Spr.: 268/2011
Zápisnica z 20. zasadnutia rady akadémie 
konaná dňa 13. júna 2011 v Pezinku



Prítomní: podľa prezenčnej listiny
JUDr. Jaroslav Chlebovič- ospravedlnený
JUDr. Martin Bargel- ospravedlnený
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.- ospravedlnený 


Program:
1.	Otvorenie
2.	Voľba predsedu, členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov
3.	Výberové konanie na funkciu vedúceho Katedry verejného práva
4.	Skúšobný poriadok- predloženie komplexného návrhu na doplnenie a zmeny 
vzdelávacou komisiou
5.	Rôzne 
6.	Záver


Ad 1.
Predseda rady privítal prítomných na 20. zasadnutí rady akadémie a vyzval ich na doplnenie, resp. pripomienkovanie programu zasadnutia. Program bol jednomyseľne schválený v predloženom znení bez pripomienok.

Ad 2.
Predseda rady akadémie navrhol ako náhradného člena volebnej komisie za neprítomného Dr. Bargela Dr. Bakošovú. 
Hlasovanie:
Za: 6
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 208: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila za člena volebnej komisie JUDr. Editu Bakošovú.
Následne predseda rady informoval prítomných o postupe voľby predsedu a členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov.
Vzhľadom na skutočnosť, že Dr. Oriňák je nominovaný za náhradníka v oblasti obchodného práva bude v zmysle štatútu a volebného poriadku vylúčený z rokovania a hlasovania o tomto bode programu.
Predseda informoval, že ako prvé je potrebné prijať uznesenie, ktoré určí paritu jednotlivých členov skúšobnej komisie v zmysle článku IV. odseku 4 Štatútu akadémie. Vzhľadom na súčasné rozloženie troch skúšobných komisií predseda navrhuje, aby zloženie novej skúšobnej komisie a jej náhradnej komisie bolo v zložení 3 členovia nominovaní generálnym prokurátorom a radou prokuratúry a 2 členovia nominovaní ministerkou spravodlivosti a súdnou radou.
Následne sa zostaví hlasovací lístok pre uskutočnenie voľby predsedu skúšobnej komisie a predsedu náhradnej skúšobnej komisie.
Po vyhodnotení hlasovania volebnou komisiou a vyhlásení výsledku na predsedu skúšobnej komisie a predsedu náhradnej skúšobnej komisie prítomní príjmu uznesenie týkajúce sa rozdelenie oblasti práva v v zmysle článku IV. odseku 4 Štatútu akadémie. Po schválení oblasti práva sa zostavia hlasovacie lístky na ostatných členov skúšobnej komisie a jej náhradníkov z predložených návrhov. 
V závere volebná komisia vyhodnotí tajné hlasovanie, oznámi výsledky a bude informovať o zložení novej skúšobnej komisie a jej náhradnej komisie.
         Po krátkej diskusii predseda vyzval na hlasovanie.

Hlasovanie o parite v skúšobnej komisii:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 209: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada v súlade s článkom IV. odseku 4 Štatútu akadémie a v súlade s Volebným poriadkom schválila pomer kandidátov v skúšobnej komisii a jej náhradnej komisii v zložení 3 členovia nominovaní generálnym prokurátorom a radou prokuratúry a 2 členovia nominovaní ministerkou spravodlivosti a súdnou radou.   

Predseda volebnej komisie Doc. Čentéš oznámil prítomným výsledky tajného hlasovania o predsedovi skúšobnej komisie a predsedovi náhradnej skúšobnej komisie. Následne rada akadémie prijala uznesenia o predsedovi skúšobnej komisie a predsedovi náhradnej skúšobnej komisie.
Uznesenie č. 210: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila za predsedu skúšobnej komisie JUDr. Vojtecha Lefflera (oblasť ústavného práva), ktorý získal 6 hlasov a za predsedu náhradnej skúšobnej komisie JUDr. Jozefa Maruščáka (oblasť občianskeho práva), ktorý získal 4 hlasy.

Hlasovanie o oblastiach práva v súlade s prijatou paritou:
Uznesenie č. 211: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada rozhodla o rozdelení oblastí práva v súlade s prijatou partiou
v skúšobnej komisii nasledovne: oblasť občianskeho práva, oblasť ústavného práva a oblasť obchodného práva pre členov nominovaných generálnym prokurátorom a radou prokuratúry a oblasť trestného práva a oblasť správneho práva pre členov nominovaných ministerkou spravodlivosti a súdnou radou;
v náhradnej skúšobnej komisii nasledovne: oblasť občianskeho práva  a oblasť obchodného práva pre členov nominovaných ministerkou spravodlivosti a súdnou radou a oblasť trestného práva, oblasť správneho práva a oblasť ústavného práva pre členov nominovaných generálnym prokurátorom a radou prokuratúry.       

Predseda volebnej komisie Doc. Čentéš oznámil prítomným výsledky tajného hlasovania o členoch skúšobnej komisie a jej náhradnej skúšobnej komisie. Následne rada akadémie prijala uznesenia o zložení skúšobnej komisie a jej náhradnej skúšobnej komisie.
Uznesenie č. 212: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila za členov skúšobnej komisie:
JUDr. Igora Burgera (oblasť trestného práva)
JUDr. Danielu Švecovú (oblasť občianskeho práva)
JUDr. Idu Hanzelovú (oblasť správneho práva)
prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc. (oblasť obchodného práva)
Predsedom skúšobnej komisie v zmysle uznesenia č. 210 je JUDr. Vojtech Leffler (oblasť ústavného práva).
Uznesenie č. 213: Rada prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada zvolila za náhradníkov skúšobnej komisie:
JUDr. Antona Oriňáka (oblasť obchodného práva)
JUDr. Vieru Kovačikovú (oblasť ústavného práva)
JUDr. Ivetu Kopčovú (oblasť trestného práva)
JUDr. Jaroslava Mačeka (oblasť správneho práva)
Predsedom náhradnej skúšobnej komisie v zmysle uznesenia č. 210 je JUDr. Jozef Maruščák (oblasť občianskeho práva.

Ad 3.
Predseda rady informoval prítomných, že na zasadnutie bol pozvaný kandidát na funkciu vedúceho Katedry verejného práva, Mgr. Mário Potúček za účelom ústneho pohovoru v zmysle Zásad pre výber členov pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky.
Kandidát v krátkosti informoval o svojom súčasnom pôsobení na medzinárodnom odbore GP SR ako aj svojom pôsobení na Justičnej akadémii v predchádzajúcom období (2008). Členovia rady položili otázky týkajúce sa dôvodov  a spôsobu odchodu kandidáta v roku 2008, konkrétne k zaujatiu stanoviska k zaslanému listu z novembra 2008 generálnemu prokurátorovi, predsedovi rady JA a riaditeľovi akadémie, najmä k bodu 4 spomínaného listu, v ktorom sa definuje nespokojnosť s vedením akadémie. 
Dr. Volkai a Dr. Bakošová vyzvali kandidáta na zaujatie stanoviska  a vyjadrenie sa k situácii, ktorá nastala po podpise spomínaného listu ako aj motívom kandidáta o opätovné sa prihlásenie na pozíciu vedúceho katedry verejného práva. 
Mgr. Potúček poznamenal, že tak ako v roku 2008, kedy sa na mimoriadne zasadnutie rady akadémie (14.11.2008) dostavil osobne, aby predstúpil pred členov rady s vysvetlením, tak aj dnes informoval, že sa jednalo o finančné dôvody odchodu z JA SR z jeho strany. V tom čase generálna prokuratúra nepodporovala dočasne pridelených prokurátorov na JA SR (nepreplácanie cestovného, nepridelenie odmien, nepridelenie stravných lístkov. Kandidát priznáva, že forma, ktorú s ostatnými dvoma prokurátormi zvolili nebola veľmi štandardná a mrzí ho tento spôsob komunikácie. Poznamenal, že nikdy nemal žiadny osobný problém s riaditeľom akadémie a ich vzájomné vzťahy boli profesionálne a na dobrej odbornej úrovni. Na záver uviedol, že by nerád otváral a rozoberal túto záležitosť aj z dôvodu, že v nej boli zainteresované ešte ďalšie dve osoby, ktoré nie sú prítomné a nedostavili sa ani na spomínané mimoriadne zasadnutie rady v roku 2008 s vlastným vysvetlením. 
Predseda rady požiadal riaditeľa, aby sa vyjadril ku kandidátovi. Riaditeľ potvrdil, že s kandidátom nemali žiadne komplikácie počas jeho pôsobenia na JA SR a ich vzťah bol profesionálny a na dobrej odbornej úrovni. Taktiež poznamenal, že bol zaskočený a veľmi ho mrzel spôsob komunikácie, ktorí zvolili odchádzajúci prokurátori. Na záver súhlasil s ďalšou spoluprácou s kandidátom na KVP v prípade úspešného výberu radou akadémie.   
Po diskusii a ústnom pohovore, predseda poďakoval kandidátovi a informoval ho, že výsledok výberového konania mu bude oznámený písomne. Následne sa prítomní zhodli, že hlasovanie o výbere vedúceho katedry sa uskutoční tajným hlasovaním. Volebná komisia zvolená v bode programu č. 2 sčíta hlasy aj pri výbere vedúceho katedry.
Predseda volebnej komisie Doc. Čentéš oznámil prítomným, že celkovo bolo 7 platných hlasovacích lístkov a za výber kandidáta Mgr. Mária Potúčka hlasovalo celkovo 7 z prítomných členov rady.
Uznesenie č. 214: Rada jednomyseľne v zmysle platných Zásad pre výber členov pedagogického zoru Justičnej akadémie Slovenskej republiky vyberá na funkciu vedúceho Katedry verejného práva kandidáta Mgr. Mária Potúčka. 

Ad 4.
K tomuto bodu programu riaditeľ informoval, že komisia pre vzdelávanie sa nezišla v dohodnutom termíne a v súčasnosti neexistuje komplexný návrh na zmenu a doplnenie Skúšobného poriadku. Zároveň podotkol, že je potrebné sa komplexne zaoberať prípravnými prácami týkajúcimi sa jesenného termínu odbornej justičnej skúšky. Jedná sa hlavne o kontrolu a doplnenie otázok databázy pre písomnú časť – pre písomný test, kontrola a doplnenie spisov do databázy pre OJS a o kontrolu otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky prípadne ich doplnenie/rozšírenie. Na záver spomenul, že nový skúšobný poriadok spolu s otázkami na ústnu časť odbornej justičnej skúšky je potrebne prijať najneskôr 04. 07. 20011, aby sa dodržala 3  -mesačná lehota na uverejnenie relevantných informácii pred samotným konaním odbornej justičnej skúšky.
Doc. Čentéš navrhol, aby sa komisia pre vzdelávanie stretla dňa 04. 07. 2011 o 8,00 hodine v Pezinku s tým, že kancelária akadémie vyzve kompetentných o zaslanie návrhov na doplnenie otázok ústnej časti odbornej justičnej skúšky. Komisia v doobedných hodinách spracuje návrhy na doplnenie Skúšobného poriadku tak, aby v poobedných hodinách bol komplexný návrh na zmenu Skúšobného poriadku predložený rade akadémie na schválenie. 
Prítomní sa zhodli na rozdelení si jednotlivých oblastí práva v záujme kontroly otázok z databázy potrebných pre odborný písomný test (písomný podklad bol odovzdaný osobne vedúcou kancelárie v záujme zachovania utajenia otázok).
Oblasť obchodného práva: Dr. Oriňák, prof. Mamojka,
Oblasť občianskeho práva: Dr. Bakošová s tým, že otázky na ústnu časť bude dopĺňať prof. Vojčík a Dr. Bajánková,
Oblasť trestného práva: Dr. Toman, Doc. Čentéš,
Oblasť správneho práva: Dr. Purgat v spolupráci s Dr. Šúrekom, ktorý bude pripomienkovať aj otázky na ústnu časť,
Oblasť ústavného práva: Dr. Leffler.
Uznesenie č. 215: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada schválila postup príprav na zmenu Skúšobného poriadku a otázok pre písomnú a ústnu časť odbornej justičnej skúšky. Komisia pre vzdelávanie musí predložiť komplexný návrh na zmenu Skúšobného poriadku na mimoriadnom zasadnutí rady akadémie. Členovia rady spolu s členmi skúšobných komisií v termíne do 20. 06. 2011 zašlú kancelárii akadémie návrhy na doplnenie alebo zmenu otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky. Otázky z databázy pre prípravu písomného testu budú skontrolované zodpovednými osobami, ktoré určila rada akadémie a zároveň budú predložené na mimoriadnom zasadnutí osobne nové otázky, ktoré sa zaradia do databázy pre účely jesenného termínu odbornej justičnej skúšky. 

Ad 5.
Riaditeľ akadémie informoval prítomných o schválenej záverečnej správe z projektu APVV „Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike“ a zároveň informoval, že akadémii bol doručené osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré akadémii otvára ďalšie možnosti uchádzať sa o vyhlásené projekty.
Uznesenie č. 216: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala na vedomie informácie podané riaditeľom o schválení záverečnej správy k projektu APVV ako aj doručenom osvedčení o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Riaditeľ ďalej informoval o hospodárení akadémie za I. štvrťrok 2011. 
Uznesenie č. 217: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala na vedomie informácie podané riaditeľom k ekonomike a hospodárení za I. štvrťrok 2011.
Riaditeľ informoval o nákladoch, ktoré sa k dnešnému dňu vynaložili na cestovné výdavky pre Dr. Oriňáka v súvislosti s jeho účasťou na zasadnutiach rady akadémie. Podotkol možnosť cestovania Dr. Oriňáka služobným motorovým vozidlo. Po ukončení diskusie sa prítomní zhodli na tom, že sa pripraví kalkulácia a porovnanie nákladov cestovného služobným motorovým vozidlom a letecká doprava  a následne sa bude tento postup osobne konzultovať s Dr. Oriňákom a prezentovať na najbližšom zasadnutí rady akadémie.
Riaditeľ informoval prítomných o plánovanom zasadnutí externého pedagogického zboru akadémie, ktoré sa uskutoční dňa 06. 09. 2011 v Pezinku za účelom príprav návrhu študijného plánu pre rok 2012. 
Uznesenie č. 218: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala na vedomie informácie podané riaditeľom k plánovanému zasadnutiu externých členov pedagogického zboru akadémie.
Riaditeľ na záver informoval o predložených kandidátoch na externých členov pedagogického zboru - doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., JUDr. Jiří Waldhans, PhD., JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Jozef Vozár, CSc., JUDr. Peter Šamko JUDr., Jolana Madejová, Mgr. Zuzana Porubčanová, PhD. (návrh riaditeľa akadémie). Riaditeľ v krátkosti informoval o jednotlivých navrhovaných kandidátoch, ich odbornosti a skúsenosti. Po krátkej diskusii vyzval predseda na hlasovanie o kandidátoch na externých členov pedagogického zboru akadémie. 
Uznesenie č. 219: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada vybrala za externých členov pedagogického zboru nasledovných členov:
Katedra súkromné práva: JUDr. Branislav Jablonka, PhD., JUDr. Jozef Vozár, CSc., Mgr. Zuzana Porubčanová, PhD.
Katedra európskeho a medzinárodného práva a cudzích jazykov: JUDr. Jiří Waldhans, PhD., 
Katedra verejného práva: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., JUDr. Peter Šamko, JUDr. Jolana Madejová.
   	Prítomní sa zhodli, že nasledujúce 21. mimoriadne zasadnutie rady akadémie sa uskutoční dňa 04.07.2011 o 13 hod. v Pezinku.




 V Pezinku dňa 15.06.2011



Spísala: JUDr. Katarína Strížová



Schválil: JUDr. Pavol Toman 





