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Zápisnica z 12. zasadnutia rady akadémie konaného 
dňa 21. júna 2010 v Pezinku 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
JUDr. Imrich Volkai – ospravedlnený 
 
Program:  

  
1. Otvorenie 
2. Výber členov pedagogického zboru– noví externí členovia, predloženie  

návrhov na externých členov 
3. Študijný plán na II. polrok 2010 - schválenie doplnenia 
4. Organizačný poriadok akadémie - schválenie zmien 
5. Voľba predsedu a členov skúšobnej komisie 
6. Rôzne (informácia o stanovisku MS SR k realizácii rekreácií v Detašovanom  

Pracovisku Justičnej akadémie SR v Omšení, informácia o zahraničnej 
služobnej ceste v Kromněříži, informácia o plánovaných projektov, iné) 

7. Záver 
 
 
Ad 1. 

Predseda privítal prítomných a informoval ich o programe 12. zasadnutia rady 
akadémie, zároveň vyzval členov na prípadné doplnenie programu. Prítomní schválili 
program zasadnutia v predloženom znení.  
 
 
Ad 2. 

K tomuto bodu programu odovzdal predseda rady slovo riaditeľovi akadémie, 
ktorý v krátkosti informoval o ním navrhovaných kandidátoch na pozíciu externých 
členov pedagogického zboru (podklady boli zaslané členom rady pred zasadnutím). 
Celkovo sa jedná o 34 osobností z Českej a Slovenskej justičnej obce. V závere 
riaditeľ informoval prítomných, že akadémia plánuje organizovať slávnostné 
odovzdávanie menovacích dekrétov všetkým externým členom pedagogického zboru 
v II. polroku 2010 (dňa 08. 09. 2010 v sídle akadémie v Pezinku), ktorí boli vybraní 
radou akadémie v súlade s novými kritériami. Pozvánky budú včas rozoslané aj 
členom rady akadémie. 

 
Následne predseda rady vyzval prítomných na prípadné otázky a pripomienky 

k jednotlivým kandidátom a požiadal prítomných o stanovisko, či hlasovanie 
o kandidátoch bude prebiehať jednotlivo alebo an bloc ako komplexný návrh riaditeľa 
akadémie.  

 
Uznesenie č. 153: rada jednomyse ľne schválila uznesenie v nasledovnom 
znení:  Rada súhlasí s navrhovanými kandidátmi na externých  členov 
pedagogického zboru akadémie a vyberá nasledovných externých členov 
v zmysle platných zásad: 
 
Katedra súkromného práva: 
JUDr. Jana Bajánková 
JUDr. Branislav Pospíšil 
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JUDr. Ladislav Duditš 
Doc. JUDr. Anton Dulak 
JUDr. Zdeněk Krčmář 
Doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD. ml. 
Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. Dr. H.c. 
JUDr. Peter Molnár, PhD. 
JUDr. Daniela Švecová 
JUDr. Ladislav Tichý 
JUDr. Rudolf Čirč 
JUDr. Miroslav Domankuš 
Doc. JUDr. Karel Marek, CSc. 
 
Katedra verejného práva: 
JUDr. Mária Drexlerová 
JUDr. Elena Kováčová 
JUDr. Milan Ľalík 
JUDr. Vojtech Leffler 
JUDr. Milan Lipovský 
Mgr. Lucia Mazúchová, PhDr. 
JUDr. Jozef Szabó 
JUDr. Ján Šanta, PhD. 
JUDr. Slavomír Šúrek 
JUDr. Judita Gulbišová 
JUDr. Daniel Hudák 
JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. 
JUDr. Ondrej Samaš 
JUDr. Pavol Toman 
 
Katedra európskeho a medzinárodného práva, prípravného vzdelávania 
a spoločenskovedných disciplín: 
Mgr. Filip Cíleček 
JUDr. Kristián Cach, PhD. LLM 
Mgr. Alica Kováčová-Macková, PhD. 
Mgr. Petra Miklošovičová, PhD. 
JUDr. Anna Ondrejová 
JUDr. Ing. Michael Siman, PhDr. DEA 
Mgr. Zuzana Fišerová 
 
Ad 3. 
 

K tomuto bodu programu riaditeľ akadémie prítomných informoval, že 
akadémia bola nútená pristúpiť k určitým úpravám študijného plánu na II. polrok 
2010, odovzdal slovo vedúcej kancelárie, ktorá prítomných postupne oboznámila 
o plánovaných doplneniach (pridané semináre do študijného plánu). Navrhuje sa 
doplniť nové podujatie: 
� Ochrana životného prostredia (seminár v spolupráci s MŽP SR), dvojdňový 
seminár v DP Omšení za účasti sudcov, prokurátorov, colníkov, pracovníkov MŽP 
SR s podporou Komisie EÚ; 
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� Judikatúra ESĽP v Slovenskej aplikačnej praxi, tri jednodňové regionálne 
podujatia pre sudcov a prokurátorov v rámci implementácie projektu z Nórskeho 
finančného mechanizmu; 
� Nemecký jazyk – právnická terminológia, trojdňové podujatie v DP Omšení 
v súlade s koncepciou jazykového vzdelávania (jedno podujatie z anglického, 
francúzskeho a nemeckého jazyka za pol rok); 
� Judikatúra a právna argumentácia v kontexte práva EÚ, dvojdňové podujatie 
v DP Omšení pre funkčne mladých sudcov a funkčne mladých prokurátorov v rámci 
implementácie projektu z Nórskeho finančného mechanizmu. Špecifikácia seminárov 
(podtémy bude presne určené po prijatí záverov pedagogickej porady akadémie); 
� Porovnávanie v práve - európska právna komparatistika pre sudcov, 
dvojdňové podujatie v DP Omšení pre sudcov v rámci implementácie projektu 
z Nórskeho finančného mechanizmu; 
� 12 dní seminárov v spolupráci so Slovenským centrom pre ľudské práva 
(projekt bol prerokovaný na májovom zasadnutí rady v roku 2009) k problematike 
diskriminácie, zásad rovnakého zaobchádzania a rovnosti šancí. Špecifikácia 
seminárov bude bližšie určená po pracovnom stretnutí so zástupcami Slovenského 
centra pre ľudské práva plánovaného na 23. 06. 2010. 
 

V závere informovala, že v súlade s kompetenciou riaditeľa opakovať 
vzdelávacie podujatie pre veľký záujem zo strany cieľovej skupiny, riaditeľ zaradil dva 
dvojdňové opakujúce sa semináre v II. polroku 2010 pre účastníkov, ktorí neboli 
zaradení na podujatia v I. polroku 2010 (jedno podujatie pre KEP a jedno podujatie 
pre KSP). 

 
Uznesenie č. 154: rada jednomyse ľne schválila uznesenie v nasledovnom 
znení: Rada súhlasí s prezentovanými zmenami študij ného plánu  a schva ľuje 
doplnené semináre.  
 
Ad 4. 
 

K tomuto bodu programu odovzdal predseda rady slovo riaditeľovi akadémie. 
JUDr. Hulla ústne informoval prítomných o plánovaných zmenách v záujme 
zabezpečenia hladkého priebehu vzdelávania na katedrách práva ako aj ostatných 
úloh a cieľov akadémie. Postupne oboznámil s plánovanými organizačnými zmenami 
a presunmi zamestnancov, ktoré by po schválení radou boli účinné od                             
01. 07. 2010. 

 
1. Katedra súkromného práva od 01. 07. 2010 - Katedra súkromného práva, 
prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín; 
� oddelenie prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín 
s odbornou referentkou sa od 01. 07. 2010 presunie pod katedru súkromného práva.   
 
2. Katedra európskeho a medzinárodného práva, prípravného vzdelávania 
a spoločenskovedných disciplín od 01. 07. 2010 - Katedra európskeho, medzinárodného 
práva a cudzích jazykov; 
� zmena je totožná so zmenou v bode 1.  
 
3. Katedra verejného práva od 01. 07. 2010 dočasne poverená riadením 
uvedenej katedry bude Mgr. Katarína Strížová;  
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� na obsadenie funkčného miesta vedúceho katedry verejného práva bude dňa 
01. 07. 2010 opakovane vypísané výberové konanie; 
 
4. Kancelária akadémie - od 01. 07. 2010 bude dočasne poverený riadením 
kancelárie akadémie Mgr. Miroslav Mališ; 
 
5. Odborný referent pre zahraničie a vzdelávanie - od 01. 07. 2010 upravené 
funkčné miesto na Odborný referent pre medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou, 
ktoré bude spadať do priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa akadémie.  
� uvedené funkčné miesto zastáva PhDr. Mária Koštialová. Do jej pracovných 
povinností patrí okrem iného komplexný styk s cudzinou, organizácia vybraných 
vzdelávacích podujatí a styk s médiami.  
 
Uznesenie č. 155: rada jednomyse ľne schválila uznesenie v nasledovnom 
znení: Rada schva ľuje organiza čné zmeny navrhované riadite ľom akadémie tak 
ako boli prezentované s ú činnos ťou od 01. 07. 2010.  
 
Ad 5. 
 

Úvodné informácie k samotnej voľbe predsedu a členov skúšobnej komisie 
predniesol predseda rady. Informoval o procedurálnej stránke volieb (vychádzajúc 
z predchádzajúcej voľby uskutočnenej v roku 2009). Uviedol, že najskôr je potrebné 
určiť si paritu zastúpenia kandidátov navrhovaných ministerkou spravodlivosti 
a Súdnou radou SR na strane jednej a generálnym prokurátorom a Radou 
prokurátorov na strane druhej v súlade so štatútom a volebným poriadkom 
a následne definovať oblasti práva pri jednotlivých kandidátov. Ďalej poznamenal, že 
skúšobná komisia a jej prislúchajúca náhradná komisia ukončí svoje funkčné obdobie 
v októbri 2010 a navrhuje, aby sa zastúpenie oblastí práva prijalo v súlade s touto 
komisiou. Vzhľadom na skutočnosť, že s prácou skúšobnej komisie bola všeobecná 
spokojnosť a nevznikli žiadne výhrady k jej jednotlivým členom nevidí dôvod na 
zmenu zastúpenia. V závere pripomenul, že každému kandidátovi bola zaslaná 
pozvánka na ústnu prezentáciu pred členmi rady akadémie na predmetných voľbách.  

 
Riaditeľ akadémie požiadal prítomných, aby sa pri výbere kandidátov na 

predsedu a členov skúšobnej komisie zohľadňovali kritéria v zmysle volebného 
poriadku (najmä, aby sa kládol dôraz na vedeckú, publikačnú, prednáškovú činnosť 
kandidáta v súlade s platným volebným poriadkom).  

 
Dvaja kandidáti využili možnosť osobnej prezentácie, a to JUDr. Slavomír 

Šúrek a doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. a postupne predstúpili pred radu akadémie.  
 
Predseda rady akadémie navrhol za členov volebnej komisie JUDr. Purgata, 

prof. Mamojku a JUDr. Bakošovú. 
 

Uznesenie č. 156: rada jednomyse ľne schválila uznesenie v nasledovnom 
znení: Rada  zvolila z prítomných členov rady za členov volebnej komisie JUDr. 
Purgata, prof. Mamojku a JUDr. Bakošovú.  
 

Následne predseda rady akadémie vyzval na hlasovanie o zložení skúšobnej 
a náhradnej komisie (JUDr. Toman navrhol, aby 3 členovia boli kandidátmi ministerky 
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spravodlivosti a Súdnej rady SR za oblasť ústavného, občianskeho a obchodného 
práva a 2 členovia boli kandidátmi generálneho prokurátora a Rady prokurátorov za 
oblasť trestného a správneho práva). 

 
Uznesenie č. 157: rada jednomyse ľne schválila uznesenie v nasledovnom 
znení: Rada  prijala zloženie skúšobnej  a náhradnej komisie pri  zachovaní 
ustanovenia článku  VI. ods. 4 Štatútu akadémie nasledovne:    
Riadna skúšobná komisia:  
traja zástupcovia nominovaní ministerkou spravodliv osti a Súdnou radou SR 
(oblas ť občianskeho, ústavného a obchodného práva) 
dvaja zástupcovia nominovaní generálnym prokurátoro m a Radou 
prokurátorov (oblas ť trestného a správneho práva). 
Náhradná skúšobná komisia: 
traja zástupcovia nominovaní ministerkou spravodliv osti a Súdnou radou SR 
(oblas ť občianskeho, ústavného a obchodného práva) 
dvaja zástupcovia nominovaní generálnym prokurátoro m a Radou 
prokurátorov (oblas ť trestného a správneho práva). 
 

Predseda rady akadémie pozval kandidáta JUDr. Šúreka na osobnú 
prezentáciu pred radou akadémie, následne vystúpil aj doc. JUDr. Čentéš, PhD. ako 
druhý z prítomných kandidátov. 

 
Následne sa volebná komisia odobrala k vyhotoveniu hlasovacích lístkov. Po 

sčítaní hlasov tajných volieb prof. Mamojka ako predseda volebnej komisie oznámil, 
že bola jednomyseľne (8 platných hlasov) zvolená riadna skúšobná komisia 
v nasledovnom zložení: 
JUDr. Daniel Hudák (oblasť ústavného práva) 
JUDr. Imrich Volkai (oblasť občianskeho práva) 
JUDr. Anna Marková (oblasť obchodného práva) 
JUDr. Slavomír Šúrek (oblasť správneho práva) 
doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (oblasť trestného práva) 
 
Uznesenie č. 158: rada jednomyse ľne schválila uznesenie v nasledovnom 
znení: Rada zvolila skúšobnú komisiu č. 1, ktorej funk čné obdobie je 21. 06. 
2010 do 21. 06. 2013 v zložení: 
JUDr. Daniel Hudák – predseda komisie, oblas ť ústavného práva 
JUDr. Imrich Volkai – člen komisie, oblas ť občianskeho práva 
JUDr. Anna Marková – člen komisie, oblas ť obchodného práva 
JUDr. Slavomír Šúrek – člen komisie, oblas ť správneho práva 
doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. – člen komisie, oblas ť trestného práva. 
 

Po voľbe riadnej skúšobnej komisie volebná komisia sa odobrala a zostavila 
druhý hlasovací lístok s kandidátmi pre náhradnú skúšobnú komisiu. Po sčítaní 
hlasov tajných volieb (8 platných hlasov) prof. Mamojka ako predseda volebnej 
komisie oznámil, že bola zvolená náhradná skúšobná komisia v nasledovnom 
zložení: 
prof. JUDr. Ján Svák, CSc. (oblasť ústavného práva), 8 hlasov 
JUDr. Vladimír Magura (oblasť občianskeho práva), 8 hlasov 
JUDr. Marián Blaha (oblasť obchodného práva), 7 hlasov 
JUDr. Ľuboš Bunčiak (oblasť správneho práva), 8 hlasov 
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JUDr. Ctibor Koštál (oblasť trestného práva), 8 hlasov. 
 
Uznesenie č. 159: rada jednomyse ľne schválila uznesenie v nasledovnom 
znení: Rada zvolila náhradnú skúšobnú komisiu, ktor ej funk čné obdobie je 21. 
06. 2010 do 21. 06. 2013 v zložení: 
prof. JUDr. Ján Svák, CSc. – predseda náhradnej kom isie, oblas ť ústavného 
práva 
JUDr. Vladimír Magura – člen náhradnej komisie, oblas ť občianskeho práva 
JUDr. Marián Blaha - člen náhradnej komisie, oblas ť obchodného práva 
JUDr. Ľuboš Bun čiak - člen náhradnej komisie, oblas ť správneho práva 
JUDr. Ctibor Koštál - člen náhradnej komisie, oblas ť trestného práva. 
 
Ad 6. 
 

V tomto bode programu riaditeľ informoval prítomných o zaslanej odpovedi 
z MS SR (Ing. Ružek) týkajúcej sa stanoviska k plánovaným rekreáciám 
v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie SR v Omšení. Odpoveď z MS SR je 
reakciou na list v rámci, ktorého rada zaviazala riaditeľa neorganizovať letné 
rekreácie v Omšení. MS SR poukázalo na to, že akadémia vo svojom rozpočte 
finančné prostriedky na mzdy zamestnancov má a uvádza, že je plne v kompetencii 
akadémie organizovať rekreácie vo svojom zariadení. Finančné prostriedky na 
pokrytie plánovaných nákladov s tým spojenými nepridelí akadémii ani nevyužije 
možnosť ekonomického prenájmu detašovaného pracoviska pre potreby MS SR 
a súdov. Riaditeľ v závere poznamenal, že je to definitívna odpoveď z MS SR 
a vedenie akadémie nepristúpi k organizácii letných rekreácií vzhľadom na zaslané 
stanovisko MS SR (Ing. Ružek) z dôvodu ohrozenia vzdelávacieho procesu a jeho 
finančného krytia v II. polroku 2010. 

 
Ďalej riaditeľ poznamenal, že správa zo zahraničnej služobnej cesty v Českej 

republike (Justičná akadémia, Kroměříž) bola zaslaná všetkým zúčastneným, 
zároveň sa vyhotovil CD nosič s fotografiami, ktorý obdržali všetci členovia rady 
akadémie. Kontakty, ktoré vedenie akadémie získalo počas spomínanej zahraničnej 
cesty sa plne využijú na prehĺbenie a rozvoj spolupráce medzi oboma akadémiami. 
V závere poznamenal, že najbližšie podujatie organizované v rámci spolupráce krajín 
V4 sa uskutoční v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie SR v Omšení 
v mesiaci október 2010 (komplexná informácia je už uverejnená na internetovej 
stránke akadémie). 

 
Uznesenie č. 160: rada jednomyse ľne schválila uznesenie v nasledovnom 
znení: Rada berie na vedomie informácie prezentovan é riadite ľom týkajúce sa 
letných rekreácií v Omšení ako aj zahrani čnej služobnej cesty v Českej 
republike. 
 

Ako poslednú informáciu v rámci tohto bodu riaditeľ predostrel prítomným 
návrh na doriešenie personálnych otázok funkcie zástupcu riaditeľa a vedúceho 
katedry verejného práva. Predseda rady navrhol hlasovanie o vyhlásení výberového 
konania na funkciu zástupcu riaditeľa akadémie ako aj výberového konania na 
funkciu vedúceho katedry verejného práva (termín na podávanie prihlášok bol 
stanovený na 31. 08. 2010 do 12.00 h). Kancelária akadémie zabezpečí potrebnú 
administráciu obidvoch výberových konaní. Riaditeľ akadémie zároveň upozornil na 
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skutočnosť, že kandidát JUDr. Príbelský bol úspešný na výberovom konaní na 
funkciu vedúceho katedry verejného práva, avšak nebol daný súhlas na stáž 
ministerkou spravodlivosti SR. Je potrebné, aby sa s menovaným kontaktovalo 
s cieľom zistiť, či má kandidát ešte záujem o danú funkciu a opätovne požiadať 
ministerku spravodlivosti SR o súhlas na stáž sudcu v Justičnej akadémii Slovenskej 
republiky. 

 
V závere riaditeľ akadémie požiadal zástupcov GP SR z členov rady 

o spoluprácu a úzku súčinnosť pri hľadaní vhodného kandidáta na funkciu zástupcu 
riaditeľa z radov prokuratúry. 

 
Uznesenie č. 161: rada jednomyse ľne schválila uznesenie v nasledovnom 
znení: Rada vyhlasuje výberové konanie na funkciu z ástupcu riadite ľa 
akadémie v súlade s platnými zásadami. Zárove ň vyhlasuje výberové konanie 
na pozíciu vedúceho katedry verejného práva. Termín  na podávanie prihlášok 
bol stanovený na 31. 08. 2010.  
 

Termín ďalšieho zasadnutia rady bol stanovený na 08. 09. 2010 so začiatkom 
o 10.00 hodine budove v Justi čnej akadémii v Pezinku. V poobedných hodinách 
bude pokračovať slávnostné odovzdávanie dekrétov novým externým členom 
pedagogického zboru akadémie.  
 
 
V Pezinku dňa 23. 06. 2010 
 
 
Spísala: Mgr. Katarína Strížová  
 
 
Overil: JUDr. Pavol Toman 


