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 Spr. 2305/2009/130-23

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 	
Otvorenie
	Slávnostné odovzdanie menovacích dekrétov členom rady Justičnej akadémie 
Oboznámenie sa s činnosťou Justičnej akadémie
Koncepcia vzdelávania- prijatie študijných osnov prípravného vzdelávania čakateľov
	Rôzne (vytvorenie odborných komisií, správa o rozpočte Justičnej akadémie – návrh finančných opatrení)
Záver

Ad 1 a Ad 2
Zasadnutie otvoril a viedol JUDr. Pavol Toman, ktorý bol poverený ako najstarší novozvolený člen viesť úvodné zasadnutie rady Justičnej akadémie na základe splnomocnenia JUDr. Martina Lauka predsedu prvého funkčného obdobia rady Justičnej akadémie.
V súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zvolila Súdna rada Slovenskej republiky na svojom 24. zasadnutí dňa 11. februára 2009 uznesením č. 462  členov rady Justičnej akadémie pre jej druhé funkčné obdobie JUDr. Imricha Volkaia, predsedu Krajského súdu v Košiciach, JUDr. Pavla Tomana, predsedu senátu Najvyššieho súdu SR, JUDr. Martina Bargela, predsedu senátu Krajského súdu v Žiline, JUDr. Jarmilu Urbancovú, podpredsedníčku Krajského súdu v Trnave a JUDr. Antona Oriňáka, podpredsedu Krajského súdu v Prešove.
Dňa 18. februára 2009 vymenoval Minister spravodlivosti SR za členov rady Justičnej akadémie  JUDr. Editu Bakošovú, podpredsedníčku Krajského súdu v Bratislave, prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc., predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR, doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., zástupcu riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR a JUDr. Juraja Purgata, prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Člen rady Justičnej akadémie JUDr. Jaroslav Chlebovič bol vymenovaný ministrom spravodlivosti SR dňa 29.01.2008 s účinnosťou od 1. februára 2008.
 Menovacie dekréty slávnostne odovzdali podpredsedníčka Súdnej rady JUDr. Viera Petríková a štátny tajomník ministerstva spravodlivosti JUDr. Daniel Hudák za prítomnosti podpredsedníčky NS SR JUDr. Daniely Švecovej a 1. námestníka generálneho prokurátora SR JUDr. Ladislava Tichého.  
	JUDr. Toman vyzval prítomných v zmysle čl. 4 ods. 3 štatútu Justičnej akadémie k tajnému hlasovaniu na voľbu predsedu a podpredsedu rady Justičnej akadémie a zároveň vyzval členov, aby vzniesli svoje návrhy na kandidáta predsedu a podpredsedu. Za kandidátov na predsedu rady boli navrhnutí členmi rady 2 kandidáti. 1. JUDr. Pavol Toman - doc. Čentéšom, dr. Urbancovou, dr. Bakošovou, dr. Chlebovičom, dr. Purgatom, 2. JUDr. Imrich Volkai - dr. Oriňákom. Navrhnutí kandidáti kandidatúru prijali a následne členovia rady tajným hlasovaním pridelili svoje hlasy nasledovne:
	Z prítomných 10 členov rady Justičnej akadémie hlasovalo za JUDr. Pavla Tomana 8, proti 2, zdržali sa hlasovania 0.
	Z prítomných 10 členov rady Justičnej akadémie hlasovalo za JUDr. Imricha Volkaia 2, proti 8, zdržali sa hlasovania 0.
	Za predsedu rady Justičnej akadémie bol na jej ďalšie funkčné obdobie zvolený JUDr. Pavol Toman.
	JUDr. Chlebovič navrhol za kandidáta na podpredsedu rady JUDr. Imricha Volkaia. Voľba podpredsedu sa uskutočnila rovnakým spôsobom ako bol volený predseda. Za podpredsedu rady bol na ďalšie funkčné obdobie zvolený JUDr. Imrich Volkai s 9 hlasmi,  proti 0, zdržali sa hlasovania 1.
	Za podpredsedu rady Justičnej akadémie bol na jej ďalšie obdobie zvolený JUDr. Imrich Volkai.
	Novozvolený predseda a podpredseda poďakovali prítomným za zvolenie a prejavenú dôveru.
Ad 3
JUDr. Toman dal slovo riaditeľovi Justičnej akadémie a požiadal ho, aby oboznámil prítomných s činnosťou Justičnej akadémie. JUDr. Peter Hulla uviedol, že celá činnosť Justičnej akadémie je obsiahnutá vo výročnej správe Justičnej akadémie za rok 2008, ktorá bola predložená všetkým členom rady spolu s materiálom so  základnými organizačnými aktmi Justičnej akadémie. Riaditeľ vyzval členov rady, aby spripomienkovali výročnú správu Justičnej akadémie za rok 2008.
Ad 4
		Riaditeľ k pracovnému materiálu študijných osnov prípravného vzdelávania čakateľov uviedol, že vzdelávanie bude skôr zamerané na teoretickú rovinu. Ďalej riaditeľ poukázal na potrebu prijatia študijných osnov čo najskôr.
		JUDr. Volkai poznamenal, že pokiaľ ide o obsadenie justičných čakateľov na jednotlivých súdoch, je potrebné získať prehľad praxe justičných čakateľov na súdoch a na základe toho zostaviť plán vzdelávania. 
		Riaditeľ informoval, že Justičná akadémia vychádzala z aktuálnych počtov čakateľov poskytnutých ministerstvom spravodlivosti SR a generálnou prokuratúrou SR. Ďalej uviedol, že ešte neprebehli všetky výberové konania na justičných čakateľov, ale predpokladá, že do konca mája sa tento stav uzatvorí. 
		JUDr. Volkai uviedol, že majú na súde väčšinu vyšších súdnych úradníkov a prax im bude zohľadnená, je potrebné prispôsobiť tomuto stavu aj predskúškové sústredenie.
		JUDr. Bakošová informovala, že majú vyšších súdnych úradníkov, ktorý majú tento rok 3 roky praxe a keď začne toto platiť tak už pôjdu do praxe.
		JUDr. Toman poznamenal, že je to len prechodné obdobie, ktoré treba preklenúť. 
		JUDr. Hudák uviedol, že veková kategória justičných čakateľov je rôzna a nie je vôbec problém poskytnúť materiál z aktuálnymi údajmi /meno a priezvisko, dĺžka praxe, dátum narodenia/ z oddelenia ľudských zdrojov ministerstva spravodlivosti SR. Čo sa týka výberových konaní, ktoré nie sú ešte skončené, aj napriek tomu by bolo dobré začať so vzdelávaním. 
		JUDr. Volkai poznamenal, že by bolo lepšie získať podrobné zoznamy o justičných čakateľoch prostredníctvom predsedov krajských súdov.
		JUDr. Toman uviedol, že by bolo dobré rozdeliť prípravné vzdelávanie čakateľov do dvoch skupín vzhľadom na absolvovanú započítateľnú prax.
		JUDr. Bargel navrhol vypustiť európske a medzinárodné právo, nakoľko sa to učia na právnických fakultách.
		Doc. Čentéš navrhol, aby sa veci z praxe ponechali inak s uvedeným súhlasí.
		Prof. Mamojka taktiež navrhuje veci, ktoré nemajú pre aplikačnú prax význam vypustiť.
		JUDr. Toman dal hlasovať za prijatie predloženého pracovného materiálu k študijným osnovám prípravného vzdelávania čakateľov. 
Uznesenie bolo prijaté s počtom hlasov 8, hlasovania sa zdržali 2.
Uznesenie č.68: Rada Justičnej akadémie prijala študijné osnovy prípravného vzdelávania čakateľov.




Ad 5
		Riaditeľ navrhol vytvoriť odbornú komisiu k vzdelávaniu Justičnej akadémii s poukazom na komplexnú revíziu odbornej justičnej skúšky (skúšobný poriadok, písomná časť skúšky, ústna časť skúšky) 
 		JUDr. Volkai uviedol, že by bolo dobré navrhnúť členov do komisie podľa jednotlivých odvetví práva.
		Navrhnutí boli nasledovní kandidáti: za trestné právo – doc. Čentéš, za občianske právo dr. Oriňák, za obchodné právo prof. Mamojka, za Justičnú akadémiu dr. Hulla, dr. Slašťan.
Uznesenie č.69: Rada Justičnej akadémie sa jednohlasne uzniesla a schválila zloženie 
komisie.
Odborná komisia vypracuje pracovný materiál k revízii odbornej justičnej skúšky a predloží riaditeľovi Justičnej akadémie do 30.4.2009

		Ďalej JUDr. Toman konštatoval, že by sa mal prehodnotiť výber účastníkov na vzdelávacie aktivity a mal by byť zosúladený s potrebami.
		Riaditeľ uviedol, že túto problematiku je dôvodné rozobrať a zároveň poznamenal, že komisia na vzdelávanie by mala prijať kritériá k výberu účastníkov na vzdelávacie aktivity. V tejto súvislosti uviedol, že tomuto napomáha aj materiál zo Súdnej rady SR, kde uznesením 349 je povedané, že: „Významným faktorom je tiež dôsledné sledovanie plnenie zákonnej povinnosti sudcu vzdelávať sa, najmä prostredníctvom zavedenia určitého minimálneho počtu hodín (resp. počtu vzdelávacích akcií), ktoré by bol sudca povinný absolvovať na vzdelávacích aktivitách organizovaných Justičnou akadémiou. Účasť sudcov na vzdelávacích aktivitách musí byť zverejňovaná na internetovom portáli Justičnej akadémie. Následne je nutné podmieniť kariérny postup sudcu vyhodnotením jeho účasti na aktivitách akadémie, vrátane jeho pôsobenia ako externého člena pedagogického zboru.“ Riaditeľ je názoru, že na vzdelávacie aktivity by nemali chodiť stále tí istí účastníci. Je potrebné na vzdelávacie aktivity vyberať účastníkov na základe určených kritérií radou Justičnej akadémie po dohode s predsedami súdov a generálnou prokuratúrou.
		JUDr. Bakošová považuje za dôvodné sa touto otázkou zaoberať, nakoľko bola na seminári s predsedníčkou súdu a ostatní účastníci boli vyšší súdni úradníci.
		JUDr. Slašťan uviedol praktickú skúsenosť, kde na seminári mali lektorovať kvalitní zahraniční lektori a z plnej účasti 45 účastníkov odrieklo 11 sudcov čo považuje za nepríjemné vo vzťahu k lektorom.
		JUDr. Toman položil otázku JUDr. Hudákovi či je možné zabezpečiť účasť na vzdelávacích aktivitách zo strany ministerstva spravodlivosti SR.
		JUDr. Hudák informoval, že účasť na vzdelávacích aktivitách je potrebná v súlade zo zákonom. Ďalej uviedol, že od novej rady očakávajú skvalitnenie vzdelávania a ďalej poznamenal, že vzdelávacie aktivity je potrebné oddeliť na prípravné a celoživotné vzdelávanie. Na záver poznamenal, že sudcovia by sa mohli zúčastňovať jazykových kurzov aj niekde inde s tým, že by si časť hradili z vlastných zdrojov a potom by sa ich postoj určite zmenil.
		JUDr. Tichý je zato, aby sa prispievalo k regionálnemu vzdelávaniu. Uviedol, že na prokuratúre sa podľa zamerania vzdelávacej aktivity posiela seminár na príslušný úsek. Bolo by dobré precizovať vzdelávanie aj podľa toho – ak chcem ísť na NSSR tak aké školenia by som mal absolvovať (vzdelávať sa ale ako). Čo sa týka jazykových kurzov prikláňa sa k názoru, aby si každý preplácal jednu tretinu nákladov a bude mať iný postoj. Ďalej uviedol, že je potrebné vytvoriť podmienky na regionálne vzdelávanie napríklad ako na krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici. 
		JUDr. Petríková uviedla, že sudca nemá čas na vzdelávacie akcie, nakoľko potom nemôže podávať plný výkon. Uvedené bude určite predmetom rokovania Súdnej rady SR. Ďalej uviedla, že Justičná akadémia má veľkú podporu Súdnej rady SR a je jej snahou vychádzať Justičnej akadémii v ústrety. 
		Prof. Mamojka je presvedčený o potrebe vzdelávania, pretože vzdelávanie má slúžiť na zvýšenie kvality.
		JUDr. Petríková považuje za nevyhnutné ďalšie vzdelávanie, ale malo by to byť zohľadnené aj na jeho výkone.

		Ďalej riaditeľ navrhol vytvoriť odbornú komisiu k vnutroorganizačným aktom Justičnej akadémie, pričom poukázal na potrebu vytvorenia rokovacieho poriadku, nakoľko doposiaľ zákon neurčoval rokovací poriadok, a zároveň poukázal na návrh zákona, ktorý už tento upravuje.
		JUDr. Toman navrhol zostavenie komisie v tomto zložení: dr. Hulla, dr. Volkai, dr. Urbancová, dr. Bakošová, dr. Purgat.
Uznesenie bolo prijaté s počtom hlasov 9, hlasovania sa zdržal 1.
Uznesenie č.70: Rada Justičnej akadémie schválila zostavenie komisie v tomto zložení.
Odborná komisia vypracuje pracovný materiál do 30.4.2009

		
		Doc. Čentéš za trestné právo uviedol, že väčšina externých členov pedagogického zboru Justičnej akadémie neprednáša, teda je potrebné pôsobenie externých členov limitovať.
		Riaditeľ uviedol, že táto problematika bude predmetom budúceho zasadnutia rady Justičnej akadémie.
	Riaditeľ navrhol rade Justičnej akadémie v  dôsledku eliminácie dopadu hospodárskej krízy a čo najhospodárnejšieho vynakladania pridelených rozpočtových prostriedkov prijať balík opatrení na zníženie čerpania finančných prostriedkov v kapitole 630 Tovary a služby na obdobie od 15. 4. 2009 do 31. 12. 2009:

	zvýšenie minimálneho počtu účastníkov vzdelávacích akcií akadémie na 20; toto opatrenie sa netýka jazykových kurzov a vzdelávacích akcií v oblasti informačných technológií; 


	zníženie max. počtu vzdelávacích dní v zariadeniach akadémie na 2 dni; toto opatrenie sa netýka medzinárodných konferencií, predskúškových sústredení právnych čakateľov a vyšších súdnych úradníkov a jazykových kurzov; 


	zrušenie letných rekreácií v detašovanom pracovisku v Omšení v mesiacoch júl, august 2009. 

Uznesenie č.71:  Rada Justičnej akadémie jednohlasne schválila rozpočtové opatrenia.			

Ad 6
	JUDr. Toman informoval, že Justičná akadémia zabezpečí pre všetkých členov rady Justičnej akadémie zoznam všetkých členov rady s kontaktnými údajmi. 
	JUDr. Toman na záver poďakoval prítomným za účasť.
	Ďalšie zasadnutie rady Justičnej akadémie sa uskutoční 4.5.2009 o 10.00 hod v sídle Justičnej akadémie.

V Pezinku, 8.4.2009
Overil: JUDr. Pavol Toman 
Zapísala: Mgr. Stanislava Noskovičová


