ŠTATÚT Justičnej akadémie Slovenskej republiky prijatý na základe § 7 písm. g) a § 15 ods. 1 zákona č.
548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 16.11.2017

Článok VII
Povinnosti a práva člena skúšobnej komisie a náhradníka (ďalej len
„skúšobný komisár“)
1) Povinnosti skúšobného komisára sú:
a)
osobná a riadna účasť na písomnej časti odbornej justičnej
skúšky (ďalej len „OJS“) pokiaľ bol poverený vykonaním
pedagogického dozoru,
b)
osobná a riadna účasť na ústnej časti OJS, okrem dôvodného
a včasného ospravedlnenia svojej neprítomnosti tak, aby
Justičná akadémia mohla zabezpečiť za neho náhradu,
c)
výkon kontroly a opravy odborných testov a písomných
vyhotovení rozhodnutí účastníkov OJS do troch pracovných dní
od ich doručenia,
d)
podieľať sa na tvorbe databázy otázok pre ústnu časť OJS
e)
podieľať sa na tvorbe databázy otázok pre potreby odborného
testu a tiež na kontrole a výbere databázy prípadov a spisov
v trestnej a inej než trestnej veci na písomnú časť OJS v zmysle
§ 3 ods. 7 a § 12 ods. 5) zákona o Justičnej akadémii, a to
v požadovanom množstve a potrebnej kvalite zodpovedajúcej
náročnosti OJS,
f)
podieľať sa na kontrole a výbere prípadov v podobe súdnych
spisov v zmysle § 3 ods. 6 zákona o Justičnej akadémii a to
v požadovanom množstve a potrebnej kvalite zodpovedajúcej
náročnosti výberových konaní na obsadenie voľného miesta
sudcu,
g)
na požiadanie riaditeľa vykonávať lektorskú činnosť na
predskúškových sústredeniach najmä v odvetví práva, pre ktoré
bol za skúšobného komisára zvolený,
h)
v dostatočnom predstihu oznámiť svoju zaujatosť voči
uchádzačovi OJS podľa čl. VII ods. 6 Skúšobného poriadku
predsedovi skúšobnej komisie alebo riaditeľovi.
2) Opakované (už druhé) porušenie povinností skúšobným komisárom
podľa predchádzajúceho odseku v priebehu jedného roka je dôvodom
na podanie návrhu na jeho odvolanie podľa § 13 ods. 3 písm. b) alebo
c) zákona o Justičnej akadémii riaditeľom Justičnej akadémie. Riaditeľ
návrh podá aj v prípade, ak zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas
šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať
skúšobnému komisárovi jeho funkciu.1
3) Rada prerokuje návrh riaditeľa na odvolanie skúšobného komisára na
najbližšom zasadnutí rady nasledujúcom po doručení návrhu
a rozhodne v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) až c) zákona o Justičnej
akadémií o odvolaní alebo neodvolaní skúšobného komisára.
4) Skúšobný komisár má nárok na finančnú odmenu za plnenie svojich
povinností podľa čl. VII ods. 1 písm. a) až f) Štatútu Justičnej
akadémie vo výške stanovenej osobitným predpisom Justičnej
akadémie (opatrenie riaditeľa, ktorým sa určuje výška odmien
externým členom pedagogického zboru, členom skúšobnej komisie
a iným odborne spôsobilým osobám so súhlasom riaditeľa za
vzdelávaciu činnosť, prípravu študijných materiálov- syláb a činnosti
súvisiace s výkonom člena skúšobnej komisie pre Justičnú akadémiu
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

