Spr.: 446/2010
Zápisnica zo 15. zasadnutia rady akadémie konaného 
dňa 08. novembra 2010 v Pezinku


Prítomní: podľa prezenčnej listiny
JUDr. Edita Bakošová – ospravedlnená
JUDr. Jaroslav Chlebovič – ospravedlnený
Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. – ospravedlnený
Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - ospravedlnený

Program: 
Otvorenie
Schválenie študijného plánu na rok 2011
Návrh novej koncepcie vzdelávania – materiál vypracovaný a predložený stálou pracovnou skupinou 
Rôzne (seminár v Budapešti v rámci V4, konferencia v rámci APVV, komplexné vyhodnotenie OJS a iné)
Záver

Ad 1. 
Predseda rady privítal prítomných a vyzval ich na doplnenie programu 15. zasadnutia rady akadémie. Členovia rady jednomyseľne schválili program zasadnutia. 

Ad 2. 
Predseda rady informoval o schválených obsahových náplňach (Generálna prokurátora SR, Súdna rady SR, očakáva sa zaslanie dohody zo strany ministerstva spravodlivosti SR s obsahovou náplňou schválenou Súdnou radou SR). Následne odovzdal slovo riaditeľovi akadémie, aby informoval o predloženom materiály. 
Dr. Hulla postupne informoval prítomných o prípravných prácach na študijnom pláne pre rok 2011. Členom rady bol predložený dokument – návrhy na témy a semináre zaslané od oslovených relevantných subjektov, schválené obsahové náplne a návrh jednotlivých katedier práva akadémie na konkrétne vzdelávacie podujatia. Celkovo sa plánuje 82 regionálnych podujatí, 39 dvojdňových seminárov v DP Omšení, 4 štvordňové sústredenia pre čakateľov a 6 trojdňových jazykových kurzov. Zvýšil sa počet regionálnych podujatí oproti roku 2010 zo 68 na 82 a znížil sa počet podujatí organizovaných v DP Omšení. Ďalej riaditeľ informoval o jednotlivých navrhovaných témach, ktoré boli zapracované do študijného plánu podľa predloženého materiálu. Riaditeľ ďalej informoval o odoslaných listoch predsedom krajských súdov a predsedom kolégií NS SR so žiadosťou o zaslanie termínov pracovných porád a zasadnutí kolégií plánovaných na rok 2011, aby akadémia mohla tieto termíny zohľadniť v študijnom pláne. Ďalej informoval, že sa zaradia dva termíny odbornej justičnej skúšky (v mesiaci apríl a október 2011) a zároveň informoval o ukončení projektu z Nórskeho finančného mechanizmu k 30. 04. 2011 (niektoré semináre v rámci študijného plánu budú organizované v rámci implementácie spomínaného projektu). Na základe diskusie prítomných bola požiadavka na zníženie počtu dvojdňových podujatí v Omšení ako aj spojenie niektorých konkrétnych podujatí vzhľadom na príbuznosť ich tém.
Uznesenie č. 180: rada jednomyseľne schválila uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala na vedomie návrh študijného plánu na rok 2011. Kancelária akadémie zapracuje všetky pripomienky vyplývajúce z diskusie a zašle takto upravený dokument všetkým členom rady, ktorí ďalšie prípadné doplnenia a pripomienky k študijnému plánu zašlú v termíne do 20. 11. 2010. Rada bude komplexný materiál – návrh študijného plánu na rok 2011 schvaľovať na mimoriadnom zasadnutí rady akadémie dňa 29. 11. 2010.

Ad 3. 
Predseda rady konštatoval, že stála pracovná skupina sa nezišla a nie je pripravený materiál návrh koncepcie, ktorý mal byť predmetom tohto bodu programu. Riaditeľ akadémie potvrdil, že členovia stálej pracovnej skupiny sa ospravedlnili z plánovaného stretnutia dňa 4.11.2010 a ani na základe výzvy o zaslanie podkladov neboli doručené kancelárii akadémie žiadne materiály od členov týkajúce sa návrh koncepcie. 
Predseda rady vyzval členov stálej pracovnej skupiny, aby vyhotovili vlastný návrh na predmetný dokument a zaslali ho do 29. 11. 2010 (16. mimoriadne zasadnutie rady akadémie).
Uznesenie č. 181: rada jednomyseľne schválila uznesenie v nasledovnom znení: Rada poveruje členov stálej pracovnej skupiny na vyhotovenie a zaslanie návrhu koncepcie vzdelávania v zmysle uznesenia č. 175 zo dňa 11. 10. 2010 v termíne do 29.11.2010.

Ad 4.
Riaditeľ informoval prítomných o ponukách na vzdelávacie podujatia v zahraniční:
	V rámci spolupráce krajín V4 sa v Budapešti uskutoční dvojdňový seminár s názvom „Opravné prostriedky pri porušovaní práva EÚ“ v termíne 13. – 14. 12. 2010, viac informácii je uverejnených na internetovej stránke akadémie. Riaditeľ oznámil, že sa predmetnej aktivity zúčastní, keďže ho osobne pozval riaditeľ Maďarskej Justičnej akadémie, zároveň ponúkol možnosť zúčastniť sa aj všetkým členom rady akadémie.
	V rámci bilaterálnej spolupráce s Justičnou akadémiou ČR sa v Kroměříži uskutoční seminár s názvom „Aktuální výkladová stanoviska insolvenčního zákona se zvláštním zaměřením na oddlužení“ v termíne 29. 11. – 1. 12. 2010. Riaditeľ ponúkol možnosť zúčastniť sa na danom seminári členom rady akadémie, viac informácii je uverejnených na internetovej stránke akadémie.  

Riaditeľ ďalej informoval prítomných a zároveň ich pozval na záverečnú konferenciu organizovanú v rámci implementácie projektu APVV, ktorá sa bude konať v dňoch 9. – 10. 12. 2010 v Detašovanom pracovisku akadémie v Omšení (oficiálne pozvánky budú odoslané aj poštou).
Uznesenie č. 182: rada jednomyseľne schválila uznesenie v nasledovnom znení: Rada vzala na vedomie informácie podané riaditeľom.
Riaditeľ ďalej informoval o problematike odbornej justičnej skúšky, je potrebné, aby sa stála pracovná skupina zaoberala a komplexne vyhodnotila všetky interné akty týkajúce sa OJS. Dôvodom a cieľom je predísť komplikáciám pri zabezpečovaní spisov a odborného testu na písomnú časť OJS tak, aby bola zabezpečená maximálna odbornosť a utajenosť.
Na záver prítomných informoval o zasadnutí Ústavnoprávneho výboru, ktorého predmetom bude aj pripravované novela zákona o sudcoch. Požiadal členov rady, aby sa určil zástupca rady, ktorý by sa daného zasadnutia dňa 15.11.2010 zúčastnil spolu s riaditeľom. Na základe diskusie prítomní poverili riaditeľa ako zástupcu akadémie, aby sa zasadnutia Ústavnoprávneho výboru.
Ďalej riaditeľ odporúča, aby si rada zvolila pevné termíny zasadnutí v roku 2011 (napr. prvá streda alebo štvrtok v mesiaci). Prítomní sa zhodli, že v roku 2011 ostanú pri pondelkových zasadnutiach rady.

  Termín ďalšieho mimoriadneho zasadnutia rady bol stanovený na 29. 11. 2010 so začiatkom o 10.00 hodine v budove Justičnej akadémie v Pezinku. 

V Pezinku, 10. 11. 2010 

Spísala: JUDr. Katarína Strížová 

Overil: JUDr. Pavol Toman   

