Spr.: 161/2010/79-1

Zápisnica z 8. zasadnutia rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky
 konanej dňa 11. januára 2010 v Pezinku


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

Otvorenie
Výberové konanie na funkciu riaditeľa
Správa podaná vzdelávacou komisiou k prípravnému vzdelávaniu čakateľov (úloha 
v zmysle uznesenia č. 116)
	Rôzne (refundačný model- ďalšie východiská a postupy pre ekonomický prenájom, 

iné)
	Záver



Ad 1.
Predseda rady JA privítal prítomných členov so želaním úspešného Nového roka 2010. Prítomní schválili program zasadnutia tak ako bol predložený. 

Ad 2.
Dr. Toman informoval o uskutočnenom výberovom konaní na funkciu riaditeľa akadémie, ktoré sa uskutočnilo ešte pred samotným zasadnutím rady JA, pričom ďalej uviedol, že úspešným kandidátom na uvedenú funkciu bol JUDr. Petra Hullu, ktorého podporili všetci členovia výberovej komisie zvolenej radou JA. 
Výberová komisia zvolená na 7. zasadnutí rady JA v zložení Dr. Toman – predseda, Dr. Volkai – člen, Dr. Urbancová – členka, Doc. Čentéš – člen, Dr. Bargel – člen zasadla v stanovenom termíne (pred samotným zasadnutím rady JA) realizovala predmetné výberové konanie, pričom ešte pred samotným výberovým konaní konštatovala, že bola zaslaná jedna prihláška do výberového konania a obsahovala všetky potrebné dokumenty - o tejto skutočnosti bola vyhotovená zápisnica z otvorenia obálky zo dňa 29. 12. 2009. 
Do výberového konania sa prihlásil jeden kandidát – súčasný riaditeľ JUDr. Peter Hulla. Výberová komisia pozvala kandidáta na ústny pohovor za účelom osobnej prezentácie ako aj overenia komunikačných a manažérskych znalostí a schopností. O priebehu výberového konania je vyhotovená samostatná zápisnica v zmysle platných zásad. JUDr. Peter Hulla bol ohodnotený ako úspešný kandidát a výberová komisia ho odporučila rade JA, aby ministerka spravodlivosti SR ho vymenovala do funkcie riaditeľa akadémie. 
Uznesenie č. 129: Rada zvala na vedomie výsledky - informáciu podanú predsedom Dr. Tomanom o priebehu a výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa akadémie. Dr. Toman Zašle v súlade so zákonom o JA list ministerke spravodlivosti a o uskutočnenom výberovom konaní a úspešnom kandidátovi na funkciu riaditeľa akadémie.  

Ad 3.
Dr. Urbancová požiadala o slovo a vyjadrila sa k tvorbe otázok zo správneho práva na OJS v zmysle zverenej úlohy z predchádzajúceho zasadnutia rady JA. Prezentovala predložený návrh na zmenu otázok na ústnu časť zo správneho práva ako aj návrh nových otázok na odborný písomný test. Na záver poznamenala, že nie vo všetkom sa zhodli s Dr. Purgatom, ale domnievajú sa, že táto oblasť práva by mala zahŕňať viac procesnú časť správneho práva ako hmotnoprávnu. 
Dr. Volkai informoval o úprave otázok na ústnu časť OJS z oblasti občianskeho práva, na ktorej pracovali spolu s Dr. Oriňákom. Poznamenal, že došlo iba k posunu otázok a k malým korektúram na základe pripomienok členov skúšobných komisií. Navrhuje, aby sa materiál schválil a bezodkladne uverejnil na portály JA, keďže sa termín OJS blíži (apríl 2010). 
Uznesenie č. 130: Rada prijala predložené zmeny otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky v oblasti správneho a občianskeho práva (príloha č. 1).
Hlasovanie:
Za: 9 
Zdržal sa: 1 (v časti otázok na odborný písomný test zo správneho práva sa zdržal Dr. Purgat)  
Doc. Čentéš informoval o zápise z rokovania vzdelávacej komisie zo dňa 16. 12. 2009 v zmysle záverov predchádzajúcej rady JA, ktorý bude podkladom pre riaditeľa na poradu ministerky spravodlivosti s predsedami súdov na konci januára 2010.
Riaditeľ upozornil na otázku, ktorú riešila komisia a to povinnosť účasti čakateľov na prípravnom vzdelávaní. Podľa jeho názoru je podstatné, aby školenia boli povinné aj s dôrazom na náročnosť organizovania týchto podujatí ako aj ich ekonomickej náročnosti pre akadémiu. 
Dr. Volkai poznamenal, že osobitný zákon jasne hovorí o povinnosti vzdelávania čakateľov, keďže sú v prípravnej fáze a je na každom predsedovi súdu, aby sledoval účasti na predmetných podujatiach.
Dr. Bakošová sa prikláňa k názoru Dr. Volkaia o povinnosti čakateľov na prípravnom vzdelávaní. 
Ďalej sa diskusia rozvinula ohľadne testov, ktoré sú zaradené v zmysle študijných osnov na poslednom sústredení (tzv. predskúškovom). Prítomní si definovali nasledovné závery vyplývajúce z diskusie ako aj z prezentácie komisie pre vzdelávanie: 
	povinnosť zúčastniť sa pre čakateľov na prípravnom vzdelávaní  je nemenná (povinná),
	pri skúšobných testov na predskúškovom sústredení sa bude klásť dôraz na odprednášané témy, ktoré sa viac prerokujú s lektormi,

Dr. Volkai navrhuje, aby výsledky testov mali k dispozícii predsedovia súdov, aby sa vedeli v stanovisku o pripustení čakateľov na OJS rozhodnúť na základe viacerých podkladov (akadémia zašle tieto podklady na príslušné súdy a prokuratúry).          
Uznesenie č. 131:  Rada berie na vedomie správu vzdelávacej komisie s výnimkou povinnosti účasti na sústredení a ostatná obsahová náplň prípravného vzdelávania sa bude riadiť schválenými študijnými osnovami. Tento materiál bude slúžiť ako podklad pre riaditeľa na porade ministerky spravodlivosti s predsedami súdov.

Ad 4. 
Riaditeľ v krátkosti prítomným predostrel problematiku refundácii a to v súvislostiach s prijatou novelu zákona o JA (možnosti prenájmov pre akadémiu), rozbehnuté spolupráce s Notárskou a exekútorskou komorou, ako aj stanovisko Ministerstva financií SR a následného negatívneho stanoviska MS SR k danej problematike. K tomuto bodu programu bol prizvaný aj Ing. Emil Cino, vedúci útvaru ekonomiky a vnútornej správy akadémie. Ing. Cino v krátkosti informoval o celom postupe v riešení ekonomického prenájmu Detašovaného pracoviska JA v Omšení, taktiež predložil písomný materiál členom rady (príloha č. 2). Jedná sa najmä o komplexné využívanie tohto pracoviska a jeho maximálnej využiteľnosti pri zachovaní rozpočtu akadémie, aby nebol ohrozený vzdelávací proces ako hlavná činnosť akadémie. Riaditeľ riešenie vidí v oslovení ministerky spravodlivosti listom, kde by sa vyjadrila k danému stavu a odobrila tento nový trend v justícii. 
Prof. Mamojka navrhuje, aby akadémia požiadala opätovne MF SR o komplexný výstup a rozbor danej problematiky, pričom sa sám podujal koordinovať pracovný postup v uvedenej oblasti. Navrhuje pritom za členov tohto koordinačného týmu predsedu rady JA a riaditeľa akadémie.    
Uznesenie č. 132: Rada jednomyseľne zvolila za členov koordinačnej komisie pre spoluprácu s MF SR k problematike refundácii a doriešenie doteraz sporných otázok k fungovaniu tohto modelu prof. Mamojku, Dr. Tomana a Dr. Hullu.  

Ad 5.
V závere Dr. Volkai pripomenul prítomným zmeny voľby členov skúšobných komisií a blížiace sa uplynutie funkčného obdobia komisie č.1 a jej náhradnej komisie v septembri 2010. Prítomní sa zhodli, že na februárovom zasadnutí rady JA sa budú zaoberať nomináciami a voľbou členov skúšobnej komisie. 
Dr. Hulla pripomenul, aby sa na februárové zasadnutie zaradila do programu aj problematika externého pedagogického zboru, nakoľko členstvo v tomto zbore končí lektorom 30. 06. 2010 a bude potrebná väčšia popularizácia opätovnej voľby externého zboru JA. 
Na záver informoval o novom vedúcom katedry súkromného práva (JUDr. Marek Števček, PhD.), ktorému ministerka spravodlivosti podpísala súhlas na stáž na Justičnej akadémii s účinnosťou od 04. 01. 2010 a zároveň mu v slávnostnej atmosfére odovzdal menovací dekrét vedúceho katedry práva.
Termín ďalšieho zasadnutia rady bol stanovený na 15. 02. 2010 so začiatkom o 10,00 hodine v Justičnej akadémii v Pezinku. 



V Pezinku, 18. 01. 2010 



Spísala: Mgr. Katarína Strížová



Overil: JUDr. Pavol Toman
        













Príloha č. 1

Otázky na ústnu časť justičnej skúšky
zo správneho súdnictva,
správneho a finančného práva

	Základné zásady správneho konania, pôsobnosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Vecná príslušnosť súdov v správnom súdnictve.


	Správne orgány (§ 1 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) 
- ich charakteristika.
Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy, procesné inštitúty podľa správneho poriadku, OSP, zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a Ústavy SR.


	Účastníci správneho konania a zúčastnené osoby.
Opravné prostriedky podľa z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 


	Priebeh správneho konania - začatie konania (§ 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), dokazovanie, podklad rozhodnutia.
Právne prostriedky prokurátorského dozoru - druhy a stručná charakteristika (§ 21 ods. 2 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre).


	Rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, jeho náležitosti.
Základný 	princíp správneho súdnictva - princíp generálnej klauzuly výklad čl. 46 ods. 2 Ústavy SR, § 244 a § 247 OSP.


	Rozdiel medzi žalobou a opravným prostriedkom v konaní podľa V. časti OSP
Konanie o žalobe prokurátora (§ 35 ods. 1 písm. b/ OSP).


	Konanie o správnych žalobách podľa druhej hlavy V. časti OSP.
Metódy prokurátorského dozoru (§ 21 ods. 1 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre).

	Protest prokurátora.
     b/ Konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy podľa tretej hlavy V. časti OSP.


	Procesné podmienky v správnom súdnictve
     b/ Rozhodovanie súdov vo volebných veciach – siedma hlava V. časti OSP


	Náležitosti správnej žaloby, medze žaloby, úprava právneho zastúpenia v správnom súdnictve.
Rozhodnutia súdu v konaní o žalobách. Prípustnosť opravného prostriedku proti rozhodnutiu súdu.



	Doručovanie písomností v správnom konaní a v konaní podľa zákona č.  461/2001 Z. z o sociálnom poistení.

Rozsah pôsobnosti prokurátora pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti (§ 20 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre).



a/ Druhy subjektov správneho práva.
b/ Opravné prostriedky podľa  z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.


a)	Lehota na podanie správnej žaloby. Postúpenie veci a zastavenie konania. Odklad výkonu rozhodnutia v konaní o správnej žalobe.
b/ Účastníci konania v správnom súdnictve.

14.
Konanie o návrhoch prokurátora (§ 35 ods. 1písm. b/. § 250t ods. 2, § 250zf a § 250zfa OSP) 
b/ Preskúmavanie rozhodnutí o priestupkoch

15.
a)	Lehota na podanie správnej žaloby. Postúpenie veci a zastavenie konania. Odklad výkonu rozhodnutia v konaní o správnej žalobe.
b)Orgány obce a vyššieho územného celku (VÚC)  a ich kompetencie 













OTÁZKY na ústnu časť Justičnej skúšky
z občianskeho práva hmotného, procesného Z RODINNÉHO a z pracovného práva


	ochrana osobnosti (predmet ochrany, prostriedky ochrany)

účastníci občianskeho súdneho konania (procesná spôsobilosť, zastúpenie); zmena účastníka, zámena účastníka, pristúpenie do konania 
podstatné náležitosti pracovnej zmluvy


	účastníci občiansko-právnych vzťahov (fyzické a právnické osoby, nadácie, záujmové združenia právnických osôb)
	právomoc súdu, počítanie lehôt v občianskom súdnom konaní
	výpoveď z pracovného pomeru, výpovedné dôvody



	bezdôvodné obohatenie (jednotlivé prípady, rozsah vydania, premlčanie); 

miestna príslušnosť súdu v občianskom súdnom konaní podľa OSP 
spôsoby skončenia pracovného pomeru
	

	nadobúdanie dedičstva, (odmietnutie dedičstva, dedičská nespôsobilosť)
	zmierovacie konanie, vedľajší účastník, procesné spoločenstvo

pracovný pomer na určitú dobu, preradenie na inú prácu, pracovný pomer na kratší pracovný čas 


	dedenie zo zákona, zo závetu, vydedenie; susedské práva

náležitosti návrhu, druhy návrhov, dispozícia návrhom, konanie bez návrhu (v občianskom súdnom konaní)
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru


	zastúpenie podľa OZ (zákonné a zmluvné); 

platobný rozkaz, zmenkový a šekový platobný rozkaz
 zodpovednosť za škody pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania (čo to je pracovný úraz, choroba z povolania, plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním)


	právne úkony (typy a druhy, platnosť, účinnosť); zmluva o združení (§ 829 a nasl. OZ)

rozhodnutia súdu (náležitosti, viazanosť súdu podľa § 135 OSP), doplnenie a opravy rozhodnutia
	rozsah náhrady škody spôsobenej zamestnancom


	vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a k hnuteľnej veci; sprostredkovateľská zmluva (§ 774 a nasl. OZ) 

prerušenie konania (dôvody a dôsledky)
všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu


	vlastnícke právo (nadobudnutie, obsah, ochrana)
	podmienky konania 

zmeny pracovného pomeru, dohoda o zmene pracovného pomeru


	BSM (predmet, obsah) 

odvolanie, náležitosti odvolania a dispozícia opravným prostriedkom
pracovná cesta, dočasné pridelenie


	všeobecná a osobitná zodpovednosť za škodu 

kompenzačné námietky, vzájomný návrh, spojenie veci
lehoty a doby, počítanie času, doručovanie podľa Zákonníka práce


	podielové spoluvlastníctvo (vznik, zánik, správa)
	náhrada trov konania
	dôvody zbavenia sa zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze, chorobe z povolania a rozsah náhrady škody v týchto prípadoch



	vznik a zánik nájmu bytov, bytové náhrady; 

rozhodovanie súdu v odvolacom konaní (spôsoby)
zodpovednosť za schodok


	zmena v obsahu záväzkov, zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka; zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

doručovanie podľa OSP
nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru


	kúpna zmluva (náležitosti, platnosť, účinnosť), vedľajšie dohody ku kúpnej zmluve, darovacia zmluva 

rozhodovanie súdov v správnych veciach (druhy konania, rozdiely a spôsob rozhodovania) 
osobitné druhy zodpovednosti zamestnávateľa za škodu voči zamestnancovi


	vecné práva k cudzej veci; ochrana spotrebiteľa (spotrebiteľská zmluva)

postavenie prokurátora v občianskom súdnom konaní
základné povinnosti zamestnanca a vedúcich zamestnancov


17.
a) premlčanie všeobecne, premlčanie na náhradu škody, vydanie  z bezdôvodného obohatenia
b) konanie na odvolacom súde, viazanosť rozsahom a dôvodmi odvolania, rozhodovanie o trovách odvolacieho konania 
c) ústavná výchova, osvojenie a pestúnska starostlivosť.

18.
     a) poistná zmluva, jej uzavretie, práva a povinnosti z poistenia
     b) predbežné opatrenia
     c) prekážky v práci, náhrada mzdy pri prekážkach v práci

19. 
     a) zmluva o dielo, zmluva o preprave osôb a nákladu
     b) dovolanie 
     c) starostlivosť súdu o maloletých, konania o osvojiteľstve a osvojení 

20. 
     a) zodpovednosť za vady predanej veci, záručná doba a jej plynutie, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
     b) zabezpečenie dôkazu vo veciach týkajúcich sa práva duševného 
         vlastníctva
c) vyživovacie povinnosti podľa zákona o rodine

21. 
     a) spoločný nájom bytu, prechod  nájmu bytu
     b) dokazovanie v konaní pred súdom prvého stupňa, dokazovanie v odvolacom konaní
     c) odstupné odchodné

22.
     a) dohoda o budúcej zmluve (§ 50a OZ), zmluva v prospech tretej osoby
     b) konanie o spôsobilosti na právne úkony a vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotnej starostlivosti
     c) výživné medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela

23. 
     a) zabezpečenie záväzku
     b) mimoriadne dovolanie 
     c) náhrada výdavkov poskytovaných zamestnancom v súvislosti 
         s výkonom práce

24.
     a) príkazná zmluva a zmluva v obstaraní veci 
     b) vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci, uplatnenie
         námietky zaujatosti, postup sudcu pri uplatnenej námietke zaujatosti
     c) okamžité skončenie pracovného pomeru

25.
     a) zánik záväzkov a jednotlivé formy zániku záväzkov
     b) obnova konania 
     c) úprava výkonu rodičovských práv a povinností
























Príloha č. 2


Priebeh riešenia problému „Refundácie
15.8.2009 -  Žiadosť na MF (Berdisová)
Cieľ listu – riešenie financovania doplnkovej činnosti – vzhľadom na § 3 ods. 7 zákona o Justičnej akadémii. –
„Justičná akadémia ďalej vykonáva prenájom priestorov, ubytovacie služby, stravovacie služby, relaxačné služby, vydavateľskú a publikačnú činnosť; vykonávanie činnosti podľa tohto odseku nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností podľa odsekov 1 až 6.

Dva návrhy:
	JA môže hospodáriť  aj s mimorozpočtovými prostriedkami

JA môže prevádzkovať  hospodársku činnosť.
Doplnenie žiadosti  - mailová správa z 19.8.2009
Podrobnejšie návrhy riešenia :
	Refundácie za energie, služby a mzdy

Podnikateľská činnosť (vzor – podnikateľská činnosť podľa zákona č. 131/2002 o verejných vysokých školách
Podnikateľská činnosť (vzor – podnikateľská činnosť podľa zákona č. 68/1997 v zmysle ktorého môže Matica slovenská vykonávať podnikateľskú činnosť 
	– Odpoveď z MF:
Skôr vyhýbavá, až zamietavá. Z listu vyplýva, že je prípustné hospodáriť aj s mimorozpočtovými prostriedkami, ale len v prípadoch ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách alebo osobitného zákona
21.9.2009 – List podpredsedníčke vlády SR – JUDr. Viere Petríkovej
List sa odvoláva na spoločné pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom sekcie rozpočtovej politky MF – Ing. Radovanom Majerským. Cieľom listu bolo vysvetliť  a požiadať o stanovisko k navrhovanému riešeniu, ktoré by malo dopad na rozpočet JA pre rok 2010. Znova sa v liste odvolávame na §3 zákona o JA. V závere listu boli navrhnuté riešenia – refundácia nákladov na energie, služby a mzdy.
1.10.2009 – Odpoveď  z MF
V liste sa konštatovalo, že spôsob financovania činnosti podľa §3 ods. 7 zákona o Justičnej akadémii prostredníctvom rozpočtovania výdavkov na tieto činnosti a ich realizáciu z výdavkového rozpočtového účtu a sústreďovaním príjmov z týchto činnosti na príjmovom rozpočtovom účte za podmienky, že objem získaných príjmov zodpovedá objemu výdavkov na tieto činnosti, je transparentný a súladný so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
	Pre bezproblémové zabezpečenie financovania predmetných činností je okrem správneho rozpočtovania potrebných výdavkov krytých príjmami rozpočtu, potrebné využiť aj možnosť vzájomného započítania príjmov a výdavkov podľa § 22 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v tých prípadoch, ktoré spĺňajú podmienky vzájomného započítania
21.10.2009 List z Ministerstva spravodlivosti
- odvoláva sa na predchádzajúce stanovisko – list z MF – postupovať podľa pokynu z MF
Na základe týchto dvoch listov sme si vysvetlili, že je možnosť v rámci §22 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách využiť možnosť refundácie a pripravili sme „Návrh opatrenia o refundácie nákladov spojených s poskytovaním služieb v zmysle §3 ods. 7 zákona o justičnej akadémii.
Tento návrh sme najprv prerokovali s auditorkou na MF – p. Ing. Daňovou, ktorá nemala vyslovené námietky. Určitým problémom pre ňu bolo refundovanie nákladov na mzdy. Zdôraznila, že jej stanovisko nie je rozhodujúce a odporučila nás danú záležitosť prejednať s pracovníkmi sekcie rozvoja, ekonomiky a správy MS SR.
Z tohto dôvodu sme oslovili p. Ing. Rosulkovú, ktorá nám až po niekoľkých telefonických výzvach mailom dala v podstate negatívnu odpoveď.
Keďže z mailovej správy sa nedalo posúdiť, v čom náš návrh nezodpovedá zákonu o rozpočtových pravidlách, vyvolali sme rokovanie na pôde štátneho tajomníka za prítomnosti p. Ing. Rosulkovej.
Výstup z tohto pracovného rokovania bolo nájsť spoločné riešenie tak, aby bolo možné použiť model refundácie. Žiaľ  odpoveď, ktorá prišla z MS bola negatívna
7.12.2009  - Odpoveď z MS SR
Negatívna odpoveď ohľadne refundácii. V podstate vzájomné započítanie príjmov a výdavkoch podľa ich názoru je možné len v tom prípade ak rozpočtová organizácia zaplatí faktúru za vykurovanie celej budovy, v ktorej sídlia aj iné organizácie.
10.12.2009 – List na MF – sekciu rozpočtovej politiky – Ing. Radovan Majerský
Posledný pokus o vysvetlenie si názorov na pojem refundácie. Zdôraznili sme v liste, že z rozpočtových prostriedkov, ktoré boli JA pridelené na rok 2010 nie je možné financovať vedľajšiu činnosť .
18.12.2009 – Odpoveď z MF
Negatívne stanovisko – zhodné so stanoviskom MS SR

Vypracoval: Ing. Emil Cino
V Pezinku, dňa 11. 01. 2009



