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Zápisnica z 19. zasadnutia rady akadémie  
konaná dňa 5. mája 2011 v Pezinku 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu, členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov 
3. Odborná justičná skúška – komplexné vyhodnotenie písomnej a ústnej časti 
4. Návrhy na doplnenie skúšobného poriadku 
5. Riešenie personálnych otázok 
6. Rôzne  
7. Záver 

 
 
 
Ad 1. 

Predseda rady privítal prítomných na 19. zasadnutí rady akadémie a vyzval ich na 
doplnenie, resp. pripomienkovanie programu zasadnutia. Program bol jednomyseľne 
schválený v predloženom znení bez pripomienok. 
 
 
Ad 2. 

Predseda informoval o možnom postupe pri voľbe predsedu a členov skúšobnej 
komisie a jej náhradnej komisie. Vzhľadom na náročnosť spôsobu volieb v zmysle volebného 
poriadku sa prítomní po otvorenej diskusii zhodli vzhľadom na potrebu precizity a prípravy 
(kľúč nominácie jednotlivých uchádzačov), že voľba sa uskutoční na nasledujúcom 20. 
zasadnutí rady akadémie a z dnešného programu rady bude odložená.  

Kancelária akadémie zašle členom rady zoznam navrhovaných kandidátov s uvedením 
subjektu, ktorý ho navrhoval a oblasti práva, za ktorú bol kandidát nominovaný, rokovací 
poriadok rady, volebný poriadok a štatút akadémie. 
Uznesenie č. 201: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
v záujme objektívneho posúdenia podkladov k jednotlivým kandidátom a vzhľadom na 
ich celkový počet ako aj na technický postup volieb, obťiažnosť a odbornosť  prerušuje 
voľbu novej skúšobnej komisie a jej náhradnej skúšobnej komisie a odročuje voľbu 
na júnové zasadnutie rady akadémie (02.06.2011).     
 
 
Ad  3. 

Riaditeľ akadémie informoval prítomných o celkových výsledkoch odbornej justičnej 
skúšky ako aj o priebehu písomnej (5.4.2011) a ústnej časti (12.-.13.-14.4. 2011). 
Uznesenie č. 202: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
vzala na vedomie informácie podané riaditeľom k priebehu a výsledkom odbornej 
justičnej skúšky. 
Predseda rady poďakoval predsedom a členom skúšobných komisií ako aj pracovníkom 
akadémie a riaditeľovi za profesionálne zorganizovanie odbornej justičnej skúšky a za jej 
hladký priebeh. 
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Ad 4. 

Riaditeľ akadémie informoval prítomných o predložených materiáloch týkajúcich sa 
návrhov na doplnenie Skúšobného poriadku akadémie. Na základe výzvy kancelárie a ústnych 
pripomienok niektorých členov skúšobných komisií na ostatných odborných justičných 
skúškach, kancelária akadémie zosumarizovala jednotlivé návrhy a komparovala ich 
so skúšobnými poriadkami Notárskej, Exekútorskej a Advokátskej komory.  

Predseda otvoril diskusiu a vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k jednotlivým 
návrhom na zmeny Skúšobného poriadku. 

Dr. Toman nesúhlasí s rozšírením písomnej časti OJS na dva dni, avšak navrhuje, aby 
nedostatok bodov získaných pri odbornom písomnom teste nebol dôvod na nepripustenie 
k ústnej časti OJS. 

 Doc. Čentéš taktiež nesúhlasí s rozšírením písomnej časti OJS na dva dni, 
poznamenal, že je potrebné riešiť písomnú časť OJS komplexne. Taktiež uviedol, že 
v súčasnom období, kedy je veľká konkurencia medzi právnickou odbornou obcou si nemyslí, 
že je správny postup zmierňovať písomnú a ústnu časť a teda nesúhlasí, aby pri neúspešnej 
písomnej časti OJS sa mohol účastník zúčastniť ústnej časti OJS. 

Prof. Mamojka sa prikláňa k názoru doc. Čentéša a nesúhlasí s navrhovaným 
postupom, pri ktorom by účastník s nízkym počtom bodov z odborného testu pokračoval na 
ústnu časť OJS. 

Dr. Volkai upozornil prítomných, že zmeny Skúšobného poriadku musia reflektovať aj 
prijaté novely zákona o súdnych úradníkoch ako aj zákona o sudcoch, kde je napr. umožnené 
pre vyššieho súdneho úradníka OJS opakovať v dvoch opravných termínoch.  

Dr. Hulla navrhol, aby sa rada predloženým materiálom zaoberala komplexne, 
prípadne aby vytvorila pracovnú skupinu ad hoc k zmenám Skúšobného poriadku. 
Uznesenie č. 203: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
poveruje komisiu pre vzdelávanie (prof. Mamojka, Dr. Oriňák, doc. Čentéš, Dr. Hulla, 
Dr. Papcunová), aby vyhodnotila všetky zaslané pripomienky k Skúšobnému poriadku 
a pripravila do najbližšieho zasadnutia rady akadémie komplexný návrh textu na 
doplnenie a úpravu Skúšobného poriadku.   
 
 
Ad 5. 

Predseda rady k tomuto bodu programu odovzdal slovo riaditeľovi. 
Riaditeľ informoval prítomných o ukončení pôsobenia JUDr. Mareka Števčeka, PhD. vo 
funkcii vedúceho katedry súkromného práva na akadémii s účinnosťou k 1. máju 2011. 
Členom rady bol predložený aj informačný e-mail, ktorý Dr. Števček zaslal riaditeľovi 
akadémie o ukončení stáže v zmysle zákona č. 385/200 Z. z.. 

V tejto súvislosti doc. Čentéš pripomenul vyhlásené výberové konanie na vedúceho 
katedry verejného práva, v ktorom bol termín zaslania prihlášok do 31. marca 2011.  

Dr. Toman informoval, že do výberového konania bola doručená iba jedna žiadosť – 
JUDr. Mário Potúček. Momentálne pôsobí na medzinárodnom odbore GP SR 
a v predchádzajúcom období pôsobil aj na Justičnej akadémii SR. Predseda navrhol, aby sa 
výberové konanie na funkciu vedúceho katedry verejného práva zaradil ako samostatný bod 
programu do najbližšieho zasadnutia rady akadémie a kandidát by bol pozvaný na ústny 
pohovor pred členov rady.  

Doc. Čentéš podporil návrh predsedu keďže nie sú obsadené katedry práva bolo by  
vhodné, aby kandidát bol, čo najskôr pozvaný na ústny pohovor a rada mohla rozhodnúť. 
Uznesenie č. 204: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
vyhodnotila vyhlásené výberové konanie na funkciu vedúceho katedry verejného práva 
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a pozýva jediného kandidáta na ústny pohovor na júnové zasadnutie rady akadémie 
(02.06.2011 Pezinok). 
 
 
Ad 6. 

Predseda rady k tomuto bodu programu odovzdal slovo riaditeľovi. 
Riaditeľ akadémie prítomných informoval o prijatom dodatku č. 1/2011 k opatreniu 

riaditeľa č. 9/2009 o odmeňovaní lektorov, ktorý je účinný od 1. mája 2011, a ktorým sa 
zvyšuje hodinová odmena.  

Ďalej informoval o prebiehajúcej medzinárodnej spolupráci krajín V4. Z iniciatívy 
Maďarskej republiky ministerstvá spravodlivosti podpíšu memorandá o spoločnom 
vzdelávaní a spolupráci a následne Justičné akadémie krajín V4 pristúpia k podpisu 
medzinárodnej dohody medzi nimi o dlhodobej spolupráci. V súčasnosti prebieha 
implementácia projektu krajín V4 a ERA. Už sa uskutočnil jeden seminár v Českej republike 
a v júni 2011 sa uskutoční odborný seminár k problematike Európskeho trestného práva 
v Omšení, na ktorý sú všetci členovia rady srdečne pozvaní.  

V závere informoval o pripravovanej konferencii s názvom „Československé dni 
práva“, ktoré sa uskutočnia v Omšení dňa 25. mája 2011 v spolupráci s Právnickou fakultou 
Masarykovej univerzity v Brne. Požiadal prítomných, aby po skončení zasadnutia nahlásili 
svoju účasť/neúčasť na predmetnej konferencii.  

Riaditeľ poznamenal, že akadémia organizuje tri regionálne podujatia k problematike 
obchodných záväzkových vzťahov, na ktorých bude lektorom prof. JUDr. Karel Marek, CSc. 
z Českej republiky, zároveň požiadal prítomných o zabezpečenie väčšej účasti na 
predmetných podujatiach (11. 05. 2011 v Pezinku, 18. 05. 2011 v Banskej Bystrici).    
Uznesenie č. 205: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
vzala na vedomie informácie podané riaditeľom k prebiehajúcej medzinárodnej 
spolupráci a plánovaných vzdelávacích aktivitách. 

Riaditeľ následne informoval prítomných o predloženej štatistike v rámci 
vzdelávacieho procesu za prvé 4 mesiace 2011 (príloha zápisnice) ako aj o účasti jednotlivých 
cieľových skupín za obvody krajských prokuratúr a krajských súdov. Na základe rozboru 
neúčasti cieľových skupín sa potvrdil dlhodobejší trend, s ktorým sa vedenie akadémie 
stretávalo, a to nízka účasť na seminároch z radov prokurátorov a právnych čakateľov 
prokuratúry. Riaditeľ poukázala aj na nízku účasť na regionálnych podujatiach napríklad 
v Banskobystrickom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji. Aj napriek skutočnosti, že celkový 
počet preškolených účastníkov za relevantné obdobie bolo potrebné, aby riaditeľ akadémie 
poukázal aj na tieto negatíva neúčasti. Požiadal zástupcov Generálnej prokuratúry SR 
o spoluprácu pri hľadaní riešení v tejto situácii. Akadémia sa v rámci organizovania 
vzdelávacích podujatí snaží vychádzať v ústrety všetkým cieľovým skupinám, čo sa týka 
zaradenia konkrétnych tém seminárov ako aj približovať vzdelávací proces prostredníctvom 
jednodňových seminárov v regionálnych pracoviskách. 
Uznesenie č. 206: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
vzala na vedomie informácie podané riaditeľom k predloženým štatistickým údajom, 
požiadala riaditeľa, aby listom oslovil prvého námestníka generálneho prokurátora 
Slovenskej republiky a informoval ho o súčasnom stave a požiadal ho o riešenie danej 
situácie. 
 Riaditeľ predniesol prítomným návrh na doplnenie Štatútu akadémie v záujme 
splnenia formálnych podmienok pre uchádzanie sa o projekty vyhlásené Agentúrou na 
podporu výskumu a vývoja. Jedná sa o doplnenie presnej formulácie do článku V. „ďalšia 
činnosť akadémie“, ktorú vyžaduje osobitný predpis Agentúry. Riaditeľ citoval presné znenie 
doplneného ustanovenia. 
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Uznesenie č. 207: Rada jednomyseľne prijala uznesenie v nasledovnom znení: Rada 
prijala zmenu Štatútu Justičnej akadémie Slovenskej republiky s účinnosťou 
k 5. máju 2011 (úplné znenie nového Štatútu je prílohou zápisnice).   
  V závere riaditeľ informoval o pracovnom stretnutí s JUDr. Adrianou Murínovou, 
sudkyňou Krajského súdu Košice, ktorá je v súčasnom období na stáži na Národnej 
francúzskej škole v Paríži. Pracovné stretnutie sa nieslo v duchu prehĺbenia spolupráce medzi 
oboma vzdelávacími inštitúciami.  
 

Prítomní sa zhodli, že nasledujúce 20. zasadnutie rady akadémie sa uskutoční 
dňa 02.06.2011 o 10 hod. v Pezinku. 
 
 
 
 
 V Pezinku dňa 09.05.2011 
 
 
 
Spísala: JUDr. Katarína Strížová 
 
 
 
Schválil: JUDr. Pavol Toman  
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Príloha: Štatistika vzdelávacích podujatí za I. štvrťrok 2011 
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Príloha: Štatistika účasti za obvody krajských súdov a krajských prokuratúr (jedinečná 
účasť/neúčasť na seminároch) 
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Príloha: Štatút Justičnej akadémie Slovenskej republiky účinný k 05. máju 2011 
 
 

 
 

 
 

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 
 

 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

(1) Štatút Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) 
upravuje podrobnosti o organizácii a činnosti orgánov akadémie, o priebehu 
vzdelávania v akadémii, hmotných výhodách riaditeľa, o postavení 
pedagogického zboru, účastníkov vzdelávania a o vnútornom členení 
Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „akadémie“).  

(2) Akadémia je samostatná právnická osoba zriadená zákonom                
č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o Justičnej akadémii“). 

  
 

Článok II 
Organizácia a činnosť orgánov akadémie 

 
(1) Rada akadémie (ďalej len „rada“) je najvyšším rozhodovacím 

orgánov akadémie, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť v rámci zákona 
o Justičnej akadémii.1 Podrobnosti o spôsobe zasadaní rady a jej 
rozhodovania upraví rokovací poriadok rady, ktorý schvaľuje rada.2 

(2) Návrh kandidáta na voľbu a odvolanie predsedu a podpredsedu 
rady môže podať ktorýkoľvek člen rady. 

(3) Ustanovujúcu schôdzu rady zvoláva predchádzajúci predseda rady. 
(4) Podpredseda rady vykonáva pôsobnosť predsedu rady v rozsahu  

zvolávania zasadnutí rady, určovania programu rady a jeho obsahovej 
náplne v prípade jeho práceneschopnosti dlhšej ako 30 dní. Podpredseda 
rady vykonáva pôsobnosť predsedu rady v rozsahu  vedenia zasadnutí rady 
v prípade neprítomnosti predsedu na tomto zasadnutí.3 

(5) Riaditeľ akadémie (ďalej len „riaditeľ“) je výkonným orgánom 
akadémie, ktorému podlieha kancelária akadémie a pedagogický zbor. 

                                                 
1 § 7 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2 § 7 písm. k) zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
3 § 7a ods. 2) zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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(6) Rada má právo si kedykoľvek vyžiadať informáciu o činnosti 
akadémie od riaditeľa alebo vedúceho katedry. Riaditeľ alebo vedúci katedry 
je informáciu povinný poskytnúť bezodkladne. 

(7) Podrobnosti o organizácii, vnútornom členení a činnosti ostatných 
zamestnancov akadémie upraví organizačný poriadok akadémie, ktorý vydá 
riaditeľ.4 

 
 

Článok III 
Priebeh vzdelávania v akadémii 

 
(1) Akadémie zabezpečuje, vykonáva a organizuje 
a) celoživotné vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov,5 
b) prípravné vzdelávanie justičného čakateľa a právneho čakateľa 

prokuratúry (ďalej len „účastníci vzdelávania“),6 
najmä na základe ročných študijných plánov akadémie. 
(2) Študijný plán akadémie schvaľuje každoročne rada s prihliadnutím 

na obsahovú náplň vzdelávania sudcov určenej súdnou radou po dohode 
s ministrom, obsahovej náplne vzdelávania prokurátorov určenej generálnym 
prokurátor, študijné osnovy čakateľov, potreby súdnej a prokurátorskej 
praxe, požiadaviek účastníkov vzdelávania a účelné využite finančných 
prostriedkov (rozpočtu) akadémie. 

(3) Rada schvaľuje ročný študijný plán akadémie najneskôr k 1. 
decembru predchádzajúceho roku. 

(4) Rada najneskôr k 1. októbru predchádzajúceho roku požiada 
súdnu radu a generálneho prokurátora o zaslanie schválenej (určenej) 
obsahovej náplne. Ak súdna rada alebo generálny prokurátor do 15. 
novembra rade obsahovú náplň nezašlú, vychádza sa z obsahovej náplne 
platnej z predchádzajúceho roka. 

(5) Kancelária akadémie najneskôr k 15. októbru predchádzajúceho 
roku vyzve písomne predsedov súdov, okresných a krajských prokurátorov 
a elektronicky všetkých účastníkov vzdelávania na zasielanie návrhov 
vzdelávacích podujatí alebo odborných tém.  

(6) Za predloženie návrhu ročného študijného plánu rade najneskôr 
k 15. novembru zodpovedá riaditeľ. 

(7) Ak sa zmenia východiská uvedené v ods. 2, môže rada študijný plán 
akadémie počas roka meniť a dopĺňať. Rada môže rozhodnúť, že za 
stanovených podmienok môže študijný plán akadémie meniť a dopĺňať aj 
riaditeľ. 

(8) Za plnenie študijného plánu akadémie zodpovedá riaditeľ. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 § 9 ods.1 písm. f) a h) zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
5 § 3 ods.1 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
6 § 3 ods.2 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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Článok IV 
Vonkajšia a medzinárodná spolupráca akadémie 

 
(1) Akadémia uzatvára dohody o spolupráci so slovenskými subjektmi 

vykonávajúcimi vzdelávaciu, publikačnú alebo projektovú činnosť a tiež 
medzinárodné dohody o spolupráci s národnými alebo medzinárodnými 
organizáciami pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, 
ktoré sa môžu týkať 

a) prípravy a organizácie spoločných vzdelávacích podujatí, alebo 
b) prípravy a organizácie vzdelávacích podujatí akadémie, alebo 
c) prípravy a realizácie spoločnej publikačnej alebo inej odbornej 

činnosti, ktorá súvisí so vzdelávaním akadémie.7 
(2) Dohody o spolupráci uzatvorené riaditeľom akadémie podliehajú 

schváleniu radou. 
(3) O schválení účastníka na vzdelávacom podujatí, ktoré akadémia 

neorganizuje a bola o účasť na tomto podujatí požiadaná, rozhoduje riaditeľ. 
 

 
 Článok V 

Ďalšia činnosť akadémie 
 

(1) Akadémia  analyzuje a skúma potreby a požiadavky účastníkov 
vzdelávania, ktoré majú dopad na činnosť akadémie a informuje o všetkých 
pripravovaných vzdelávacích akciách najmä prostredníctvom internetového 
portálu akadémie (www.ja-sr.sk).  

(2) Akadémia zabezpečuje vykonávanie odbornej justičnej skúšky 
v termínoch stanovených ročným študijným plánom akadémie. Za 
organizáciu a priebeh odbornej justičnej skúšky zodpovedá riaditeľ 
s výnimkou prípadov, v ktorých rozhoduje rada (čl. VI ods. 1 až 4). 

(3) O prenájme priestorov akadémie, ubytovacích službách akadémie, 
stravovacích službách, relaxačných službách akadémie, vydavateľskej 
a publikačnej činnosti akadémie rozhoduje riaditeľ.8 

(4) Akadémia vykonáva vedeckú a výskumnú činnosť, ktorá súvisí 
s hlavnou činnosťou akadémie.8a 

 
 

Článok VI 
Skúšobné komisie 

 
(1) Rada volí a odvoláva predsedov, ostatných členov skúšobných 

komisií a ich náhradníkov v počte zodpovedajúcom štyrom skúšobným 
komisiám. 

                                                 
7 § 3 ods.3 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
8 § 3 ods.7 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
8a § 3 ods. 1 – 7 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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(2) Voľby rada vyhlasuje najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného 
obdobia skúšobnej komisie, predsedu, iného člena skúšobnej komisie alebo 
ich náhradníkov. 

(3) Podrobnosti o voľbe predsedov, ostatných členov skúšobných 
komisií a ich náhradníkov ustanovia zásady a kritériá voľby a volebný 
poriadok, ktorý schvaľuje rada.  

(4) Zo zvolených členov skúšobných komisií zostaví rada štyri 
skúšobné komisie tak, aby každý jej člen, vrátane predsedu, mal svojho 
náhradníka. V dvoch skúšobných komisiách musia byť aspoň traja členovia 
a náhradníci zvolení z osôb navrhnutých súdnou radou a ministrom, v 
ďalších dvoch musia byť aspoň traja členovia a náhradníci navrhnutí 
generálnym prokurátorom a radou prokurátorov. 

(5) O činnosti skúšobných komisií zabezpečiť príslušný termín 
odbornej justičnej skúšky rozhoduje riaditeľ. Riaditeľ tiež rozhoduje 
o pridelení justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry alebo 
vyššieho súdneho úradníka príslušnej skúšobnej komisii tak, aby ju justičný 
čakateľ alebo vyšší súdny úradník vykonali pred skúšobnou komisiou, 
v ktorej majú majoritu členovia navrhnutí súdnou radou alebo ministrom 
a právni čakatelia prokuratúry pred skúšobnou komisiou, v ktorej majú 
majoritu členovia navrhnutí generálnym prokurátorom a radou 
prokurátorov. 

 
 

Článok VII 
Hmotné výhody riaditeľa 

Riaditeľ má právo na poskytnutie a bezplatné používanie jedného 
služobného mobilného telefónu s mesačným limitom 66 EUR.9 

  
 

Článok VIII 
Postavenie pedagogického zboru 

(1) Akadémia zabezpečuje vzdelávanie na jednotlivých úsekoch 
prostredníctvom: 

a) katedry verejného práva (ktorej podlieha oblasť trestného práva, 
ústavného práva, finančného práva,  správneho práva), 

b) katedry súkromného práva (ktorej podlieha oblasť občianskeho 
práva a obchodného práva) a 

c) katedry medzinárodného a európskeho práva, prípravného 
vzdelávania a spoločenskovedných disciplín (v rámci ktorej sa vytvára 
osobitné oddelenie spoločenskovedných disciplín). 

(2) Vedúcich katedier na návrh rady vymenúva a odvoláva riaditeľ.  
(3) Podrobnosti o výberovom konaní na funkciu vedúceho katedry 

akadémie upravia zásady, ktorá schvaľuje rada. 
(4) Vedúci katedier v spolupráci s externými členmi pedagogického 

zboru akadémie najmä 
a) navrhujú a vypracúvajú obsah a metodiku vzdelávania (napr. 

učebné plány, osnovy, tematické plány), 
b) podieľajú sa na príprave ročného študijného plánu, 

                                                 
9 § 10a písm. b) zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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c) vypracúvajú koncepcie výchovy a vzdelávania zabezpečované 
akadémiou,  

d) vykonávajú a vyhodnocujú vzdelávacie aktivity, pripravujú podklady 
pre návrh správy o činnosti akadémie, 

f) zabezpečujú prípravu členov pedagogického zboru. 
(5) Pedagogickú činnosť (prednášku, moderovanie) na vzdelávacích 

podujatiach organizovaných samostatne akadémiou vykonávajú v zásade 
členovia pedagogického zboru akadémie. 

(6) Podrobnosti o výbere externých členov pedagogického zboru 
akadémie upravia zásady, ktoré schvaľuje rada. 

(7) Z dôležitých dôvodov môže v jednotlivom prípade riaditeľ schváliť aj 
prednášku inej odborne spôsobilej osoby než člena pedagogického zboru 
akadémie.  

 
 

Článok IX 
Postavenie účastníkov vzdelávania 

 
(1) Akadémia uskutočňuje všetky potrebné opatrenia na kvalitnú 

organizáciu a priebeh všetkých vzdelávacích podujatí akadémie, za ktoré 
zodpovedajú vedúci katedier. 

(2) Výber účastníkov vzdelávania musí byť transparentný, prehľadný 
a dostupný prostredníctvom internetového portálu akadémie. Podrobnosti 
o kritériách a spôsobe výberu účastníkov vzdelávacích podujatí a následnej 
kontrole ich účasti upravia zásady, ktoré schvaľuje rada. 

(3) Účastníci vzdelávania majú právo po každom vzdelávacom podujatí 
vyhodnotiť úroveň organizácie a priebehu podujatia prostredníctvom 
dotazníka. Vedúci katedry zodpovedá za včasné vyhodnotenia každého 
vzdelávacieho podujatia akadémie riaditeľovi, ktorý prijíma opatrenia na 
odstránenie nedostatkov. Riaditeľ môže navrhnúť rade prijať potrebné 
opatrenia na kvalitnejší a efektívnejší priebeh vzdelávacích podujatí 
akadémie. 

(4) Riaditeľ pravidelne informuje radu o priebehu vzdelávacích podujatí 
akadémie. 
 
 

Článok X 
 Prechodné ustanovenia  

 
(1) Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto štatútu strácajú 

platnosť a účinnosť zásady výberového konania na funkciu riaditeľa 
a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie a zásady výberového konania na 
funkciu vedúceho katedry a členov pedagogického zboru Justičnej akadémie 
prijaté podľa predchádzajúcej právnej úpravy, a ktoré boli platné a účinné 
k 3. augustu 2009. 

(2) Po prijatí zásad pre výber členov pedagogického zboru podľa čl. VIII 
ods.6 tohto štatútu, zaniká k 31. júnu 2010 členstvo všetkým externým 
členom pedagogického zboru, ktorí boli zvolení podľa predpisov uvedených 
v ods.1 tohto článku. 
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Článok XI 
 Záverečné ustanovenia 

 
(1) Štatút akadémie zo 4. augusta 2009 týmto stráca platnosť a 

účinnosť. 
(2) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť 5. mája 2011. 
(3) Upravený článok VI. odsek 5 štatútu nadobúda platnosť a účinnosť 
23. november 2009. 
 
 
 

                   JUDr. Pavol Toman 
                      predseda rady  

 


