémia ponúka cieľovej skupine prostredníctvom svojho portálu. Zároveň 

je potrebné dôslednejšie a ráznejšie riešiť problémy s ospravedlňovaním sa účastníkov zo 

seminárov. Pri oneskorenom ospravedlnení nie je možné voľné miesto nahradiť náhradníkom 

a akadémii vzniká tiež škoda v podobe stravného a nocľažného. Návrh dokumentu bol zaslaný 

členom rady pred zasadnutím. V predlženom návrhu textu sa sprísňujú pravidla 

ospravedlňovania sa ako aj spätnej kontroly na súdoch a prokuratúrach. Riaditeľ akadémie 

o tejto skutočnosti informoval už aj vedenia súdoch na pracovnej porade ministra 

spravodlivosti v Omšení a apeloval na vedenia súdov v záujme zvýšenia koordinácie 

a spolupráce pri riešení tejto problematiky.  

Text dokumentu rada vzala na vedomie, po jeho doplnení a úprave ho rada schváli 

mimo zasadnutia (per rollam).  

 

Ad. 4 

V súlade so Zásadami výberu členov pedagogického zboru akadémie a v zmysle § 11 

ods. 3 zákona o akadémii riaditeľ predkladá dva návrhy na externých členov pedagogického 

zboru:  

- Denisa Petriláková (anglická právnická terminológia) na KEP,  

- Dana Rabiňáková (vzdelávanie dospelých, kultivácia osobnosti) na KSP. 

Riaditeľ a akadémie ako aj zástupkyňa riaditeľa sa veľmi pozitívne vyjadrili na obe 

Kandidátky, ich doterajšia činnosť na vzdelávacích podujatiach akadémie bola vždy veľmi 

odborná a na vysokej kvalitatívnej úrovni. 

Uznesenie č. 322 Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 

schvaľuje za externé členky pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej 

republiky pani PhDr. Danu Rabiňákovú (KSP) a pani Denisu Petriláková M.A., Lic. 

Dip. TEFLA (KEP).  
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Ad. 5 

Riaditeľ akadémie v krátkosti informoval prítomných, že dve z troch kontrol 

prebiehajúcich na JA SR boli ukončené. 

Kontrola APVV, kde neboli zistené žiadne pochybenia v rámci uskutočnenej kontroly 

v implementovanom projekte. 

Kontrola MS SR (5.3.-27.8.2013) bola ukončená správou, ktorá obsahuje odporúčania a 

opatrenia do budúcnosti. 

 Riaditeľ akadémie informoval o uskutočnenom pracovnom rokovaní so zástupcami 

veľvyslanectva Veľkej Británie v Omšení na prebiehajúcom kurze anglického jazyka. Taktiež 

uviedol, že Justičnej škole vo veľkej Británii bol predložený návrh na dohodu o spolupráci 

v oblasti vzdelávania cieľových skupín, o ktorom v týchto dňoch najvyšší organ britskej školy 

rokuje. 

 Zároveň informoval o uverejnenom článku zaoberajúcim sa problematiky vzdelávania 

v oblasti etiky na internetovej stránke VIA IURIS. Rade akadémie bolo doručené vyjadrenie 

a stanovisko vedenia akadémia, ktoré bolo uverejnené na internetovej stránke akadémie, na 

portály najpravo.sk a ako tlačovú správu text prevzala aj SITA a Súdna rady SR.   

Doc. Čentéš podal informáciu o realizovanom projekte s francúzskou ENM. V termíne 

10.-13.11.2013 bude prebiehať študijná návšteva k problematike trestného práva 

a nomádskych menšín. Na realizácii projektu a študijnej návštevy sa podieľa aj Dr. Hulla 

a Doc. Slašťan. 

Uznesenie č. 323 Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala 

na vedomie všetky podané informácie. 

Riaditeľ požiadal prítomných o formulovanie a následné schválenie Kritérií pre výber 

súdnych spisov do databázy akadémie pre účely výberových konaní na voľné miesto sudcu 

ako aj na písomnú časť odbornej justičnej skúšky. Pre netrestnú oblasť doručila svoj návrh Dr. 

Bajánková, Dr. Praženková (obchodné právo) a Dr. Toman (trestné právo) pripravia kritéria 

do 15.11.2013 a následne ich rada akadémie schváli mimo zasadnutia (per rollam). 

V závere tohto bodu programu riaditeľ srdečne pozval všetkých členov rady na 

vianočnú kapustnicu organizovanú zamestnancami akadémie, ktorá sa bude konať v sídle 

akadémie v Pezinku. Pozvánka s prsným dátumom a časom konania bude zaslaná 

elektronickou poštou. 

 

Ad. 6 

 

Predseda v závere tohto bodu programu navrhol, aby ďalšie zasadnutie Rady bolo po 

novom roku. Prítomní sa zhodli na ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa uskutoční dňa 

24.01.2014 (piatok) so začiatkom o 09.00 hod. v Omšení s tým, že predpokladaný príchod 

do Detašovaného pracoviska akadémie v Omšení je 24.01.2014 (štvrtok) po 17,00h.     

 

 

V Pezinku, 12.11.2013 

 

 

Zapísala: JUDr. Katarína Strížová 

 

Overil: JUDr. Pavol Toman 


